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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 27 de setembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 249/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis 
o anexo projeto de lei onde proponho seja 
denominado “Wilson Manoel de Freitas” o trecho de 
estrada compreendido entre o entroncamento da ES-
080, ao lado do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo – IASES, passando por 
Roças Velhas, Azeredo até o entroncamento da 
estrada vicinal que liga Roda D’Água e Duas Bocas, 
no município de Cariacica. 

 
O Sr. Wilson Manoel de Freitas, nascido 

em Cariacica, neste Estado, foi casado com a Sra. 
Maria de Lourdes Azevedo Freitas, tendo tido os 
filhos José Esmeraldo de Freitas e Wilson Manoel de 
Freitas, o primeiro, militante na política estadual. O 
homenageado faleceu em 1997, em Vitória. 

 
O Sr. Wilson morou por 70 anos em Roças 

Velhas sendo pioneiro no desenvolvimento daquela 
região de Cariacica, pois, como agricultor, além da 
produção de banana, também cuidava da pecuária. 

 
Conquistou grande amizade da população, 

sendo sempre requisitado para opinar sobre diversos 
assuntos. Foi fundador do Vale do Moxuara, local de 
grande visitação pública. 

 
O asfaltamento do trecho da estrada que ora 

proponho a denominação foi viabilizado graças ao 
empenho do homenageado, por isso, nada mais 
oportuna a proposição que ora encaminho ao exame 
dessa Casa de Leis, para que aguardo aprovação 
pelos ilustres pares. 
 
Atenciosamente 
 

GIVALDO VIEIRA DA SILVA 
Governador do Estado – Em Exercício 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 367/2012 
 

Denomina Wilson Manoel de 
Freitas, a estrada que tem inicio no 

entroncamento da ES-080, ao lado 
do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo – 
IASES, passando por Roças Velhas, 
Azeredo, até o entroncamento com a 
estrada vicinal que liga Roda 
D’Água e Duas Bocas, no município 
de Cariacica. 

 
Art. 1º Fica denominada Wilson Manoel de 

Freitas, a estrada que tem inicio no entroncamento da 
ES-080, ao lado do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo - IASES, passando por 
Roças Velhas, Azeredo, até ao entroncamento com a 
estrada vicinal que liga Roda D’Água a Duas Boas, 
no município de Cariacica. 

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

publicação. 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 27 de setembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 250/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Anexo à presente, encaminho à apreciação 
dessa Casa de Leis o projeto de lei onde proponho 
seja denominado “Maria Luzia de Aguiar Rocha 
“Lora” a Quadra de Esportes, anexa à Escola 
Estadual de Ensino Médio “Bráulio Franco”, no 
Município de Muniz Freire. 

 

A homenagem que ora se pretende prestar é 
em razão de tratar-se de figura importante na história 
do Município de Muniz Freire. 

 
Maria Luiza, nascida de Oliveira Sofister de 

Aguiar e Lacerda Côgo de Aguiar, “Lora” 
carinhosamente chamada por todos, residiu na mesma 
Rua Capitão João Alves, por toda sua infância e 
adolescência. Foi aluna da Escola Bráulio Franco. 
Graduou-se na década de 70 pela  Faculdade de 
Ensino Superior de Filosofia, Ciências e Letras de 
Alegre/ES. 

 

Foi servidora da Prefeitura Municipal de 
Muniz Freire, exercendo diversos cargos, ocasião em 
que foi acometida de câncer. 

 
Sua família exerce grande influência na 

vida social e política do município. 
 
“Lora” faleceu em maio de 1996, deixando 

o reconhecimento a sua memória pela forma 
empreendedora e dinâmica com que pautou sua vida, 
merecendo esta justa homenagem. 
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Assim, Senhor Presidente, no aguardo da 
aprovação desta proposição, subscrevo, 

 
Atenciosamente 
 

GIVALDO VIEIRA DA SILVA 
Governador do Estado – Em Exercício 

 
PROJETO DE LEI Nº 368/2012 

 
Denomina Maria Luzia de Aguiar 
Rocha “Lora”, a Quadra de 
Esportes anexa à Escola Estadual 
de Ensino Médio Bráulio Franco, 
no Município de Muniz Freire.  

 
Art. 1º Fica denominada Maria Luzia de 

Aguiar Rocha “Lora”, a Quadra de Esportes, anexa 
a Escola Estadual de Ensino Médio Bráulio Franco, 
no Município de Muniz Freire.  

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

publicação. 
 
 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 27 de setembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 255/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o anexo projeto de lei onde solicito a 
autorização dessa Casa de Leis para receber em 
dação de pagamento duas salas comerciais 
localizadas no Edifício Navemar, Centro, nesta 
Capital, registrada em nome da COHAB-ES, sob 
matrículas n° 12.587 e 12.588 do Livro 2-AT, fls. 
154/155, do CRGI da 1ª Zona de Vitória, por conta 
de dívidas que a empresa tem com o Estado. 

 
A dação em pagamento terá o valor total de 

R$ 233.000,00 (duzentos e trinta e três mil reais), que 
deverá ser abatido da dívida que a COHAB/ES tem  
com o Estado. 

 
A avaliação das salas ficou a cargo da 

Comissão de Avaliação Imobiliária – CAI da 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 
cujo valor foi aprovado pelo Secretário daquela Pasta 
e recomendado o aceite pelo Poder Executivo, pois 
ali poderão ser instaladas repartições do Governo. 

 
Na expectativa do acolhimento dessa Casa 

de Leis à proposta ora formulada, aguardo sua 
aprovação por ser conveniente. 

Atenciosamente 
 

GIVALDO VIEIRA DA SILVA 
Governador do Estado – Em Exercício 

 
PROJETO DE LEI Nº 369/2012 

 
Autoriza o Poder Executivo a receber em 
dação em pagamento dois imóveis de 
propriedade da COHAB/ES para 
abatimento de dívida. 

 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a 

receber da COHAB/ES – Companhia de Habitação e 
Urbanização do Espírito Santo, na forma de dação em 
pagamento, dois imóveis assim discriminados: 

 
I - conjunto de número 301 do Edifício 

Navemar, constituído de um salão com 180,00 m² de 
área com instalação sanitária, situado à Avenida 
Governador Bley, esquina da Rua Quintino Bocaiúva 
com a Av. Getúlio Vargas, Centro, nesta Capital, e o 
direito preferencial ao aforamento de uma fração 
ideal de 225/10.000 do terreno de marinha com a área 
de 779,90 m², com frente para a Av. Governador 
Bley, onde mede 36,90 m;  lado direito mede 25,70 
m, para o terreno na posse do Banco de Estado de 
Minas Gerais S/A, antigo Banco Mineiro da 
Produção S/A, lado esquerdo para a Rua Quintino 
Bocaiúva, por onde mede 18,80 m, e pelos fundos 
mede 36,00 m, confrontando-se com a Avenida 
Getúlio Vargas, registrado sob a matrícula 12.587 do 
Livro 2-AT, fl. 154, do Cartório de Registro Geral de 
Imóveis da 1ª Zona de Vitória, Comarca da Capital. 

 
II - conjunto n° 2 (dois): salão 302 

(trezentos e dois) do 3° pavimento do Edifício 
Navemar, situado à Avenida Governador Bley, 
esquina com a Rua Quintino Bocaiúva, Centro, nesta 
Capital, e o direito preferencial ao aforamento sobre a 
fração ideal de 106/10.000 do terreno acrescido de 
marinha, com a área total de 818,91 m² e que tem as 
seguintes dimensões e confrontações: frente para 
Avenida Governador Bley, numa extensão de 36,90 
m; lado direito com o Banco do Estado de Minas 
Gerais, onde mede 25,70 m; lado esquerdo com a 
Rua Quintino Bocaiúva, mede 18,80 m e pelos 
fundos, com a Avenida Getúlio Vargas, numa 
extensão de 26,60 m, registrado sob a matrícula 
12.588 do Livro 2-AT, fl. 155, do Cartório de 
Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vitória, 
Comarca da Capital. 

 
Art. 2º A dação em pagamento prevista no 

artigo 1° terá o valor total atribuído de R$ 233.000,00 
(duzentos e trinta e três mil reais), a ser abatido da 
dívida que a COHAB/ES tem com o Estado do 
Espírito Santo. 

 
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 28 de setembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 256/2012 
 
Senhor Presidente, 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei que trata da 
Proposta Orçamentária para o exercício de 2013, em 
cumprimento ao Art. 150, da Constituição Estadual, 
observadas as orientações definidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias nº 9.890, de 27.7.2012 e os 
programas e ações contidos na Lei do Plano 
Plurianual para o quadriênio 2012-2015. 
 

A Proposta Orçamentária de 2013 foi 
elaborada considerando variadas questões, algumas 
definindo condicionantes gerais e outras diretrizes 
emanadas do planejamento estratégico do Governo. 
Nos parágrafos que se seguem resumiremos todas 
elas: 
 

I – Em âmbito mundial, continuam 
predominantes os indicativos de uma crise de lenta 
evolução sugerindo cenários de baixo crescimento 
nas principais economias mundiais e de 
desaceleração do ritmo em áreas emergentes que 
apresentavam altas taxas em períodos anteriores; 
 

II – No plano nacional, a perspectiva é de 
uma conjuntura macroeconômica de relativa 
estabilidade apontando para um crescimento 
moderado, mesmo diante de condições desfavoráveis 
do mercado internacional. Para este cenário 
contribuem os fundamentos econômicos construídos 
nos últimos anos e as iniciativas do governo federal 
no campo das políticas de estímulos ao investimento 
e ao consumo; 
 

III – por outro lado, no Espírito Santo, há de 
se mencionar as previsões de realização em solo 
capixaba de expressivos investimentos, 
especialmente no setor industrial. O Observatório do 
fluxo de investimentos, realizado pelo Instituto Jones 
dos Santos Neves (IJSN) desde 2001, mostra para o 
período que vai até 2016 um número recorde como 
proporção do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba, 
isto é, algo em torno de R$ 100,7 bilhões para um 
PIB R$ 83,0 bilhões (estimado para 2012). Sem 
dúvida, a realização de tais investimentos terá 
grandes impactos na economia estadual, após o início 
de suas operações. No entanto, durante o período de 
construção, que inclui o ano a que se refere este 
orçamento, deve-se esperar grande pressão sobre os 
gastos públicos na expansão de serviços e de novos 
equipamentos infraestruturais; 

IV – o Espírito Santo consolidou, nos últimos 
anos, sua posição de 11ª economia estadual, como 
resultado de um crescimento continuado acima da 
média nacional. Essa posição traduz-se em uma 
participação de cerca de 2,2% no PIB nacional. A 
estrutura produtiva do Estado também se modificou 
significativamente, com a ampliação da participação 
do setor de serviços e a redução do tamanho relativo 
dos setores primário e secundário, definindo assim a 
base tributária  com a qual conta o Tesouro Estadual;   
 

V – internamente, existem ameaças 
consideráveis à composição das receitas do Estado e 
municípios devido a mudança na alíquota 
interestadual do ICMS incidente sobre produtos 
importados e possíveis alterações nas regras de 
distribuição dos royalties advindos da exploração de 
petróleo e da distribuição do Fundo de Participação 
dos Estados – FPE. Reagindo prontamente a esses 
riscos, o Governo estabeleceu um conjunto amplo de 
iniciativas estruturadas segundo duas categorias bem 
definidas:  
 
- MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL 
COMO VALOR A SER PRESERVADO 
 

• medidas de contenção do custeio, 
sobretudo aquele relacionado com a 
manutenção da máquina estatal; 
 
• estruturação de projetos, bem como 
as articulações nos níveis técnico e político 
tendo em vista a captação de recursos 
financeiros suficientes para a realização da 
carteira de projetos prevista no plano de 
Governo e que deverá alcançar R$ 1,5 bilhão 
anual nos próximos três anos; 
 
• cooperação com os municípios tendo 
em vista apoiar suas iniciativas em direção as 
mencionadas nos dois itens anteriores. 

 
- FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UMA 
POLÍTICA ATIVA DE DESENVOLVIMENTO  
 

A Política de Desenvolvimento expressa no 
Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável - 
PROEDES - terá como objetivo ampliar a capacidade 
competitiva desse espaço territorial, não só em 
relação aos ramos de negócios que já o caracterizam, 
mas, principalmente na sua diversificação em direção 
às atividades de maior intensidade tecnológica. Tal 
programa prevê significativos financiamentos e 
outros incentivos à expansão da produção.   
 

VI – o Governo do Estado expandiu nos 
últimos anos os investimentos em infraestrutura e 
equipamentos variados, melhorando a oferta de 
diversos serviços para a população. Assim, haverá 
um maior comprometimento da receita com a 
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manutenção de infraestrutura e com o funcionamento 
dos novos equipamentos (hospitais, unidades 
prisionais, escolas, etc.).  
 

VII – As diretrizes emanadas do PPA e do 
Seminário de Planejamento Estratégico que apontou 
os principais projetos a serem realizados, com 
destaque para aqueles das áreas prioritárias do 
Governo que são: segurança, saúde e proteção social, 
educação e mobilidade urbana. Os Programas 
Finalísticos previstos no PPA, demonstrados por 
Componente de Investimento: Integração e Logística; 
Inovação e Desenvolvimento; Desenvolvimento da 
Infraestrutura Urbana; Melhoria da Gestão Pública; 
Desenvolvimento da Agricultura e do Meio 
Ambiente; Atenção Integral à Saúde e Proteção 
Social; Prevenção e Redução da Criminalidade e 
Desenvolvimento da Educação, do Esporte e do 
Lazer. 

 
VIII – a implementação do financiamento por 

meio da Linha PROINVESTE, nos termos da 
Resolução CMN nº 4109/2012, junto a Caixa 
Econômica Federal, para apoio aos programas de 
investimentos contemplados no PPA 2012-2015 e 
previstos nos Orçamentos Anuais do Poder Executivo 
Estadual, em conformidade a legislação aplicada. 
 

Os condicionantes mencionados sugerem que 
um enorme esforço de incorporação de tecnologias de 
gestão e de busca de eficiência na realização do gasto 
público deverá continuar, não só como um 
imperativo ético, mas também como meta de todo o 
dirigente de Poder ou órgão público, como condição 
determinante da oferta de bens públicos, sobretudo 
para os segmentos mais vulneráveis e para os setores 
fundamentais no desenvolvimento sustentável de 
nosso Estado.  
 

É considerando essa perspectiva que a 
PLOA 2013 propõe recursos do Tesouro em 
montante suficiente para alavancar R$ 1,6 bilhão 
de investimentos do setor público nas áreas de 
Saúde, Proteção Social, Educação, Mobilidade 
Urbana, Segurança Pública, Estradas, Habitação, 
Saneamento Básico, Desenvolvimento Agrícola, 
dentre outros, almejando tornar o Espírito Santo 
um estado próspero, sustentável e seguro, com 
oportunidade para todos. 
 

A estimativa da receita para o exercício 
financeiro de 2013, realizada em conjunto pelas 
Secretarias de Estado de Economia e 
Planejamento e da Fazenda, foi estabelecida com 
base nos valores contidos na execução da Lei 
Orçamentária do exercício em vigor.  
 

Dessa forma, a receita total prevista para 
o exercício de 2013 é da ordem de      R$ 13,9 

bilhões, enquanto a receita de caixa do tesouro, 
isto é, a receita disponível do Estado, estimada para 
2013, situa-se em R$ 8,6 bilhões. 
 

A proposta orçamentária considera também a 
inclusão de receita derivada da captação de recursos, 
por meio de convênios e de outras fontes de recursos. 
Continuam a merecer destaque as operações de 
crédito com entidades multilaterais e federais de 
financiamento de projetos. Essas operações de crédito 
são autorizadas a partir da análise e monitoramento 
das finanças estaduais pela Secretaria do Tesouro 
Nacional e constam no Programa de Reestruturação e 
Ajuste Fiscal do período 2012-2014, vinculado ao 
contrato de refinanciamento da dívida do Estado 
celebrado entre o Estado e Governo Federal, firmado 
em 1998.  
 

No tocante à política fiscal, merece destaque 
o cumprimento das metas fiscais. O Estado vem 
cumprindo todas as metas definidas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, bem como atendendo os 
limites de gastos com pessoal e encargos e de 
endividamento público. 
 
 O Orçamento 2013 contempla serviços e 
obras demandadas nas audiências públicas, com o 
objetivo de cumprir a diretriz do programa de 
governo, de um desenvolvimento regionalmente 
equilibrado e com oportunidades para todos. 
 
 Outro aspecto a destacar é a alocação de 
recursos disponíveis para as emendas parlamentares 
no valor de R$ 30 milhões. A execução das emendas 
atende às demandas locais e setoriais, de acordo com 
a realidade de cada município e permite o 
aperfeiçoamento da peça orçamentária, observados a 
legislação e os controles próprios ao repasse de 
recursos para municípios e entidades de natureza 
social. 
 
 Conforme estabelecido no § 5° do artigo 150 
da Constituição Estadual, esta proposta orçamentária 
contém os três orçamentos (Fiscal, da Seguridade 
Social e de Investimento), abrangendo todos os 
poderes do Estado, Órgãos, Entidades da 
Administração Direta e Indireta, bem como Fundos e 
Fundação. 
 

Encaminho em conformidade com o disposto 
no artigo 13 da Lei N° 9.890/12, demonstrativos 
contendo as seguintes informações complementares: 
 

Quadro I – Demonstrativo dos recursos 
destinados à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino, de acordo com o disposto no artigo 178 da 
Constituição Estadual, de forma a caracterizar o 
cumprimento do disposto no artigo 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, com a redação dada pela 
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Emenda Constitucional 53, de 19.12.2006, e 
alterações posteriores; 

 
Quadro II – Demonstrativo dos recursos 

destinados ao atendimento da aplicação mínima em 
ações e serviços públicos de saúde, em cumprimento 
ao disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 
13.9.2000; 
 
 Quadro III – Comparativo entre o Projeto de 
Lei Orçamentária do ano 2013 e a Lei Orçamentária 
de 2012, por Órgãos; 
 

Quadro IV – Comparativo por grupo de 
despesa, dos valores autorizados e executados no 
ano de 2011, com seus respectivos percentuais; 
 

Quadro V – Situação da Dívida Pública 
do Estado evidenciando, para cada empréstimo 
e/ou financiamento, o respectivo credor, o saldo 
devedor e respectivas projeções de pagamento de 
amortizações e encargos, as taxas de juros pagas 
e a pagar, discriminadas a cada semestre do ano 
da proposta orçamentária; 
 
 Quadro VI – Metodologia, os índices 
aplicados e a memória de Cálculo da Receita 
Corrente Líquida; 
 

Quadro VII – Recursos destinados ao 
cumprimento do disposto no § 2º do artigo 197 
da Constituição Estadual; 
 

Quadro VIII – Recursos destinados ao 
cumprimento do disposto no § 2º do artigo 200 
da Constituição Estadual; e 
 
 

Quadro IX – Demonstrativo referente à 
manutenção e ao desenvolvimento da educação 
básica e de valorização do magistério, nos 
termos da Lei Federal nº 11.494, de 20.6.2007.  
 
 
 Encaminho ainda o Quadro de Detalhamento 
de Despesa (QDD) em nível de projeto, atividade, 
operação especial, natureza de despesa, identificador 
de uso e fonte de recursos e a relação de precatórios 
referente ao período 02/07/11 a 01/07/12 com 
respectivos valores. 
 
 

Por último, cabe mencionar que esta proposta 
de lei orçamentária utilizou-se de subsídios e 
orientações contidas nos seguintes documentos:  
 
 Diretrizes Estratégicas 2011–2014 – 
“NOVOS CAMINHOS” – referencial de médio 

prazo. Nele foram estabelecidos 10 (dez) eixos 
estratégicos, construídos com dois focos prioritários: 
Atendimento aos Segmentos mais vulneráveis da 
Sociedade Capixaba e Desenvolvimento 
Regionalmente Equilibrado. O plano é sustentado por 
quatro premissas básicas: Responsabilidade 
Ambiental, Governança Democrática, Gestão 
Transparente e Responsabilidade Fiscal; 
 

 PPA 2012–2015 – referencial 
técnico-metodológico; 
 
 Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 
9.890/12 – referencial técnico-legal; 
 
 Realização de 10 (dez) audiências 
públicas nas microrregiões: Noroeste, 
Centro-Oeste, Nordeste, Rio Doce, Caparaó, 
Sudoeste Serrana, Central Sul, Litoral Sul, 
Central Serrana e Metropolitana. O objetivo 
foi incorporar a participação da sociedade e a 
dimensão regional das prioridades no 
processo de planejamento, alinhando as 
demandas das audiências públicas com o 
Planejamento Estratégico do Governo.  

 
 Finalmente Senhor Presidente, expresso a 
minha satisfação em apresentar a essa Casa de 
Leis uma Proposta Orçamentária para ano de 
2013 que foi elaborada com base nas melhores 
metodologias e com o propósito firme de melhor 
atender aos cidadãos capixabas. Da mesma 
forma procedemos no ano anterior, quando o 
debate entre os parlamentares enriqueceu ainda 
mais a peça orçamentária, porém, com enorme 
eficiência que levou a sua aprovação em tempo 
recorde.  Mantenho a mesma expectativa para o 
debate que ocorrerá a partir de agora, posto que 
conheço e confio no elevado comprometimento 
de todos os senhores deputados na busca de um 
planejamento do gasto público que torna máxima 
a soma das entregas  do Governo à população de 
nosso estado.  
 
 
Atenciosamente, 

 
GIVALDO VIEIRA DA SILVA 

Governador do Estado – Em Exercício 
 
 

Quadro I – Demonstrativo dos recursos destinados à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, de 
acordo com o disposto no artigo 178 da Constituição 
Estadual, de forma a caracterizar o cumprimento do 
disposto no artigo 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
53, de 19.12.2006, e alterações posteriores 
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Quadro II – Demonstrativo dos recursos destinados ao atendimento da aplicação mínima em ações e 
serviços públicos de saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 29, de 13.9.2000 
 
 
 
 
 

R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
1. IMPOSTOS ESTADUAIS 8.718.758.904                  
1.1 IRRF 424.623.073                     
IRRF 424.623.073                     
Multas e Juros de Mora -                                      
Dívida Ativa -                                      
Correção Monetária -                                      
Deduções -                                      
1.2 IPVA 411.517.125                     
IPVA 411.509.156                     
Multas e Juros de Mora -                                      
Dívida Ativa 7.969                                  
Correção Monetária -                                      
Deduções -                                      
1.3 ITCD 31.439.666                        
ITCD 30.877.131                        
Multas e Juros de Mora 562.535                             
Dívida Ativa -                                      
Correção Monetária -                                      
Deduções -                                      
1.4 ICMS 7.851.179.040                  
Normal 7.664.862.892                  
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos 71.547.407                        
Fundo de Pobreza 33.041.289                        
Multa/Juros Dívida Ativa 21.029.046                        
Dívida Ativa 60.698.406                        
Deduções -                                      
2. TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 1.410.868.732                  
2.1 COTA PARTE FPE 1.074.135.537                  
2.2 COTA PARTE IPI 274.382.139                     
2.3 TRANSFERÊNCIA LEI KANDIR 62.351.056                        

 3. RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2) 10.129.627.636                
 4. DEDUÇÕES 2.228.888.521                  
 4.1 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 2.228.888.521                  
IPVA 205.758.575                     
ICMS 1.954.534.411                  
IPI 68.595.535                        

5. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 4) 7.900.739.115                  
6. APLICAÇÕES PREVISTAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO (6.1 + 6.2 - 6.3) 2.022.763.820                  

6.1 - DESPESAS NA FUNÇÃO EDUCAÇÃO 1.707.048.227                  

6.2 - PERDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 581.597.786                     

6.3 - TOTAL DAS DEDUÇÕES: 265.882.193                     

6.3.1 - RENDIMENTOS 10.000.000                        

       02 - MDE 2.000.000                          

       13 - FUNDEB -                                      

       14 - FUNDEB 8.000.000                          

6.3.2 - DESPESAS COM ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS 68.483.269                        

 01 - RECURSOS ORDINÁRIOS 32.299.698                        

02 - MDE 15.183.571                        

47 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 21.000.000                        

6.3.3 - RECURSOS DE OUTRAS FONTES (TESOURO E PRÓPRIOS) 184.021.424                     

       01 - RECURSOS ORDINÁRIOS 42.389.386                        

       31 - COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 56.000.000                        

       32 - COTA-PARTE FEDERAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 50.000                                

       33 - CONVÊNIOS - UNIÃO 21.303.000                        

 42 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA 61.000.000                        

       46 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 80.000                                

       48 - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE 90.000                                

       49 - PROG. BRASIL ALFABETIZADO 3.000.000                          

       71 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO 109.038                             

6.3.4 - OUTRAS DEDUÇÕES 3.377.500                          
SECTTI - "ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DE NÍVEL BÁSICO E TECNOLÓGICO

3.277.500                          

ADERES - "ALFABETIZAR PARA INCLUIR" 100.000                             

MÍNIMO DE 25% DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS EM MDE 
(19/5)*100

25,60%

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
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Quadro III – Comparativo entre o Projeto de Lei Orçamentária do ano 2013 e a Lei Orçamentária de 2012, por 
Órgãos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
1. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 7.900.739.115                  

Impostos 8.564.913.541              
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 153.845.363                 
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 1.410.868.732              
(-) Transferências Constitucionais 2.228.888.521-                  

2. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (II) 457.335.172                      
Da União para o Estado 457.335.172                 
Dos Municípios para o Estado -                              
Demais Estados para o Estado -                              
Outras Receitas do SUS -                              

3. RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) 20.000.000                        
4. OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 7.040.690.637                  
5.  DEDUÇÃO PARA O FUNDEB (-) 1.449.035.158-                  
TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 13.969.729.766                

6. DESPESAS CORRENTES 1.448.882.332                  
Pessoal e Encargos Sociais 439.882.234                 
Juros e Encargos da Dívida 10.577.611                   
Outras Despesas Correntes 998.422.487                 

7. DESPESAS DE CAPITAL 117.029.327                      
Investimentos 94.172.184                   
Inversões Financeiras -                              
Amortização da Dívida 22.857.143                   

TOTAL (6 + 7) 1.565.911.659                  

8. DESPESAS COM SAÚDE 1.565.911.659                  
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2.000.000                    
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 511.898.739                 

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 468.983.238                 
Recursos de Operações de Crédito 20.000.000                   
Outros Recursos 22.915.501                   

(-) Modalidade de Aplicação 95 - Aplicação Direta a Conta de Recursos de que tratam os 
§§ 1° e 2° do art. 24 da Lei 141/2012 (RAP)

5.540.000                    

9. TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.046.472.920                  

Atenção Básica 12.500.000                   
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 912.503.807                 
Suporte Profilático e Terapêutico 87.600.000                   
Vigilância Sanitária 3.968.855                    
Vigilância Epidemológica 7.867.298                    
Alimentação e Nutrição -                              
Outras Subfunções 541.471.699                 
TOTAL 1.565.911.659              

 MÍNIMO DE 12% DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE  
(9/1)*100 

13,25%

DESPESAS COM SAÚDE   (Por grupo de natureza de despesa)

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 

DESPESAS COM SAÚDE  (Por Subfunção)

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE 
- EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/00
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Quadro IV – Comparativo por grupo de despesa, dos valores autorizados e executados no ano de 2011, com seus 
respectivos percentuais 
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Quadro V – Situação da Dívida Pública do Estado evidenciando, para cada empréstimo e/ou 
financiamento, o respectivo credor, o saldo devedor e respectivas projeções de pagamento de 
amortizações e encargos, as taxas de juros pagas e a pagar, discriminadas a cada semestre do ano da 
proposta orçamentária 
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DESPESA COM PAGAMENTO DA DíVIDA PÚBLICA ESTADUAL
ANO: 2013

    1 - Dívida Contratual Interna 169.980.532             149.433.085             1.224.077                 320.637.694             

    Refinanciamento da Dívida Interna 114.217.654             63.836.551               696.672                    178.750.877             

            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (GEES)     UNIÃO     TJLP/TR/IGP-M 5,72% 55.911.330,66      16.753.035               941.094                    16.531                      17.710.660               
            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (COHAB) - Dív. VINCENDA     UNIÃO     TR 5,70% 723.329.711,89    -                           21.609.669               372.307                    21.981.976               
            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (COHAB) - Dív. VENCIDA     UNIÃO     TR 4,25% 732.874,79           220.245                    9.085                        215                           229.545                    
            UNIÃO - LEI n.º  9.496/97     UNIÃO     IGP-DI 6,00% 1.151.381.585,29 23.107.001               33.739.269               301.944                    57.148.214               
            UNIÃO - DMLP                                     (*)     UNIÃO     US$ 2,00% 7.844.280,74        1.891.895                 227.027                    5.676                        2.124.598                 
            Parcelamento de Contribuições  Socia is  Di reta  (INSS FPE)      UNIÃO 125.389.162,80    37.930.551               -                           -                           37.930.551               
            Parcelamento do PASEP     UNIÃO     SELIC 568.833.024,28    18.961.101               1.252.293                 -                           20.213.394               
            FUNDAÇÃO BANESTES SEG. SOCIAL - BANESES     BANESES     IGP-DI 6,00% 227.666.347,99    15.353.827               6.058.113                 -                           21.411.940               

    Financiamento da Dívida Interna 55.762.877               85.596.534               527.405                    141.886.816             

            Financiamento da Dívida Interna Contratada 55.762.877               29.822.856               527.405                    86.113.138               

            C.E.F/ PNAFE/BID                               (*)        C. E. F.     US$ 2,00% 11.917.635,50      1.149.725                 138.030                    -                           1.287.755                 
            C.E.F / EMGEA      - CEF 04     C. E. F.     TR 6,00% 2.109.019,12        747.136                    31.748                      -                           778.884                    
            CEF PRÓ MORADIA     C. E. F.     TR 6,00% 11.414.935,56      365.262                    546.196                    318.614                    1.230.073                 
                        Pró-Moradia  01     C. E. F.     TR 6,00% 1.545.003,46        34.335                      48.464                      28.271                      111.070                    
                        Pró-Moradia  02     C. E. F.     TR 6,00% 1.218.947,91        28.106                      43.138                      25.164                      96.408                      
                        Pró-Moradia  03     C. E. F.     TR 6,00% 2.408.976,57        70.827                      109.606                    63.937                      244.370                    
                        Pró-Moradia  04     C. E. F.     TR 6,00% 1.075.556,49        71.137                      110.993                    64.746                      246.875                    
                        Pró-Moradia  05     C. E. F.     TR 6,00% 539.677,35           34.169                      49.891                      29.103                      113.163                    
                        Pró-Moradia  06     C. E. F.     TR 6,00% 2.462.070,29        55.114                      80.473                      46.943                      182.530                    
                        Pró-Moradia  07     C. E. F.     TR 6,00% 2.164.703,49        71.574                      103.631                    60.451                      235.657                    
            CEF - Desassoreamento do Rio Marinho     C. E. F.     TR 6,00% -                       -                           391.482                    208.790                    600.272                    
            BNDES - (Renegociação/CESAN)     BNDES     TJLP 8,00% 125.156.403,51    11.377.855               4.256.181                 -                           15.634.035               
            BNDES - TRANSCOL II I     BNDES     TJLP 9,00% 53.515.611,39      9.455.662                 2.091.009                 -                           11.546.670               
            BNDES - PMAE     BNDES     TJLP 7,50% 2.264.900,00        1.197.000                 406.064                    -                           1.603.064                 
            BNDES - TRANSCOL IV     BNDES     TJLP 7,40% 57.401.741,54      10.666.667               5.998.690                 -                           16.665.356               
            BNDES -  SAÚDE     BNDES     TJLP 7,40% 123.100.313,32    11.428.571               5.481.562                 -                           16.910.133               
            BNDES -  PEF     BNDES     TJLP 8,50% 47.500.000,00      3.750.000                 1.745.972                 -                           5.495.972                 
            BNDES - Es tados     BNDES     TJLP 6,60% 90.000.000,00      5.625.000                 2.657.731                 -                           8.282.731                 
            BNDES - BRT Grande Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           6.078.191                 -                           6.078.191                 

            Financiamento da Dívida Interna a Contratar -                           55.773.678               -                           55.773.678               

             CEF - PAC 2012 Contenção de Erosão da  Pra ia  de Itaparica     C. E. F.     TR 8,30% -                       -                           465.026                    -                           465.026                    
             BNDES - Es tados  II     BNDES     TJLP 6,60% -                       -                           2.150.400                 -                           2.150.400                 
             BNDES - PMAE GESTÃO     BNDES     TJLP 7,50% -                       -                           403.414                    -                           403.414                    
             BNDES - Projeto Mult. Integrado Urbano da  Grande Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           1.206.633                 -                           1.206.633                 
             BNDES - Setor Socia l , Saúde e Educação     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           1.313.035                 -                           1.313.035                 
             BNDES - PAC 2012 Saneamento     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           474.278                    -                           474.278                    
             BNDES - Centro de Convenções  e Eventos  de Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           371.931                    -                           371.931                    
             C E F - Proinveste     C E F     TJLP 6,60% -                       -                           11.219.282               -                           11.219.282               
             BNDES - PROEDES     BNDES     TJLP 6,30% -                       -                           38.169.680               -                           38.169.680               

    2- Dívida Contratual Externa 11.084.729               4.655.744                 1.069.893                 16.810.366               

    Financiamento da Dívida Externa 11.084.729               3.632.811                 210.248                    14.927.787               

            BID 01 - B                                    BID US$ 4,00%         8.297.968,26 800.526                    144.095                    -                           944.621                    
           BID 02 -  PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ES II                      BID US$ 1,24%     138.661.180,00 4.777.500                 699.740                    -                           5.477.240                 
           BID  -  PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ES II I                     BID US$ 1,23%                           -   -                           1.205.662                 182.845                    1.388.507                 
           BIRD  - PROJETO ÁGUAS LIMPAS I  BIRD US$ 1,16%       54.560.546,76 2.927.340                 291.513                    -                           3.218.853                 
           BIRD  - PROJETO ÁGUAS LIMPAS II  BIRD US$ 1,72%     141.849.275,42 2.579.363                 1.161.105                 -                           3.740.467                 
           BID - PROFAZ  BID US$ 1,24% -                       -                           130.696                    27.402                      158.098                    

    Financiamento da Dívida Externa a Contratar -                           1.022.934                 859.645                    1.882.579                 

           BIRD - SWAP  BIRD US$ 1,14% -                       -                           764.394                    369.871                    1.134.265                 
           BIRD - Gestão Integrada de Águas  e Pa isagem  BIRD US$ 1,14% -                       -                           18.134                      70.883                      89.017                      
           BID - Mobi l idade Urbana Cidades  e Polos  BID US$ 1,14% -                       -                           41.032,38                 240.705                    281.738                    
           BID - PRODETUR  BID US$ 1,14% -                       -                           199.373                    178.187                    377.559                    
           BID - Ampl iação da  Rede Fís ica  de Ens ino Médio  BID US$ 1,14% -                       -                           -                       -                           -                           

Total do Serviço da Dívida (1 + 2) 3.728.837.849      181.065.260             154.088.829             2.293.970                 337.448.060             

 Principal  Juros  Encargos  TOTAL 
Discriminação  CREDOR  INDEXADOR 

 TAXA DE 
JUROS                 

(ao ano) 

 SALDO DEVEDOR 
(Jun/2012) 

2013 - 1º SEMESTRE
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DESPESA COM PAGAMENTO DA DíVIDA PÚBLICA ESTADUAL
ANO: 2013

    1 - Dívida Contratual Interna 171.514.952             169.391.057             1.264.993                 342.171.002             

    Refinanciamento da Dívida Interna 115.863.072             63.489.466               702.792                    180.055.330             

            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (GEES)     UNIÃO     TJLP/TR/IGP-M 5,72% 55.911.330,66      17.237.918               456.211                    8.014                        17.702.142               
            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (COHAB) - Dív. VINCENDA     UNIÃO     TR 5,70% 723.329.711,89    -                           22.207.620               379.774                    22.587.394               
            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (COHAB) - Dív. VENCIDA     UNIÃO     TR 4,25% 732.874,79           224.941                    4.389                        104                           229.434                    
            UNIÃO - LEI n.º  9.496/97     UNIÃO     IGP-DI 6,00% 1.151.381.585,29 23.808.934               33.037.336               311.117                    57.157.386               
            UNIÃO - DMLP                                     (*)     UNIÃO     US$ 2,00% 7.844.280,74        1.891.895                 151.352                    3.784                        2.047.030                 
            Parcelamento de Contribuições  Socia is  Di reta  (INSS FPE)      UNIÃO 125.389.162,80    37.930.551               -                           -                           37.930.551               
            Parcelamento do PASEP     UNIÃO     SELIC 568.833.024,28    18.961.101               2.028.351                 -                           20.989.452               
            FUNDAÇÃO BANESTES SEG. SOCIAL - BANESES     BANESES     IGP-DI 6,00% 227.666.347,99    15.807.732               5.604.208                 -                           21.411.940               

    Financiamento da Dívida Interna 55.651.881               105.901.591             562.201                    162.115.672             

            Financiamento da Dívida Interna Contratada 55.651.881               31.546.147               562.201                    87.760.228               

            C.E.F/ PNAFE/BID                               (*)        C. E. F.     US$ 2,00% 11.917.635,50      1.149.725                 124.727                    -                           1.274.452                 
            C.E.F / EMGEA      - CEF 04     C. E. F.     TR 6,00% 2.109.019,12        624.114                    9.359                        -                           633.473                    
            CEF PRÓ MORADIA     C. E. F.     TR 6,00% 11.414.935,56      377.287                    536.570                    312.999                    1.226.855                 
                        Pró-Moradia  01     C. E. F.     TR 6,00% 1.545.003,46        35.471                      47.546                      27.735                      110.753                    
                        Pró-Moradia  02     C. E. F.     TR 6,00% 1.218.947,91        29.036                      42.396                      24.731                      96.162                      
                        Pró-Moradia  03     C. E. F.     TR 6,00% 2.408.976,57        73.109                      107.799                    62.883                      243.791                    
                        Pró-Moradia  04     C. E. F.     TR 6,00% 1.075.556,49        73.491                      109.118                    63.652                      246.261                    
                        Pró-Moradia  05     C. E. F.     TR 6,00% 539.677,35           35.300                      48.981                      28.572                      112.853                    
                        Pró-Moradia  06     C. E. F.     TR 6,00% 2.462.070,29        56.938                      79.006                      46.087                      182.031                    
                        Pró-Moradia  07     C. E. F.     TR 6,00% 2.164.703,49        73.943                      101.724                    59.339                      235.005                    
            CEF - Desassoreamento do Rio Marinho     C. E. F.     TR 6,00% -                       -                           467.253                    249.202                    716.455                    
            BNDES - (Renegociação/CESAN)     BNDES     TJLP 8,00% 125.156.403,51    11.377.855               3.833.258                 -                           15.211.113               
            BNDES - TRANSCOL II I     BNDES     TJLP 9,00% 53.515.611,39      9.455.662                 1.876.525                 -                           11.332.187               
            BNDES - PMAE     BNDES     TJLP 7,50% 2.264.900,00        1.197.000                 364.180                    -                           1.561.180                 
            BNDES - TRANSCOL IV     BNDES     TJLP 7,40% 57.401.741,54      10.666.667               5.618.256                 -                           16.284.923               
            BNDES -  SAÚDE     BNDES     TJLP 7,40% 123.100.313,32    11.428.571               5.096.050                 -                           16.524.621               
            BNDES -  PEF     BNDES     TJLP 8,50% 47.500.000,00      3.750.000                 1.599.571                 -                           5.349.571                 
            BNDES - Es tados     BNDES     TJLP 6,60% 90.000.000,00      5.625.000                 2.468.955                 -                           8.093.955                 
            BNDES - BRT Grande Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           9.551.443                 -                           9.551.443                 

            Financiamento da Dívida Interna a Contratar -                           74.355.444               -                           74.355.444               

             CEF - PAC 2012 Contenção de Erosão da  Pra ia  de Itaparica     C. E. F.     TR 8,30% -                       -                           849.084                    -                           849.084                    
             BNDES - Es tados  II     BNDES     TJLP 6,60% -                       -                           2.606.160                 -                           2.606.160                 
             BNDES - PMAE GESTÃO     BNDES     TJLP 7,50% -                       -                           405.636                    -                           405.636                    
             BNDES - Projeto Mult. Integrado Urbano da  Grande Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           2.227.700                 -                           2.227.700                 
             BNDES - Setor Socia l , Saúde e Educação     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           3.437.683                 -                           3.437.683                 
             BNDES - PAC 2012 Saneamento     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           1.364.963                 -                           1.364.963                 
             BNDES - Centro de Convenções  e Eventos  de Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           909.179                    -                           909.179                    
             C E F - Proinveste     C E F     TJLP 6,60% -                       -                           13.611.659               -                           13.611.659               
             BNDES - PROEDES     BNDES     TJLP 6,30% -                       -                           48.943.380               -                           48.943.380               

    2- Dívida Contratual Externa 11.084.729               5.742.608                 1.817.677                 18.645.013               

    Financiamento da Dívida Externa 11.084.729               3.639.096                 198.421                    14.922.246               

            BID 01 - B                                    BID US$ 4,00%         8.297.968,26 800.526                    128.084                    -                           928.611                    
           BID 02 -  PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ES II                      BID US$ 1,24%     138.661.180,00 4.777.500                 673.824                    -                           5.451.324                 
           BID  -  PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ES II I                     BID US$ 1,23%                           -   -                           1.212.286                 183.850                    1.396.136                 
           BIRD  - PROJETO ÁGUAS LIMPAS I  BIRD US$ 1,16%       54.560.546,76 2.927.340                 274.346                    -                           3.201.686                 
           BIRD  - PROJETO ÁGUAS LIMPAS II  BIRD US$ 1,72%     141.849.275,42 2.579.363                 1.157.674                 -                           3.737.037                 
           BID - PROFAZ  BID US$ 1,24% -                       -                           192.881                    14.571                      207.453                    

    Financiamento da Dívida Externa a Contratar -                           2.103.511                 1.619.255                 3.722.767                 

           BIRD - SWAP  BIRD US$ 1,14% -                       -                           1.438.944                 219.243                    1.658.187                 
           BIRD - Gestão Integrada de Águas  e Pa isagem  BIRD US$ 1,14% -                       -                           237.040                    941.983                    1.179.024                 
           BID - Mobi l idade Urbana Cidades  e Polos  BID US$ 1,14% -                       -                           154.922                    219.868                    374.790                    
           BID - PRODETUR  BID US$ 1,14% -                       -                           267.165                    164.539                    431.704                    
           BID - Ampl iação da  Rede Fís ica  de Ens ino Médio  BID US$ 1,14% -                       -                           5.440                        73.621                      79.061                      

Total do Serviço da Dívida (1 + 2) 3.728.837.849      182.599.681             175.133.665             3.082.669                 360.816.015             

2013 - 2º SEMESTRE

 Principal  Juros  Encargos  TOTAL 
Discriminação  CREDOR  INDEXADOR 

 TAXA DE 
JUROS                 

(ao ano) 

 SALDO DEVEDOR 
(Jun/2012) 
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Quadro VI – Metodologia, os índices aplicados e a memória de Cálculo da Receita Corrente Líquida 
 
 
 
 
 
 

DESPESA COM PAGAMENTO DA DíVIDA PÚBLICA ESTADUAL
ANO: 2013

    1 - Dívida Contratual Interna 341.495.484             318.824.143             2.489.069                 662.808.696             

    Refinanciamento da Dívida Interna 230.080.726             127.326.017             1.399.464                 358.806.207             

            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (GEES)     UNIÃO     TJLP/TR/IGP-M 5,72% 55.911.330,66      33.990.952               1.397.305                 24.545                      35.412.802               
            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (COHAB) - Dív. VINCENDA     UNIÃO     TR 5,70% 723.329.711,89    -                           43.817.289               752.081                    44.569.370               
            UNIÃO - LEI n.º  8.727/93 (COHAB) - Dív. VENCIDA     UNIÃO     TR 4,25% 732.874,79           445.186                    13.474                      318                           458.978                    
            UNIÃO - LEI n.º  9.496/97     UNIÃO     IGP-DI 6,00% 1.151.381.585,29 46.915.934               66.776.604               613.061                    114.305.600             
            UNIÃO - DMLP                                     (*)     UNIÃO     US$ 2,00% 7.844.280,74        3.783.789                 378.379                    9.459                        4.171.628                 
            Parcelamento de Contribuições  Socia is  Di reta  (INSS FPE)      UNIÃO 125.389.162,80    75.861.103               -                           -                           75.861.103               
            Parcelamento do PASEP     UNIÃO     SELIC 568.833.024,28    37.922.202               3.280.644                 -                           41.202.846               
            FUNDAÇÃO BANESTES SEG. SOCIAL - BANESES     BANESES     IGP-DI 6,00% 227.666.347,99    31.161.559               11.662.321               -                           42.823.880               

    Financiamento da Dívida Interna 111.414.758             191.498.125             1.089.605                 304.002.489             

            Financiamento da Dívida Interna Contratada 111.414.758             61.369.003               1.089.605                 173.873.366             

            C.E.F/ PNAFE/BID                               (*)        C. E. F.     US$ 2,00% 11.917.635,50      2.299.450                 262.758                    -                           2.562.207                 
            C.E.F / EMGEA      - CEF 04     C. E. F.     TR 6,00% 2.109.019,12        1.371.250                 41.107                      -                           1.412.358                 
            CEF PRÓ MORADIA     C. E. F.     TR 6,00% 11.414.935,56      742.549                    1.082.765                 631.613                    2.456.928                 
                        Pró-Moradia  01     C. E. F.     TR 6,00% 1.545.003,46        69.806                      96.011                      56.006                      221.823                    
                        Pró-Moradia  02     C. E. F.     TR 6,00% 1.218.947,91        57.142                      85.534                      49.895                      192.570                    
                        Pró-Moradia  03     C. E. F.     TR 6,00% 2.408.976,57        143.936                    217.405                    126.820                    488.161                    
                        Pró-Moradia  04     C. E. F.     TR 6,00% 1.075.556,49        144.628                    220.110                    128.398                    493.136                    
                        Pró-Moradia  05     C. E. F.     TR 6,00% 539.677,35           69.469                      98.872                      57.675                      226.016                    
                        Pró-Moradia  06     C. E. F.     TR 6,00% 2.462.070,29        112.052                    159.479                    93.029                      364.560                    
                        Pró-Moradia  07     C. E. F.     TR 6,00% 2.164.703,49        145.517                    205.354                    119.790                    470.662                    
            CEF - Desassoreamento do Rio Marinho     C. E. F.     TR 6,00% -                       -                           858.735                    457.992                    1.316.727                 
            BNDES - (Renegociação/CESAN)     BNDES     TJLP 8,00% 125.156.403,51    22.755.710               8.089.439                 -                           30.845.148               
            BNDES - TRANSCOL II I     BNDES     TJLP 9,00% 53.515.611,39      18.911.323               3.967.534                 -                           22.878.857               
            BNDES - PMAE     BNDES     TJLP 7,50% 2.264.900,00        2.394.000                 770.244                    -                           3.164.244                 
            BNDES - TRANSCOL IV     BNDES     TJLP 7,40% 57.401.741,54      21.333.333               11.616.946               -                           32.950.279               
            BNDES -  SAÚDE     BNDES     TJLP 7,40% 123.100.313,32    22.857.143               10.577.611               -                           33.434.754               
            BNDES -  PEF     BNDES     TJLP 8,50% 47.500.000,00      7.500.000                 3.345.544                 -                           10.845.544               
            BNDES - Es tados     BNDES     TJLP 6,60% 90.000.000,00      11.250.000               5.126.686                 -                           16.376.686               
            BNDES - BRT Grande Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           15.629.634               -                           15.629.634               

            Financiamento da Dívida Interna a Contratar -                           130.129.123             -                           130.129.123             

             CEF - PAC 2012 Contenção de Erosão da  Pra ia  de Itaparica     C. E. F.     TR 8,30% -                       -                           1.314.110                 -                           1.314.110                 
             BNDES - Es tados  II     BNDES     TJLP 6,60% -                       -                           4.756.560                 -                           4.756.560                 
             BNDES - PMAE GESTÃO     BNDES     TJLP 7,50% -                       -                           809.050                    -                           809.050                    
             BNDES - Projeto Mult. Integrado Urbano da  Grande Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           3.434.333                 -                           3.434.333                 
             BNDES - Setor Socia l , Saúde e Educação     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           4.750.718                 -                           4.750.718                 
             BNDES - PAC 2012 Saneamento     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           1.839.240                 -                           1.839.240                 
             BNDES - Centro de Convenções  e Eventos  de Vi tória     BNDES     TJLP 7,40% -                       -                           1.281.110                 -                           1.281.110                 
             C E F - Proinveste     C E F     TJLP 6,60% -                       -                           24.830.941               -                           24.830.941               
             BNDES - PROEDES     BNDES     TJLP 6,30% -                       -                           87.113.060               -                           87.113.060               

    2- Dívida Contratual Externa 22.169.458               10.398.352               2.887.570                 35.455.379               

    Financiamento da Dívida Externa 22.169.458               7.271.907                 408.669                    29.850.034               

            BID 01 - B                                    BID US$ 4,00%         8.297.968,26 1.601.053                 272.179                    -                           1.873.232                 
           BID 02 -  PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ES II                      BID US$ 1,24%     138.661.180,00 9.555.000                 1.373.564                 -                           10.928.564               
           BID  -  PROGRAMA RODOVIÁRIO DO ES II I                     BID US$ 1,23%                           -   -                           2.417.948                 366.695                    2.784.644                 
           BIRD  - PROJETO ÁGUAS LIMPAS I  BIRD US$ 1,16%       54.560.546,76 5.854.680                 565.860                    -                           6.420.540                 
           BIRD  - PROJETO ÁGUAS LIMPAS II  BIRD US$ 1,72%     141.849.275,42 5.158.725                 2.318.779                 -                           7.477.504                 
           BID - PROFAZ  BID US$ 1,24% -                       -                           323.577                    41.974                      365.551                    

    Financiamento da Dívida Externa a Contratar -                           3.126.445                 2.478.901                 5.605.346                 

           BIRD - SWAP  BIRD US$ 1,14% -                       -                           2.203.338                 589.114                    2.792.452                 
           BIRD - Gestão Integrada de Águas  e Pa isagem  BIRD US$ 1,14% -                       -                           255.175                    1.012.866                 1.268.041                 
           BID - Mobi l idade Urbana Cidades  e Polos  BID US$ 1,14% -                       -                           195.954                    460.574                    656.528                    
           BID - PRODETUR  BID US$ 1,14% -                       -                           466.538                    342.726                    809.264                    
           BID - Ampl iação da  Rede Fís ica  de Ens ino Médio  BID US$ 1,14% -                       -                           5.440                        73.621                      79.061                      

Total do Serviço da Dívida (1 + 2) 3.728.837.849      363.664.941             329.222.495             5.376.639                 698.264.075             

FONTE: GOVERNO FEDERAL (LOA-2013).

Notas Explicativas:
1. Inflação (IGP-DI) 2013:                               5,62% a.a . Inflação (IGP-M) 2013:                             4,77% a.a .
2. URTJLP: va lor fixado em 1,974080 para  2013.

3. UPR (de 31 de dezembro): variação mensal  de 0,0644% a.m.

                      01/01/2013 - 20,71841746

4. Dólar (média  ano): 2013 - R$ 1,95                       

 Principal  Juros  Encargos  TOTAL 

2013 - TOTAL
Discriminação  CREDOR  INDEXADOR 

 TAXA DE 
JUROS                 

(ao ano) 

 SALDO DEVEDOR 
(Jun/2012) 
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Quadro VII – Recursos destinados ao cumprimento do disposto no § 2º do artigo 197 da Constituição 
Estadual 
 
 
 

R$ 1,00

1 - RECEITA CORRENTE 14.087.698.585                            

RECEITA TRIBUTÁRIA 8.725.797.065                              
     IMPOSTOS 8.333.857.826                              
        IRRF 424.623.073                                 
        IPVA 411.509.156                                 
        ITCD 30.877.131                                   
        ICMS TOTAL 7.466.848.466                              
           ICMS - NORMAL 7.313.023.006                              
           ICMS - FUNDAP 153.825.460                                
    TAXAS 391.939.239                                 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 273.737.926                                 
    CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 273.724.100                                
    CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 13.826                                        
RECEITA PATRIMONIAL 319.152.065                                 
RECEITA AGROPECUÁRIA 288.571                                       
RECEITA INDUSTRIAL 9.699.667                                    
RECEITA DE SERVIÇOS 96.958.855                                   
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.328.183.018                              
    TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.346.405.203                              
          COTA PARTE DO FPE 1.074.135.537                              
          COTA PARTE DO IPI 274.382.139                                 
          CONTR. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE -                                              
          AUXÍLIO FINANCEIRO - FEX 96.871.500                                   
          COTA PARTE DA COMP. FINAN. REC HÍDRICOS 2.747.070                                    
          COTA PARTE DA COMP. FINAN. REC MINERAIS -                                              
          COTA PARTE DE ROYALTIES COMP. FINANCEIRA - LEI 7.990/89 288.044.129                                 
          COTA PARTE DE ROYALTIES PART. ESPECIAL 1.013.447.430                              
          COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -                                              
          TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 457.335.172                                 
          TRANSF. DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNDE 72.597.540                                   
          TRANSF.FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO LEI 87/96 62.351.056                                   
          DEMAIS TRANSF DA UNIÃO 4.493.630                                    
    TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 867.437.372                                
    TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 98.117.443                                  
    OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 16.223.000                                  
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 333.881.418                                 
    MULTAS E JUROS DE MORA E DÍVIDA ATIVA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ICMS -                                              
    MULTAS E JUROS DE MORA E DÍVIDA ATIVA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE IPVA -                                              
    RECEITAS DIVERSAS 333.881.418                                

2 - DEDUÇÕES 4.052.463.224                              

   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 273.724.100                                
   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
   CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES
   DEDUÇÃO DA RECEITA (3.778.739.124)                             
          TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS (2.329.703.966)                             
          FUNDEB (1.449.035.158)                             
          OUTRAS DEDUÇÕES -                                              

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( 1 - 2) 10.035.235.361                            
2% RCL 200.704.707                                 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO PLOA 2013

O cálculo da Receita Corrente Líquida - RCL, segue o disposto no art. 2º, inciso IV da Lei Complementar nº
101/2000.
"IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) ...;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação f inanceira citada no § 9º do art.
201 da Constituição.

Como síntese da metodologia e base de cálculo aplicada foram adotados para projetar a Receita do Estado
para o exercício de 2013 a Receita reprogramada para o exercício de 2012 acrescida dos parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual nº 9.890, de 27.7.2012 (LDO 2013).

Para ICMS Importação (FUNDAP) foi considerada a Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de
2012, que reduziu a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas operações
interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior de 12% (doze por cento) para 4% (quatro por
cento), bem como uma evasão de empresas em torno de 50% (cinquenta por cento).
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R$ 1,00 

PLOA 2013

1 - IMPOSTOS ESTADUAIS  8.718.758.904             
TOTAL IRRF 424.623.073                
TOTAL IPVA 411.517.125                
TOTAL ITCD 31.439.666                 
TOTAL ICMS 7.851.179.040             

2 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS  1.410.868.732             
Cota Parte do FPE 1.074.135.537             
Cota Parte do IPI 274.382.139                
Transferência da Lei Kandir 62.351.056                 

3 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS -                             
Leilão FUNDAP -                             

4 - RECEITAS DE IMPOSTOS  E TRANSFERÊNCIAS (1 + 2 + 3) 10.129.627.636           
5 - DEDUÇÕES 2.228.888.535             

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS 2.228.888.535             
IPVA 205.758.563                
ICMS 1.954.534.438             
IPI 68.595.535                 

TRANSFERÊNCIAS LEGAIS -                             
Financiamento FUNDAP -                             

6 - RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (4 - 5) 7.900.739.101             
7 -

224.775.673                

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 128.285.317                
TI 96.490.356                 

8 - 0,03                           

DESPESA NAS ÁREA DE CIÊNCIA, PESQUISA, TECNOLOGIA, 
EXTENSÃO RURAL E INFORMÁTICA

PERCENTUAL PREVISTO ( 7 / 6 )

RECURSOS DESTINADOS AO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO § 2º DO 
ARTIGO 197 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

 RECEITA 
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Quadro VIII – Recursos destinados ao cumprimento do disposto no § 2º do artigo 200 da Constituição 
Estadual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro IX – Demonstrativo referente à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica e de 
valorização do magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.494, de 20.6.2007  
 
 
 

Recursos destinados para o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 200 da Constituição Estadual 

ÓRGÃO

10.109 - SECRETARIA 
DE ESTADO DE 

GOVERNO

44.901 - FES (FUNDO 
ESTADUAL DE 

SAÚDE)

47.901 - FEAS 
(FUNDO ESTADUAL 

DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL)

47.101 - SECRETARIA 
DE ESTADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
TRABALHO E 

DIREITOS HUMANOS

REDUÇÃO DA POBREZA
CERTIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA POLÍTICA DA INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA

FORTALECIMENTO DO SUAS

47.903 - FIA (FUNDO 
PARA A INFÂNCIA E A 

ADOLESCÊNCIA)

PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS  
RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS 
NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO

APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO A 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO 
PESSOAL E SOCIAL E A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS
CAMPANHAS EDUCATIVAS

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE POR INTERMÉDIO 
DO PROERD, BANDA JÚNIOR E AFINS

45.105 - DIRETORIA 
DE SAÚDE DA POLÍCIA 

MILITAR
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

46.201 - INSTITUTO DE 
ATENDIMENTO SÓCIO-

EDUCATIVO DO ES

ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO 
COM A LEI ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DOS 

DIREITOS VISANDO O ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM 
CONFLITO COM A LEI 

ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 
ESTADUAL SOBRE DROGAS

PROGRAMA AÇÃO

GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS
APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

SOBRE DROGAS

10.901 - FESAD 
(FUNDO ESTADUAL 
SOBRE DROGAS) 

GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS 
CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO AS 
INSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA ÁREA DE DEPENDÊNCIA 

QUÍMICA

CAMPANHAS EDUCATIVAS

PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
SOBRE DROGAS 

EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO 
DE DEPENDENTES QUÍMICOS

IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE 
ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO 
ESTADO

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E PARCERIAS ENTRE 
ENTES PÚBLICOS

45.103 - POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO 

DO ES
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PROJETO DE LEI Nº 370/2012 
 

Estima a receita e fixa a despesa do 
Estado para o exercício financeiro 
de 2013. 

 
TÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES COMUNS 
 
Art. 1º Esta Lei estima a 

receita e fixa a despesa do Estado para o exercício 
financeiro de 2013, no valor de R$ 
13.995.389.795,00 (treze bilhões, novecentos e 
noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove 

R$ 1,00
RECEITA
1. IMPOSTOS ESTADUAIS 8.718.758.904              
1.1 IRRF 424.623.073                  
1.2 IPVA 411.517.125                  
1.3 ITCD 31.439.666                    
1.4 ICMS 7.851.179.040              

 2. TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 1.410.868.732              
 3. RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (1+2) 10.129.627.636            
 4. DEDUÇÕES 2.228.888.521              
5. RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (3 - 4) 7.900.739.115              

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DO ENSINO
 6. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS 
DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 

2.014.069                       

7.  RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 72.597.540                    
 7.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 48.327.540                    
 7.2 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 24.270.000                    
 7.3 APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FNDE -                                   
8. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS  DE CONVÊNIOS 21.303.000                    

 8.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 21.303.000                    
 8.2 APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DE CONVÊNIOS -                                   
9.  RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 61.000.000                    

 10. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 109.038                          
 11. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO 
DO ENSINO (6 + 7 + 8 + 9 + 10) 

157.023.647                  

RECEITAS DO FUNDEB -                           
12. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 1.449.035.158              

 12.1 ICMS 1.133.140.873              
 12.2 ITCD 6.287.933                       
 12.3 IPVA 41.151.713                    
 12.4 COTA PARTE FPE 214.827.107                  
 12.5 ICMS - DESONERAÇÃO 12.470.211                    
 12.6 COTA PARTE IPI 41.157.321                    
13. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 875.437.372                  

 13.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 867.437.372                  
 13.2 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -                                   
 13.3 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO 
FUNDEB/FUNDEF 

8.000.000                       

 14. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 
(13.1 – 12) 

581.597.786-                  

DESPESAS DO FUNDEB
15. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 727.795.365                   

15.1 COM ENSINO FUNDAMENTAL 472.085.631                  
15.2 COM ENSINO MÉDIO 255.709.734                  

18. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO COM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
(15/13)*100

83,14%

16. OUTRAS DESPESAS 147.642.007                  
16.1 COM ENSINO FUNDAMENTAL 82.648.539                    
16.2 COM ENSINO MÉDIO 64.993.468                    

17. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (18 + 19) 875.437.372                  

DEMONSTRATIVO REFERENTE À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, NOS TERMOS DA LEI 

FEDERAL Nº 11.494, DE 20.6.2007
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mil, setecentos e noventa e cinco reais), conforme 
estabelecido no   § 5º do artigo 150, da Constituição 
Estadual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
9.890, de 27.7.2012, compreendendo: 

 
I - o orçamento fiscal referente 

aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

 
II - o orçamento da seguridade 

social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta e indireta, bem 
como fundos instituídos e mantidos pelo Poder 
Público; 

 
III - o orçamento de 

investimento das empresas em que o Estado, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto. 

 
TÍTULO II 

 
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA 

SEGURIDADE SOCIAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DA ESTIMATIVA DA RECEITA  
 
Art. 2º A receita total estimada 

nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de 
R$ R$ 13.995.389.795,00 (treze bilhões, novecentos 
e noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove 
mil, setecentos e noventa e cinco reais), assim 
distribuída: 

 
I - Orçamento Fiscal em R$ 

10.521.646.111,00 (Dez bilhões, quinhentos e vinte e 
um milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e 
onze reais); 

 
II - Orçamento da Seguridade 

Social em R$ 3.473.743.684,00 (Três bilhões, 
quatrocentos e setenta e três milhões, setecentos e 
quarenta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro 
reais). 

 
Art. 3º As receitas decorrentes 

da arrecadação de tributos e de outras receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação vigente, 
discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas 
com o seguinte desdobramento: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA FIXAÇÃO DA DESPESA 
 

Seção I 
 

Da Despesa Total 
 

R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO VALOR

1 – RECEITAS DO TESOURO 11.574.659.930         

     1.1 – RECEITAS CORRENTES      13.430.200.624         

             Receita Tributária 8.795.093.124           
             Receita de Contribuições 215.399                    
             Receita Patrimonial 152.358.352              
             Receita de Serviços 9.087.092                 
             Transferências Correntes 4.280.807.670           
             Outras Receitas Correntes 192.638.987              

     1.2 - RECEITAS DE CAPITAL      1.923.198.430           

             Operações de Crédito 1.595.804.000           
             Alienação de Bens 609.374                    
             Amortização de Empréstimos -                           
             Transferências de Capital 301.125.027              
             Outras Receitas de Capital 25.660.029               

     1.3 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS -                           

     1.4 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (3.778.739.124)          
Transferências a Municípios (2.329.703.966)          
Dedução para formação do FUNDEB (1.449.035.158)          

2 - RECEITAS DE OUTRAS FONTES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.420.729.865           

TOTAL 13.995.389.795         
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Art. 4º A despesa total fixada, 
nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no 
mesmo valor da receita orçamentária, é de R$ R$ 
13.995.389.795,00 (treze bilhões, novecentos e 
noventa e cinco milhões, trezentos e oitenta e nove 
mil, setecentos e noventa e cinco). 

 
I - Orçamento Fiscal em R$ 

10.173.482.534,00 (Dez bilhões, cento e setenta e 
três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, 
quinhentos e trinta e quatro reais); 

  
II - Orçamento de Seguridade 

Social em R$ 3.821.907.261,00 (Três bilhões, 

oitocentos e vinte e um milhões, novecentos e sete 
mil, duzentos e sessenta e um reais). 

 
Seção II 

 
Da Distribuição da Despesa por Órgãos 

 
Art. 5º A despesa fixada à 

conta dos recursos previstos, observada a 
programação constante do detalhamento das ações, 
apresenta, por Órgão, o seguinte desdobramento: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS 
FONTES TOTAL

1 - PODER LEGISLATIVO 299.022.200       -                      299.022.200       

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 173.300.000       -                      173.300.000       
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 125.722.200       -                      125.722.200       

2 - PODER JUDICIÁRIO 823.575.802       96.657.200       920.233.002       

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 823.575.802       96.657.200       920.233.002       

3 - MINISTÉRIO PÚBLICO 311.688.234       200.000             311.888.234       

4 - PODER EXECUTIVO 9.939.668.987    2.323.872.665  12.263.541.652  

GOVERNADORIA DO ESTADO 90.056.167          1.873.249          91.929.416          

SECRETARIA DA CASA CIVIL 7.530.651            -                      7.530.651            

SECRETARIA DA CASA  MILITAR 9.633.939            -                      9.633.939            

SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 16.097.329          -                      16.097.329          

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 29.108.464          1.873.249          30.981.713          

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 27.685.784          -                      27.685.784          

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 44.680.985          -                      44.680.985          

DEFENSORIA  PÚBLICA 50.550.064          -                      50.550.064          

VICE-GOVERNADORIA 1.635.505            -                      1.635.505            

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 196.387.026       19.324.959       215.711.985       

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ECONOMIA E PLANEJAMENTO 54.210.880          14.462.342       68.673.222          

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  GESTÃO E RECURSOS HUMANOS 87.362.317          24.480.571       111.842.888       

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 12.997.227          39.586.154       52.583.381          

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, 
AQUICULTURA E PESCA 197.983.795       39.788.917       237.772.712       

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO 127.857.445       16.168.000       144.025.445       

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 719.416.782       219.372.861     938.789.643       

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO URBANO 162.288.062       3.069.081          165.357.143       

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 108.883.204       -                      108.883.204       

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 50.381.245          -                      50.381.245          

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 52.360.933          -                      52.360.933          

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E  RECURSOS  
HÍDRICOS 72.728.095          23.212.500       95.940.595          

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 1.704.160.138    109.038             1.704.269.176    

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 1.563.642.804    2.268.855          1.565.911.659    

SECRETARIA  DE  ESTADO  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA  E  DEFESA  
SOCIAL 1.382.866.905    -                      1.382.866.905    

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA 492.243.264       509.378             492.752.642       

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  E  DIREITOS   
HUMANOS 88.225.557          -                      88.225.557          

INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  DOS  SERVIDORES  DO  ESTADO  DO   
ESPÍRITO SANTO -                        1.919.646.760  1.919.646.760    

ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 2.678.750.587    -                      2.678.750.587    
ENCARGOS GERAIS - SEGER 272.266.411       -                      272.266.411       
ENCARGOS GERAIS - SEFAZ 2.082.022.936    -                      2.082.022.936    
ENCARGOS GERAIS - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 215.104.707       -                      215.104.707       
ENCARGOS GERAIS - SEP 109.356.533       -                      109.356.533       

SUBTOTAL 11.373.955.223  2.420.729.865  13.794.685.088  

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.704.707       -                      200.704.707       

TOTAL GERAL 11.574.659.930  2.420.729.865  13.995.389.795  
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CAPÍTULO III 

 
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 

CRÉDITOS SUPLEMENTARES 
 

Art. 6º Fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir créditos suplementares: 

 
I - até o limite de 20% (vinte 

por cento) do valor total da Lei Orçamentária, de 
acordo com o disposto no § 5º do artigo 17, da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias nº 9.890/12, mediante a 
utilização de recursos provenientes de anulação de 
dotações orçamentárias, conforme inciso III, § 1º do 
artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17.3.1964; 

 
II - a conta de recursos de 

excesso de arrecadação, nos termos do inciso II, § 1º, 
e §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;  

   
III - a conta de superávit 

financeiro apurado em balanço patrimonial do 
exercício de 2011, nos termos do inciso I, § 1º, e § 2º 
do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64; 

 
IV – a conta do produto de 

operações de crédito autorizadas, em forma que 
juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-
las, conforme inciso IV, § 1º, do artigo 43 da Lei 
Federal nº 4.320/64; 

 
V - com o objetivo de atender 

ao pagamento de despesas com: 
 
a) amortização e encargos da 

dívida; 
 
b) pessoal e encargos sociais, 

mediante a utilização de recursos provenientes da 

anulação de dotações consignadas no mesmo grupo 
de despesa, desde que mantido o mesmo valor 
aprovado para cada Poder; 

 
VI - anulando a reserva de 

contingência, para utilizar como fonte de recursos 
para abertura de créditos suplementares. 

 
Art. 7º Fica ainda o Poder 

Executivo autorizado a abrir créditos adicionais 
necessários para atendimento: 

 
I – Programa Estadual de 

Desenvolvimento – Resolução CMN 4091/12 até o 
limite de R$ 3.000.000,00 (três bilhões de reais); e 

 
II – Implementação do 

PROINVESTE – Resolução CMN 4019/12 até o 
limite de R$ 426.560.000,00 (quatrocentos e vinte e 
seis milhões, quinhentos e sessenta mil reais). 

 
TÍTULO III 

 
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 

 
CAPÍTULO I 

 
DA FIXAÇÃO DA DESPESA 

 
Art. 7º A despesa do 

Orçamento de Investimento, observada a 
programação constante do Anexo IV desta Lei, é 
fixada em R$ 344.923.137,00 (Trezentos e quarenta e 
quatro milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e 
trinta e sete reais) com o seguinte desdobramento: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS FONTES DE FINANCIAMENTO 
 

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR

. SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 100.000               

. SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 11.250.000           

. SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E
  DESENVOLVIMENTO URBANO 333.573.137         

TOTAL 344.923.137         

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - POR ÓRGÃOS
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Art. 8º As fontes de receita, para cobertura da despesa fixada no artigo 7º, são estimadas 
com o seguinte desdobramento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO IV 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 9º As entidades aptas a 
receberem transferências a título de subvenções 
sociais, contribuições correntes e auxílios, em 
cumprimento aos artigos 24, 25 e 26 da Lei nº 
9.890/12, são as constantes do Anexo V desta Lei. 

 
Art. 10. As dotações 

orçamentárias fixadas para cobrir despesas com 
contribuições previdenciárias complementares dos 
Poderes e Órgãos ao Regime Próprio de Previdência 
do Estado no Orçamento de 2013 ficarão bloqueadas, 
não podendo ser utilizadas como fonte de anulação 
para abertura de créditos especiais e suplementares, 
caso seja adotada a contabilização das mesmas de 
forma extraorçamentária.  

 
Parágrafo único. Entende-se 

como despesas com contribuições previdenciárias 
complementares as contribuições descritas no § 1º do 
artigo 40 da Lei Complementar Estadual nº 282, de 
22.4.2004. 

 
Art. 11. Integram esta Lei os 

seguintes Anexos: 
 
I - Anexo I - Receita; 
 
II - Anexo II - Despesas por 

Órgãos e Unidades Orçamentárias (Recursos de 
Todas as Fontes) Poderes Legislativo e Judiciário e 
Ministério Público; 

 
III - Anexo III - Despesas por 

Órgãos e Unidades Orçamentárias (Recursos de 
Todas as Fontes) Poder Executivo; 

 
IV - Anexo IV - Orçamento de 

Investimento; 
 
V - Anexo V - Entidades aptas 

a receberem transferências a título de Subvenções 

Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios (artigos 
24, 25 e 26 da Lei nº 9.890/12); 

 
VI - Anexo VI - 

Demonstrativo Regionalizado de Isenções, Anistias, 
Remissões, Subsídios e Benefícios Fiscais; e 

 
VII - Anexo VII – 

Demonstrativo da Margem de Expansão das 
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 

 
VIII - Anexo VIII – 

Compatibilização da Proposta Orçamentária com as 
Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 
Art. 12. Esta Lei entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 4658 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO  DO  ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

SUSPENDER, no dia 19.09.2012, conforme 
consta no requerimento nº 230/2012, a licença sem 
remuneração, concedida ao Deputado DA 
VITÓRIA. 

 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 

R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO VALOR

. RECURSOS PRÓPRIOS 167.981.524         

. RECURSOS PARA AUMENTO DO  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 76.972.853           

          . TESOURO 76.972.853           

. OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 99.968.760           

TOTAL 344.923.137         
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ATO Nº 4659 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO  DO  ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde por 30 (trinta) dias, a partir de 
19/09/2012, o Deputado LUIZ DURÃO, na forma 
do Art. 305, inciso II do Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 
ATO Nº 4660 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CONCEDER LICENÇA, sem remuneração, 
ao Deputado GILDEVAN FERNANDES, para 
tratar de assuntos particulares, no período de 
19.09.2012 a 05.10.2012, na forma do Art. 305, 
inciso III do Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

EMENDAS 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 88, DE 01 DE 

OUTUBRO DE 2012 
 
Altera a redação do caput dos artigos 169 e 176 da 

Constituição do Estado do Espírito Santo. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, nos termos do artigo 62, § 3º da 
Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda 
ao texto constitucional: 
 

Art. 1º O caput do artigo 169 da Constituição 
do Estado do Espírito Santo passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 

“Art. 169. A educação básica é obrigatória 
e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua 
oferta gratuita para todos os que a ela não 
tiveram acesso na idade própria. 
 
(...).” (NR) 
 

Art. 2º O caput do artigo 176 da Constituição 
do Estado do Espírito Santo passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 176. O ensino médio é obrigação do 
Estado e visa assegurar formação 
humanística, científica e tecnológica 
voltada para o desenvolvimento de uma 
consciência crítica, sendo obrigatório, 
público e gratuito. 
 
(...).” (NR) 
 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
01 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 4661 
 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 25/08/2012, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus LEOMAR 
HONORATO LIRIO, matrícula nº 206372, Auxiliar 
de Gabinete de Representação Parlamentar, AXGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
01 de outubro de 2012. 
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THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4662 

 
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 
n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, MARLON 
AMORIM NASCIMENTO, do cargo em 
comissão de Assessor Júnior do Gabinete da 1ª 
Secretaria, código AJGPS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
01 de setembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4663 

 
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 n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, MARLON AMORIM NASCIMENTO, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor 
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código SGGRP, no gabinete do Deputado Roberto 
Carlos, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 123739/2012. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

01 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1579 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 666/2011, da 
servidora GABRIELLE SEQUIM ZANETI, 
matrícula nº 207146, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor Sênior da Supervisão Técnico 
Operacional de Rádio e TV, código ASSORTV, para 
o período de 17.12.2012 a 15.01.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1580 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

CONCEDER 30(trinta) dias de recesso 
regulamentar, à estagiária CAROLINA BIANCHI 
DE AGUIAR, matricula nº 001669, no período de 
04.10 a 02.11.2012, de acordo com o art. 13, § 2º, da 
Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada no DOU em 
26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de setembro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1581 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

CONCEDER 30(trinta) dias de recesso 
regulamentar, à estagiária CAMILA HERZOG 
DOS SANTOS, matricula nº 001567, no período de 
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05.10 a 03.11.2012, de acordo com o art. 13, § 2º, da 
Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada no DOU em 
26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de setembro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1582 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

CONCEDER 30(trinta) dias de recesso 
regulamentar, à estagiária RAYARA HORRANNA 
DOS SANTOS FERNANDES, matricula nº 001735, 
no período de 01 a 30.10.2012, de acordo com o art. 
13, §2º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada 
no DOU em 26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1583 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 28.09.2012, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2011, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1555/2012, da servidora MARILUCE SALAZAR 
BOGHI, matrícula nº 200885, titular do cargo 
efetivo de Taquígrafo Parlamentar Revisor, código 
ETPR, do Quadro Permanente, reservando-lhe o 
direito de gozar os 19 (dezenove) dias restantes em 
época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

PORTARIA Nº 1584 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 02.10.2012, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2011, 
marcadas anteriormente conforme Portaria 
nº·1556/2012, da servidora TÂNIA MARA COSTA 
BARCELOS, matrícula nº 16728, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
do Quadro Permanente, reservando-lhe o direito de 
gozar os 15 (quinze) dias restantes em época 
oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1585 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 05.10.2012, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1570/2012, do servidor MAURICIO XAVIER 
NASCIMENTO, matrícula nº 207572, ocupante do 
cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, 
reservando-lhe o direito de gozar os 20 (vinte) dias 
restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1586 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 28.09.2012 as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
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marcadas anteriormente conforme Portaria 
nº·1544/2012, da servidora LUZIA ANA 
AUGUSTO, matrícula nº 28244, titular do cargo 
efetivo de Analista Legislativo, código EAL, do 
Quadro Permanente, reservando-lhe o direito de 
gozar os 07 (sete) dias restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1587 
 
 O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, 
resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 26.09.2012, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 
2012, marcadas anteriormente conforme Portaria 
nº 1123/2012, da servidora EDILEUZA MARIA 
LAIA, matrícula nº 207774, ocupante do cargo em 
comissão de Supervisor-Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código SGGRP, 
reservando-lhe o direito de gozar os 14 (quatorze) 
dias restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1588 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 28.09.2012, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
666/2011, do servidor JOÃO CARLOS 
RAMPAZZO DAMICO, matrícula nº 27882, titular 
do cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, 
código ETLS, do Quadro Permanente, e marcar os 

12 (doze) dias restantes para o período de 28.01 a 
08.02.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1589 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

MARCAR os 20 (vinte) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
do servidor ADRIANO PIMENTA LEÃO, 
matrícula nº 207566, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor Sênior da Supervisão de Programação e 
Produção de Rádio e TV, código ASSPRTV, para o 
período de 02 a 21.10.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1590 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

MARCAR os 15 (quinze) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 
2011, do servidor AGNALDO DOS SANTOS 
MOTTA, matrícula nº 201075, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
do Quadro Permanente, para o período de 25.10 a 
08.11.2012.  
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
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PORTARIA Nº 1591 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

MARCAR, os 20 (vinte) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 
1176/2012, do servidor CARLOS PAULO 
MOREIRA COELHO, matrícula nº 207537, 
ocupante do cargo em comissão de Supervisor da 
Comissão de Política Antidrogas, código SCPAD, 
para o período de 26.09 a 15.10.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1592 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

MARCAR os 23 (vinte e três) dias restantes 
das férias regulamentares referentes ao exercício de 
2012, suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
1097/2012, da servidora AMANDA LESSA 
MARTINS DE SOUZA, matrícula nº 207492, 
ocupante do cargo em comissão de Coordenador-
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código CGGRP, para o período de 26.09 a 
18.10.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1593 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

MARCAR os 16 (dezesseis) dias restantes 
das férias regulamentares referentes ao exercício de 

2012, antecipadas anteriormente conforme Portaria nº 
1315/2012, da servidora PATRICIA RAULA 
SASSINE SCHNEIDER, matrícula nº 206228, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor Júnior 
do Gabinete da Procuradoria Geral, código AJGPG, 
para o período de 04 a 19.10.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1594 
 

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

RESOLVE, considerar licenciados, os 
servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos Artigos citados pela Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 
informações da CGRH, resolve 
 

NOME CARGO DIA ARTIGO A PARTIR 

Angela Carolina 
de O. Mendonca 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

02 129 26.08.2012 

Florsina Boeker 
Querino 

Técnico 
Legislativo 
Júnior 

05 129 27.08.2012 

Luiz Carlos Daros 
Junior 

Assessor 
Sênior da S. 
da Comis. de  
Finanças 

11 129 27.08.2012 

Rosa Eponina 
Salvador Moraes 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 142 27.08.2012 

Hermenegilda 
Agrizzi da Silva 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

30 129 28.08.2012 

Paula de Miranda 
Portella 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

60 129 30.08.2012 

Rosa Eponina 
Salvador Moraes 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

60 129 30.08.2012 

Karla Odete M. de 
Oliveira 

Taquigrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

07 129 03.09.2012 

Ledinei Manhone 
de Almeida 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

15 129 03.09.2012 

Miriam De 
Moraes Miranda 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

30 129 03.09.2012 

Erzone Eliziario 
Lizardo 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

07 129 10.09.2012 

Luana Santana 
Franca 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

02 129 10.09.2012 

Wanderley 
Ferreira de Araujo 

Analista em 
Comunicação 
Social 

19 129 10.09.2012 
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Andressa de 
Oliveira R Oliari 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação 

15 129 11.09.2012 

Simone Silvares 
Itala Rizk 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Revisor 

03 129 11.09.2012 

Ana Cristina 
Oliveira Passos 

Assessor 
Sênior da C. 
das Comissões 
Temporárias 

03 129 12.09.2012 

Marceli Souza 
Almeida 

Supervisor do 
C. de Est. e 
Pesq. da 
Procuradoria 

01 129 12.09.2012 

Rogerio 
Conceicao Ramos 

Assessor 
Sênior da Sup. 
da Comis. de 
Segurança 

02 129 12.09.2012 

Valeria Marcia 
Cardoso Zachel 

Supervisor do 
Gabinete da  
2ª Secretaria 

01 129 12.09.2012 

Antonio 
Agostinho 
Anholetti 

Assessor 
Júnior da 
Coord. Esp. de 
Seg. 
Legislativa 

01 129 13.09.2012 

Gilberto Valiati 

Assessor 
Júnior da C. 
Turismo e  
Desporto 

02 129 13.09.2012 

Josane Monteiro 
Parrini 

Assessor 
Júnior da 
Diretoria de 
Redação 

01 129 13.09.2012 

Liziany Dias de 
Souza Sena 

Assessor 
Sênior da C. 
das Comissões 
Temporárias 

14 142 13.09.2012 

Marceli Souza 
Almeida 

Supervisor do 
Centro de Est. 
e Pesq. da 
Procuradoria 

15 129 13.09.2012 

Paulo Roberto 
Torres 

Assessor 
Júnior do G. 
da Sec. Geral 
da Mesa  

02 129 13.09.2012 

Simony Silva de 
Jesus 

Assessor 
Júnior da 
Subdir. Geral 
da Secretaria 

02 129 13.09.2012 

Claudio Soares da 
Mota 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01    129 17.09.2012 

Joao Pedro 
Alcantara da Silva 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 17.09.2012 

Marcelo Costa 
Coelho 

Assessor 
Júnior da S. da  
Comis. de 
Licitação 

02 129 17.09.2012 

Marcio Jose 
Freitas 

Assessor 
Júnior do 
Gabinete da 2ª 
Secretaria 

01 129 17.09.2012 

Monica Medice 
Paes 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 17.09.2012 

Rosana Palassi C. 
de Castro Borges 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

03 129 17.09.2012 

Hellem Santana 
Zuqui Modesto 

Supervisor da 
Comissão de 
Compras 

02 129 18.09.2012 

Patricia Lorena 
Dalcol 

Assessor 
Júnior do  
Gab. da Líd.  
do Governo 

01 129 18.09.2012 

Leonor Fernandes 
Técnico 
Legislativo 
Sênior 

15 129 19.09.2012 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria´ 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

PROGRAMAÇÃO – TERÇA-FEIRA– 02.10.12 

HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-
FEIRA DIVERSOS 

08H20  
ESPAÇO PARCERIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 

TRABALHOS DO LEGISLATIVO 
MUNICIPAL  

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS APIACÁ DIVERSOS 

12H30  ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO DIVERSOS  

13H00  HORÁRIO ELEITORAL 
GRATUITO   

13H30  OPINIÃO 
 ALZHEIMER DR. HEBERT CABRAL, 

MÉDICO 
14H00  PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-FEIRA DIVERSOS 
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14H15  BIOGRAFIA RENATO PACHECO ANDREIA DELMASCHIO, 
ESCRITORA 

14H30  AÇÃO PARLAMENTAR 
 

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

DOUTOR HÉRCULES, 
DEPUTADO ESTADUAL 

15H00 AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA 
REPERCUSSÃO 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO ESTADUAL  

18H00  ES EM DEBATE PARTO HUMANIZADO 

CRISTIANE KIKI – 
ATIVISTA DA REDE DE 
MULHERES “PARTO DO 
PRINCÍPIO”, DOULA E 
PSICÓLOGA 
TANILA – ENFERMEIRA 
OBSTETRA 

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

REGINALDO HORTA, 
ESCRITOR 

19H00  REPORTAGEM ESPECIAL RAÍZES: ITALIANOS DO 
ESPÍRITO SANTO DIVERSOS 

19H30  ASSEMBLEIA DO CAMPO 
 VIVEIRO SÃO GABRIEL 

TONINHO BELLINAZZI, 
CAFEICULTOR, DIRETOR 
DO VIVEIRO SÃO GABRIEL 

20H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS APIACÁ DIVERSOS 

20H30  HORÁRIO ELEITORAL 
GRATUITO   

21H00  ESPAÇO PARCERIA: 
CNJ EM AÇÃO DIVERSOS  

21H30  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-FEIRA DIVERSOS 

22H00  PERSONALIDADES TOURO MORENO, EX-
BOXEADOR DIVERSOS 

22H30  OPINIÃO 
 ALZHEIMER DR. HEBERT CABRAL, 

MÉDICO 

23H00  AÇÃO PARLAMENTAR 
 

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

DOUTOR HÉRCULES, 
DEPUTADO ESTADUAL 

23H30  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-FEIRA DIVERSOS 

00H00  ES EM DEBATE 
 PARTO HUMANIZADO 

CRISTIANE KIKI – 
ATIVISTA DA REDE DE 
MULHERES “PARTO DO 
PRINCÍPIO”, DOULA E 
PSICÓLOGA 
TANILA – ENFERMEIRA 
OBSTETRA 

 
 

 

ATAS DAS SESSÕES 
 

 
OCTOGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 
DE SETEMBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, à 
hora regimental, para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados Dary Pagung, 
Aparecida Denadai, Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Genivaldo Lievore e Gilsinho Lopes) 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

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

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

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Convido o Senhor Deputado Dary 
Pagung a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Dary Pagung 
lê Salmos, 12:28) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da octogésima quarta sessão 
ordinária, realizada em 18 de setembro de 2012. 
(Pausa) 

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
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FERRAÇO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão.  

Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
Convido o Senhor Deputado Doutor Hércules 

a assumir a 1.ª Secretaria e a proceder à leitura do 
Expediente. (Pausa) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Marcelo Coelho e Lúcia 
Dornellas) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
OFÍCIO N.º 709/2012 

 
Vitória, 03 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 
 Com fulcro no artigo 67, inciso XVI, 
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das 
atividades desta Comissão, referente ao mês de 
AGOSTO de 2012.  
 
 Atenciosamente, 
 

GENIVALDO LIEVORE 
Presidente da Comissão de Defesa e dos Direitos 

Humano 
 

Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Arquive-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 107/2012 
 

Vitória, 17 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 

Com fulcro no Capítulo IV, artigo 305, § 6º, 
do Regimento Interno, solicito justificar a minha 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 17-09-
2012 (segunda-feira). 

 
 Atenciosamente,  
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual – Líder do PDT 

4.º Secretário 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º – 2012 
 

Vitória, 18 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 
 Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 17 de setembro, 
nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
 Atenciosamente,  
 

SANDRO LOCUTOR 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 102/2012 
 

Vitória, 17 de setembro de 2012. 
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Assunto: Justificar de ausência na Sessão ordinária 
do dia 17 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 
 Com base no artigo 23, § 1º, III combinado 
com o artigo 305, §§ 6º e 7º do Regimento Interno – 
Resolução 2.700/2009 vimos justificar a minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 17 de setembro 
de 2012, em virtude de atividades parlamentares 
realizadas fora desta Casa de Leis. 
 
 Atenciosamente,  
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual – PMDB 

Líder do Governo 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 
 

(Comparece o Senhor Deputado José 
Esmeraldo) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º - 2012 
 
Vitória, 18 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 10 de setembro, 
nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! A ausência deste Deputado 
não é comum nesta Casa de Leis. No dia 10 de 
setembro nos ausentamos devido a um convite do 
Governador do Estado para falarmos sobre um 
projeto de reestruturação da Polícia Civil. Quando 
retornamos a esta Casa de Leis, a sessão já havia 
acabado. Vejam que ainda tivemos o cuidado de vir 
ao Plenário, mas a sessão havia terminado. 

Senhor Presidente, aproveitamos esta 
oportunidade para registrar que ontem, quando o 
Senhor André Garcia, Secretário de Justiça, estava 
presente nesta Casa, dissemos: veja o Senhor, quem 
faz o gestor e o administrador cair são seus 
assessores. Se seus assessores tiverem competência, 
estiverem antenados e fazendo um trabalho sério, 
com certeza o gestor, ordenador de despesa não terá 
problemas. 
 Mas continua na Secretaria de Justiça os 
Coronéis Marcos Roberto Amorim, José Tadeu 
Speck e outros Coronéis. Dissemos bem claro para o 
Governador: Senhor Governador, tome providências. 
O Senhor Ângelo Roncalli, aproveitou um momento, 
pediu a renúncia do cargo, V. Ex.ª aceitou, acolheu. 
O Senhor André Garcia foi nomeado no lugar do 
Roncalli e, simplesmente, para levar a apadrinhada 
de André Garcia, tirou o melhor Subsecretário que 
havia naquele Poder, o Doutor Marcos Costa que é 
um homem de confiança que verificou todas as 
sacanagens que havia nos processos, inclusive sustou 
vários deles, reteve dinheiro de vários contratos, 
contrato da 7 Lan de vídeo monitoramento, contrato 
de alimentação e vários outros. Foi o primeiro a ser 
penalizado; e por decência, Doutor Marcos Costa, 
quando o Secretário assumiu, falou: coloco o meu 
cargo à disposição e o Secretário imediatamente, 
falou: então eu preciso de alguém, e já nomeou uma 
outra pessoa no lugar. 
 Mas, Senhor Presidente, quero dizer que 
entreguei ao Senhor Ângelo Roncalli, e agora 
entregarei ao Doutor André Garcia as sacanagens de 
dentro do Epen, Escola Penitenciária, o desvio de 
conduta de servidores e ainda a malversação da verba 
pública, do dinheiro público com o pagamento de 
aulas ministradas a uma servente, ao motorista e à 
chefe de gabinete dele, que não ministraram aula 
alguma e um recebeu nove mil reais, outro recebeu 
vinte e quatro mil e outro trinta mil. Entreguei isso ao 
Senhor Ângelo Roncalli que não tomou providência 
alguma. E esse cidadão ainda se encontra na Epen. 
Eu não vou me calar nesta Casa e vou pedir, se for o 
caso, uma convocação. 

Falaremos de outros temas importantes 
porque o Ministério Público acenou favoravelmente à 
denúncia que fizemos. Então, quero que seja 
esclarecido porque sempre vi pessoas por migalhas 
serem processadas, demitidas, execradas 
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publicamente pela imprensa e estou vendo neste caso 
uma blindagem ao Senhor Ângelo Roncalli, uma 
blindagem. Disse para o Senhor Ângelo Roncalli, a 
época: esses projetos, porque ainda não tem 
construção de unidade prisional, e todos os dez 
projetos anunciados pelo Senhor Governador terão 
dispensa de licitação. Isso é um absurdo! Sete anos e 
meio sem um planejamento, crescimento da 
população carcerária ascendente, violência 
crescendo, as polícias trabalhando e simplesmente 
esse cidadão nada fez. Os presos foram retirados da 
delegacia. Em Cachoeiro de Itapemirim os DPJ’s 
eram sempre superlotados, era uma reclamação de 
V.Ex.ª, uma reclamação nossa, da Comissão de 
Segurança, de que tínhamos que retirar os presos da 
delegacia para deixar os policiais trabalharem. 
Retiraram os presos, agora tem que ficar de babá de 
preso na porta do fórum, fazendo escolta. Por quê? 
Porque há quatro mil e trezentos agentes 
penitenciários, enquanto a Polícia Civil tem a metade, 
que está sendo mal utilizada e as investigações não 
são levadas a efeito em decorrência de quê? Fazendo 
um trabalho que não é da Polícia Judiciária. Polícia 
Judiciária, está no texto constitucional, artigo 144, 
apurar as infrações penais. Trabalho preventivo 
ostensivo é da Polícia Militar, condução de presos, 
agentes penitenciários.  

Então, se temos a Secretaria de Justiça, uma 
secretaria prisional, não podemos ficar em desvio de 
conduta dos servidores policiais e civis que nem 
diária ganham, Senhor Presidente. Eles saem daqui 
para levar um preso em Piúma e a vaga saiu para 
Barra de São Francisco. Eles têm que conduzir o 
preso à Barra de São Francisco, às vezes às18h, 
chegam lá à 0h, e têm que voltar e não recebem 
diárias.  

Delegado algum recebe diária no âmbito do 
Estado. Nem o servidor da Polícia Civil e tem que se 
deslocar colocando em risco sua vida com viaturas 
sem manutenção, e ai, Senhor Presidente, vou ser um 
crítico ferrenho nesta Casa e quero contar com a 
colaboração dos nobres Pares deste Poder. 

 Não podemos ser omissos. Doutor Marcos 
Costa, é um homem de bem que trabalhou 
verificando todas as irregularidades e após recolhê-
las, as apresentou para o Senhor Governador e para o 
Secretário de Justiça e foi o primeiro a ser 
penalizado. Isso é uma injustiça, então na Secretaria 
de Justiça não pode haver injustiça. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Eu não vou falar o tempo que 
o Senhor Gilsinho Lopes falou, mas S. Ex.ª tem 
razão. O Senhor André Garcia é o atual Secretário de 
Justiça, uma pessoa que no meu entender, é muito 
fechado. Não sei se é porque S. Ex.ª veio do norte, 
mas é um cara fechadão! Não fala com ninguém! 
Pensa que é o dono da cocada branca e não é. Essa 
que é a verdade. Estamos de olho no Senhor André 

Garcia, pode ter certeza de que o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes tem razão. A Primeira coisa que S. 
Ex.ª fez foi exonerar uma pessoa que realmente fazia 
um trabalho brilhante para nomear o pessoal dele. 
Agora, porque que o Senhor André Garcia não 
exonera aquela turma toda do Iases? Tinha que 
exonerar aquele pessoal todo. Aquilo ali é tudo 
laranja podre. A verdade é essa. Não adianta tirar 
duas laranjas podres e deixar quinze dentro do saco. 
Então, o que S. Ex.ª precisa fazer com urgência 
urgentíssima é exonerar esse coronel a quem o 
Senhor Gilsinho Lopes se referiu, de quem todos fala, 
que é o cara que manda e desmanda. É isso que tem 
que ser feito. Não, o Senhor André Garcia, vir a esta 
Casa de Leis, todo bonitinho, cabelinho penteado sem 
nenhuma...  

Eu quero ver o que esse moço vai fazer e 
pode ter certeza absoluta de que nós, da Comissão de 
Segurança, e não só da Comissão de Segurança, mas 
da Tribuna da Assembleia Legislativa, vamos 
continuar criticando a Secretaria de Justiça se ela não 
tomar providencia em relação àquele pessoal lá 
dentro. Tem muita gente ali que participou de 
falcatrua, de bandidagem e continua lá dentro. Eu 
quero ver se o Senhor André Garcia vai tomar 
providência.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço licença para registrar 
nas galerias desta Casa, a presença, dos alunos do 
COEP- Centro de Orientação e Encaminhamento 
Profissional cujo responsável é o Professor 
Wanderson Costa. E esta Assembleia Legislativa 
envia um abraço para os alunos do terceiro e do 
sétimo ano deste centro de orientação profissional tão 
importante, nosso abraço. Jansen Salles, estagiário 
desta Casa, sempre ministra uma aula magistral para 
os alunos que visitam esta Casa.  

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza e Sandro Locutor) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Está feito o registro, Deputado. Sejam 
bem-vindos e voltem sempre. A Casa é de vocês.  

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

MENSAGEM N.º 05/2012 
 

Vitória, 18 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
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Encaminhamos à apreciação dessa Augusta 
Casa de Leis o incluso projeto de lei que visa 
regulamentar os procedimentos da Execução Penal 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

O Projeto de Lei, o primeiro desta natureza 
no Brasil, é fruto do trabalho do Grupo 
Interinstitucional criado em Dezembro de 2011com 
representantes do Poder Judiciário, do Governo do 
Estado, do Ministério Público, da Ordem dos 
Advogados do Brasil, da Defensoria Pública 
Estadual, do Conselho Estadual dos Direitos 
Humanos e da Universidade Federal do Espírito 
Santo – UFES. 

Com a apresentação deste Projeto, as 
instituições acima mencionadas visam a padronização 
de procedimentos para a Execução Penal em todo o 
Estado do Espírito Santo, independente do regime da 
pena e da unidade prisional na qual o interno a estiver 
cumprindo. Mais do que isso, ao estabelecer 
diretrizes claras em relação à normatização do 
cotidiano da prisão, o Projeto visa garantir melhores 
condições à efetivação do necessário e urgente 
processo de ressocialização dos apenados capixabas. 

No aguardo de acolhida desta proposição, 
subscrevemos. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

PEDRO VALLS FEU ROSA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Lei tem como escopo a 
regulamentação dos procedimentos relativos ao 
cumprimento da pena no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. Conferida pelo Artigo 24, I, da 
Constituição da República, a competência 
concorrente entre a União, os Estados e o Distrito 
Federal, permite ao Parlamento Estadual legislar 
sobre matérias no âmbito do direito penitenciário, 
exatamente o que se objetiva com a presente 
proposta. 

Ainda que a Execução Penal – Ramo do 
Direito Processual Penal que visa normatizar o 
cumprimento da pena – seja regulada pela Lei 
Federal nº 7210/84, cujo teor dispõe sobre a 
assistência ao preso, seus direitos e deveres, além dos 
aspectos relacionados à disciplina intrínseca ao 
cumprimento da pena e o papel a ser desempenhado 
pelos órgãos da Execução, é sabido que existem 
lacunas no cotidiano da prisão que precisam ser 
preenchidas visando ordenar o diversos 
procedimentos do direito penitenciário, tais como 
transferências de presos entre unidades prisionais, 
procedimentos para apuração de faltas disciplinares, 
regulamentação do direito de visita, revista aos 
familiares e demais visitantes, revistas às celas e aos 
internos, etc. 

São estes procedimentos que se visa 
regulamentar de forma padronizada pelo presente 
projeto de Lei Estadual, abolindo assim as diversas e, 
por vezes, contraditórias Portarias e demais 
normatizações editadas pelas Direções das dezenas 
de Unidades Prisionais existentes no Espírito Santo. 

Por fim, registra-se que este Projeto de Lei é 
fruto do trabalho de um Grupo Interinstitucional 
composto por representantes do Poder Judiciário, do 
Governo do Estado, do Ministério Público, da Ordem 
dos Advogados do Brasil, da Universidade Federal 
do Espírito Santo – UFES, que ao longo de sete 
meses debruçam-se sobre o tema, redigiram uma 
minuta, levaram-na a amplo debate público, realizado 
em audiência pública no Tribunal de Justiça, 
colheram novas sugestões e enfim consolidaram o 
texto que agora se apresenta à apreciação da Augusta 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 

 
PROJETO DE LEI N.º 357/2012 

 
Institui a regulamentação de 
procedimentos em sede de execuções 
penais no Estado do Espírito Santo, 
nos termos do artigo 24, inciso I, da 
Constituição Federal e da Lei nº 
7.210, de 11.7.1984 – Lei de 
Execuções Penais.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Esta Lei regula os procedimentos em 
sede de execuções penais no Estado do Espírito 
Santo, nos termos do artigo 24, inciso I, da 
Constituição Federal e da Lei nº 7.210, de 11.7.1984 
– Lei de Execuções Penais.  

 
Art. 2º A execução penal destina-se à 

reeducação do sentenciado e à sua reintegração na 
sociedade.  

 
Art. 3º A execução penal visa, ainda, a 

prevenir a reincidência, para proteção e defesa da 
sociedade.  

 
Art. 4º Ao sentenciado é garantido o 

exercício de seus direitos civis, políticos, sociais e 
econômicos, sempre que compatíveis com o 
cumprimento da pena.  

 
Art. 5º O sentenciado deve ser estimulado a 

colaborar voluntariamente para sua reeducação e 
reinserção social.  



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 02 de outubro de 2012 

Art. 6º O cadastro e o controle dos presos e 
dos procedimentos de execução penal serão 
obrigatoriamente realizados por meio eletrônico e 
integrado.  

 
Art. 7º O Estado e a comunidade são 

corresponsáveis na realização e fiscalização das 
atividades de execução penal.  

 
Art. 8º Na execução penal não haverá 

distinção de caráter racial, religioso, de orientação 
sexual ou político.  

 
Art. 9º Em todos os âmbitos da execução 

penal serão observados o respeito e a proteção aos 
direitos e garantias fundamentais do cidadão, 
garantidos pela Constituição Federal de 1988 e pelos 
Tratados Internacionais de Direitos Humanos dos 
quais o Brasil é signatário.  

 
TÍTULO II 

 
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI 

 
Art. 10. As normas procedimentais que 

integram esta Lei devem ser obedecidas pelas 
unidades prisionais que integram a Secretaria de 
Estado da Justiça – SEJUS.  

 
Art. 11. Aplicam-se as normas contidas nesta 

Lei aos condenados a penas privativas de liberdade 
nos regimes fechado, semiaberto e aberto, aos presos 
provisórios e aos submetidos a medidas de segurança, 
no que couber.  

 
TÍTULO III 

 
DA ESTRUTURA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO E DA EXECUÇÃO PENAL 

 
Art. 12. As unidades prisionais do Estado do 

Espírito Santo são administradas pela SEJUS.  
 
Art. 13. À SEJUS, por meio das unidades 

prisionais e dos demais órgãos que a compõe, cabe 
promover a custódia, a execução penal, a medida de 
segurança e a ressocialização dos indivíduos presos 
provisórios, condenados e internados.  

 
Art. 14. Cabe ao Poder Judiciário, ao 

Ministério Público, à Defensoria Pública e ao 
Conselho Penitenciário o acompanhamento e a 
fiscalização do cumprimento das penas e medidas de 
segurança.  

 
Parágrafo único. É direito da sociedade civil 

organizada o acompanhamento e a fiscalização do 
cumprimento das penas e medidas de segurança e do 
respeito aos direitos humanos.  

 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

DAS UNIDADES PRISIONAIS 
 

Art. 15. O Sistema Penitenciário do Estado 
do Espírito Santo, que integra a estrutura básica da 
SEJUS, é constituído por:  

 
I - Unidades de Triagem;  
 
II - Unidades de Detenção 
Provisória;  
 
III - Penitenciárias Masculinas e 
Femininas;  
 
IV - Unidades de Regime 
Semiaberto;  
 
V - Penitenciárias Agrícolas, 
industriais e similares;  
 
VI - Penitenciárias Regionais;  
 
VII - Centros de Detenção e 
Ressocialização;  
 
VIII - Casas de albergado;  
 
IX - Unidades de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico.  

 
Parágrafo único. As unidades elencadas 

neste artigo têm sua criação, destinação e estrutura 
reguladas por normas administrativas editadas pela 
SEJUS.  

 
Art. 16. A administração da unidade 

prisional será realizada por um diretor e um diretor 
adjunto, responsáveis por garantir o desenvolvimento 
da política penitenciária, a correta aplicação das 
normas e diretrizes estabelecidas por esta Lei e as 
editadas pela SEJUS, bem como a execução das 
atividades a elas inerentes.  

 
Parágrafo único. As diretrizes tratadas neste 

artigo obedecerão aos limites impostos nas 
Constituições Federal e Estadual, na Lei de Execução 
Penal e nesta Lei, sendo vedado aos diretores de 
unidades editar regulamentos e normas relacionadas 
ao funcionamento do respectivo estabelecimento 
prisional.  

 
Art. 17. Os cargos de diretor e diretor 

adjunto da unidade prisional deverão ser ocupados, 
preferencialmente, por servidores penitenciários 
devidamente qualificados para a função em razão de 
seu caráter, integridade moral, capacidade 
administrativa, experiência profissional, formação 
acadêmica adequada e capacitação para a defesa dos 
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direitos humanos e serão indicados pelo Secretário de 
Estado da Justiça.  

 
Art. 18. Toda unidade prisional formará uma 

Comissão Técnica de Classificação, presidida pelo 
diretor do estabelecimento.  

 
§ 1º Em se tratando de unidade destinada ao 

cumprimento de pena, a Comissão de que trata este 
artigo será composta por, no mínimo, 02 (dois) 
chefes de serviço, 01 (um) psiquiatra, 01 (um) 
psicólogo e 01 (um) assistente social.  

 
§ 2º Nas unidades de detenção provisória, a 

Comissão será formada, além do diretor da unidade, 
pelo chefe de segurança, 01 (um) psicólogo e 01 (um) 
assistente social.  

 
Art. 19. A Comissão Técnica de 

Classificação será responsável por:  
 

I - avaliar e classificar o preso 
ingressante na unidade prisional 
segundo seus antecedentes, 
personalidade e vínculos sociais e 
indicar um programa individual e 
adequado de cumprimento da 
restrição de liberdade;  
 
II - classificar os presos de acordo 
com os critérios de individualização 
da pena e também com o tipo penal, 
objetivando estabelecer critério de 
organização interna das unidades 
prisionais, sempre que necessário;  
 
III - avaliar as condições pessoais do 
preso e elaborar laudos para fins de 
concessão de recompensas e 
benefícios inerentes à execução 
penal.  
 

Art. 20. Todo estabelecimento penitenciário 
deverá contar com unidade de saúde composta por 
médico e profissionais de enfermagem.  

 
Art. 21. A unidade prisional deverá, ainda, 

possuir à sua disposição equipe assistencial composta 
por psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente 
social.  

 
Art. 22. Os estabelecimentos prisionais 

deverão proporcionar espaços individuais e 
reservados para o contato entre o preso e seu defensor 
ou familiar, observados os critérios de 
individualização do cumprimento da pena, devendo 
ser garantida a sua privacidade.  

 
Art. 23. Todas as unidades prisionais sob a 

administração da SEJUS deverão ser integradas por 

um sistema único para cadastro de presos, visitas e 
funcionários, bem como para o compartilhamento de 
outras informações.  

 
Parágrafo único. Em cada unidade prisional 

haverá instalação destinada à Defensoria Pública.  
 
Art. 24. É obrigatória a identificação de 

todos os servidores do sistema penitenciário que, no 
âmbito de suas funções, promovem o atendimento ou, 
de qualquer outro modo, se relacionam com os presos 
ou com o público.  

 
Parágrafo único. Para fins de 

implementação dessa medida, os agentes 
penitenciários deverão ter seu nome e sobrenome 
identificados em seus respectivos uniformes, e os 
demais servidores deverão portar crachás de 
identificação pessoal em local visível.  

 
Art. 25. A qualificação profissional do 

servidor do sistema penitenciário será objeto de 
programa permanente de formação, capacitação, 
atualização e reciclagem, todos de participação 
obrigatória e oferecidos pela SEJUS.  

 
Seção I 

 
Vídeo Monitoramento 

 
Art. 26. Toda unidade prisional deverá 

possuir sistema interno de vídeo monitoramento 
ininterrupto nos espaços comuns e na área 
circundante ao estabelecimento prisional, 
resguardada a intimidade dos presos.  

 
Parágrafo único. A circulação e 

permanência dos presos deverá sempre ocorrer em 
áreas com cobertura de vídeo monitoramento.  

 
Art. 27. Todas as viaturas utilizadas no 

transporte de presos deverão possuir sistema interno 
de câmeras, permitindo a visão de todos seus 
compartimentos.  

 
Art. 28. As viaturas utilizadas no transporte 

de presos deverão possuir ferramenta de 
geoposicionamento.  

 
Art. 29. Os sistemas de que tratam os artigos 

26 a 28 serão monitorados pela SEJUS, que zelará 
pelo seu bom funcionamento.  

 
Art. 30. As imagens capturadas pelos 

sistemas de que trata o artigo 26 deverão ser gravadas 
e disponibilizadas aos Membros do Poder Judiciário, 
do Ministério Público e da Defensoria Pública 
ligados às execuções penais, pelo prazo mínimo de 
02 (dois) anos.  
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Parágrafo único. As imagens poderão ser 
disponibilizadas aos interessados mediante 
requerimento ao Juízo das Execuções Penais.  

 
Seção II 

 
Filmagem Obrigatória de Intervenções 

 
Art. 31. Sempre que houver necessidade de 

intervenção com uso de força pelo agente, será 
obrigatória a gravação integral das imagens durante 
toda a operação.  

 
Parágrafo único. A filmagem deverá ser 

realizada em um único plano, de forma ininterrupta, 
por meio de qualquer aparelho eletrônico apto a esse 
fim e deverá conter registro da data e hora do evento, 
assim como a identificação do agente participante.  

 
TÍTULO IV 

 
DA MOVIMENTAÇÃO DOS PRESOS 

 
Art. 32. É de responsabilidade da 

administração do estabelecimento prisional efetuar os 
registros de entrada e saída dos presos da unidade 
prisional nos devidos sistemas, a fim de manter 
regularmente atualizada sua localização no sistema 
prisional.  

 
Art. 33. A SEJUS deverá manter um banco 

de dados estatísticos completo, devendo constar, no 
mínimo, as seguintes variáveis:  

 
I - tipo penal;  
 
II - modalidade de prisão;  
 
III - unidade prisional;  
 
IV - tempo de prisão.  

 
CAPÍTULO I 

 
DA INCLUSÃO 

 
Art. 34. Nenhum preso é incluído, excluído 

ou removido de uma unidade prisional sem ordem 
expressa da autoridade competente.  

 
Art. 35. O recebimento de presos pelas 

unidades prisionais ocorrerá diariamente.  
 
Art. 36. O preso provisório será inicialmente 

encaminhado pela autoridade policial ao Centro de 
Triagem, onde houver, e deverá ser transferido para 
unidade prisional adequada, havendo disponibilidade 
de vaga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  

 
Art. 37. Os documentos que acompanham o 

preso entregue pela autoridade policial, em 
decorrência de prisão provisória ou autuação em 
flagrante delito, deverão conter as seguintes 
informações, sempre que disponíveis, dentre outras 
que julgar pertinentes:  

 
I - nome com a respectiva filiação;  
 
II - alcunhas pelas quais o preso é 
conhecido, se houver;  
 
III - naturalidade;  
 
IV - data de nascimento;  
 
V - endereço completo do domicílio;  
 
VI - data de prisão e descrição dos 
artigos em que o preso se encontra 
incurso;  
 
VII - menção de restrições existentes 
nos sistemas disponíveis para 
consulta e ações penais em trâmite.  

 
Art. 38. O preso deverá possuir, no momento 

da inclusão, os seguintes documentos:  
 

I - cópia do auto de prisão em 
flagrante delito e da nota de culpa ou 
mandado de prisão;  
 
II - cópia do laudo de exame de 
lesões corporais.  

 
Parágrafo único. A todo preso será 

garantido acesso ao texto integral desta Lei.  
 
Art. 39. Não será permitido o ingresso de 

presos portando quaisquer pertences, tampouco 
numerário em dinheiro, ficando a cargo da SEJUS o 
fornecimento e a reposição de materiais de uso 
pessoal adequados a satisfazer as necessidades 
básicas dos presos, além do uniforme padrão como 
vestuário.  

 
§ 1º Os objetos e valores portados pelo preso 

serão inventariados e entregues ao seu visitante ou 
pessoa por ele indicada, mediante recibo.  

 
§ 2º Na hipótese de transferência do preso 

para outra unidade prisional, os objetos e valores 
pessoais serão também transferidos e permanecerão 
sob a responsabilidade do diretor da unidade.  

 
Art. 40. Quando da inclusão em unidade 

prisional, o preso deve submeter-se, 
obrigatoriamente, aos seguintes procedimentos:  

 
I - entrega de objetos e de valores, 
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mediante inventário e contrarrecibo;  
 
II - revista pessoal e eletrônica, 
inclusive com sujeição a 
equipamentos de detecção de metais, 
raio-x;  
 
III - higienização pessoal;  
 
IV - identificação, inclusive 
fotográfica e digital com imediato 
cadastro no sistema da unidade 
prisional;  
V - substituição de vestuário civil 
pelo uniforme padrão adotado;  
 
VI - sujeição a exame médico 
admissional e preventivo;  
 
VII - entrevista com a área de 
segurança e disciplina, obedecendo 
ao procedimento regularmente 
previsto;  
 
VIII - entrevista com a assistência 
social.  
 

Parágrafo único. Os presos serão 
submetidos também ao serviço de detecção de drogas 
e objetos ilegais realizado nas unidades prisionais 
com a utilização do recurso de faro canino, dentro 
dos padrões legais em vigor.  

 
Art. 41. O responsável pela inclusão do preso 

deve certificar-se das condições físicas do mesmo ao 
adentrar a unidade prisional.  

 
§ 1º Detectados indícios de ter sido violada a 

integridade física ou moral do preso, bem como 
verificada situação de saúde debilitada, deve ser 
imediatamente comunicado ao diretor da respectiva 
unidade prisional.  

 
§ 2º Recebida a comunicação, o diretor da 

unidade prisional deve, imediatamente, adotar as 
providências legais adequadas à verificação das 
causas do fato apresentado, submetendo a suposta 
vítima ao que prevê o Protocolo de Istambul (Manual 
para Investigação e Documentação Eficazes da 
Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 
Desumanos e Degradantes), sob pena de 
responsabilidade, conforme compromisso assumido 
pelo Estado Brasileiro perante o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a fim 
de apurar suposta prática de crime de tortura, maus-
tratos, dentre outros.  

 
Art. 42. O procedimento de inclusão deve ser 

adotado, se necessário, quando o preso que ingressar 
na unidade prisional advir de carceragens não 

pertencentes ao sistema penitenciário ou de outra 
unidade prisional, a título de trânsito ou 
movimentação externa definitiva.  

 
Art. 43. O ingresso do preso em unidade 

prisional, inclusive em razão de transferências, será 
imediatamente comunicado à sua família ou à pessoa 
por ele indicada.  

 
Art. 44. Quando da inclusão de preso 

estrangeiro, deve o diretor da unidade prisional, no 1º 
(primeiro) dia útil subsequente, oficiar ao respectivo 
consulado, comunicando sobre o local e a data de 
recolhimento, condições físicas e de saúde em que se 
encontra, existência de advogado para sua defesa e 
outras informações que se fizerem necessárias.  

 
Parágrafo único. O diretor da unidade 

deverá informar ao consulado quando da saída ou 
transferência do preso estrangeiro.  

 
Art. 45. Logo após seu ingresso o preso 

deverá receber informações sobre as normas da 
unidade prisional e as que orientam o seu tratamento, 
as imposições de caráter disciplinar, bem como sobre 
os seus direitos e deveres.  

 
Parágrafo único. Deverão ser prestadas 

adequadamente essas informações aos presos 
analfabetos ou com limitações de comunicação.  

 
Art. 46. O preso que estiver em unidade de 

triagem tem direito à audiência com seu defensor em 
local individual e reservado, bem como direito a 
receber visita de pessoas devidamente inscritas em 
seu rol de visitantes.  

 
CAPÍTULO II 

 
DA TRANSFERÊNCIA DE PRESOS ENTRE AS 

UNIDADES PRISIONAIS 
 
Art. 47. A transferência do preso do Centro 

de Triagem para unidade prisional adequada à sua 
classificação criminológica e periculosidade far-se-á 
levando-se em conta os seguintes critérios:  

 
I - localização das Varas Criminais 
onde o preso possui procedimentos 
criminais em andamento;  
 
II - existência de vaga na unidade 
prisional;  
 
III - localização da residência de sua 
família.  

 
Art. 48. A movimentação regular do preso de 

uma unidade prisional para outra dar-se-á:  
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I - por ordem judicial;  
 
II - por ordem administrativa;  
 
III - a requerimento do interessado, 
sujeito à autorização da autoridade 
judiciária ou administrativa.  
 

Seção I 
 

Por Ordem Judicial 
 
Art. 49. A transferência provisória ou 

definitiva do preso de uma unidade prisional para 
outra, por ordem judicial, dar-se-á nas seguintes 
hipóteses:  

 
I - por decisão de progressão ou 
regressão de regime;  
 
II - para apresentação judicial dentro 
e fora da Comarca;  
 
III - para tratamento médico, desde 
que haja indicação;  
 
IV - por decisão judicial 
fundamentada após requerimento dos 
interessados de que tratam as Seções 
II e III deste Capítulo;  
 
V - em qualquer outra circunstância, 
desde que fundamentadamente mais 
adequada ao cumprimento da 
sentença ou prisão provisória.  

 
Parágrafo único. Em quaisquer das 

circunstâncias deste artigo a movimentação deverá 
ser providenciada pela autoridade administrativa 
competente.  

 
Seção II 

 
Por Ordem Administrativa 

 
Art. 50. À administração do sistema prisional 

é permitido, em caráter excepcional e devidamente 
justificado, determinar a transferência do preso de 
uma unidade prisional para outra, nas seguintes 
circunstâncias:  

 
I - no caso de doença que exija o 
tratamento hospitalar urgente do 
preso, quando a unidade prisional 
não dispuser de infraestrutura 
adequada, devendo a solicitação 
inicial ser feita pela autoridade 
médica e ratificada pelo diretor da 
unidade;  
 

II - por necessidade urgente de 
preservação de sua incolumidade, 
segurança ou disciplina da unidade 
prisional.  
 

§ 1º A transferência de que trata este artigo 
deverá ser autorizada pela SEJUS e será comunicada 
ao Juízo da Vara Criminal ou de Execução Penal 
competente.  

 
§ 2º Havendo interesse na transferência do 

preso e não incidindo nas hipóteses deste artigo, 
poderá a administração formular requerimento 
fundamentado ao Juiz processante.  

 
Art. 51. À exceção do disposto no artigo 50, 

é vedado aos órgãos administrativos da SEJUS 
proceder à movimentação ou permuta de presos entre 
as unidades prisionais.  

 
Seção III 

 
A Requerimento do Interessado 

 
Art. 52. O preso, seus familiares ou seu 

procurador poderão requerer, diretamente ao juízo 
processante, sua remoção para outra unidade 
prisional, observados os critérios elencados nos 
artigos 47 e 49 desta Lei.  

 
Art. 53. Quando a remoção for requerida 

pelo preso, o diretor da unidade de origem deverá 
instruir expediente motivado ao Juiz processante 
com:  

 
I - petição assinada pelo requerente 
ou termo de declaração, em que se 
justifiquem os motivos da pretensão;  
 
II - qualificação e indicação da 
situação processual do preso;  

 
III - informações detalhadas das 
condições de saúde, trabalho, 
instrução e conduta prisional;  
 
IV - parecer sobre o pedido de 
transferência.  
 

Art. 54. O Juiz competente, ao analisar o 
pedido de transferência, consultará a administração 
das unidades de origem e pretendida acerca da 
conveniência e adequação da permuta.  

 
CAPÍTULO III 

 
DA SAÍDA DOS PRESOS 

 
Art. 55. Poderão ocorrer saídas de presos das 

unidades prisionais nas seguintes hipóteses:  
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I - expedição de alvará de soltura em 
favor do preso provisório;  
 
II - livramento condicional ou 
liberdade vigiada, após decisão do 
juízo da Vara de Execução Penal;  
 
III - progressão para o regime aberto 
mediante decisão do juízo 
competente;  
 
IV - apresentação para atender à 
requisição judicial, mediante 
autorização expressa do juízo da 
Vara de Execução Penal;  
 
V - saídas eventuais, quando 
autorizadas pela autoridade 
responsável, observadas as cautelas 
legais, e informado posteriormente ao 
Juízo competente;  
 
VI - remoção temporária ou 
definitiva para outra unidade 
prisional, mediante ordem judicial ou 
do órgão competente da SEJUS.  

 
Art. 56. O Juiz processante deverá requisitar 

a saída do preso para audiência.  
 

CAPÍTULO IV 
 

DA LIBERAÇÃO POR ALVARÁ DE SOLTURA 
 
Art. 57. Recebido o alvará de soltura da 

autoridade judiciária, o servidor da Central de 
Alvarás deverá verificar, mediante consulta a todos 
os sistemas disponíveis, se existem restrições 
criminais em desfavor do beneficiado.  

 
§ 1º Não havendo impedimento à soltura, o 

alvará deverá ser encaminhado à unidade prisional 
onde se encontra o preso para fins de cientificação, 
anexação ao prontuário e liberação do preso.  

 
§ 2º Caso sejam encontradas restrições 

impeditivas à liberação do custodiado, após 
confirmada a autenticidade das mesmas, o Juiz 
competente deverá ser cientificado, no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro) horas.  

 
Art. 58. Ao receber alvará em favor de preso 

que se encontra em cumprimento de pena, deve a 
administração da unidade prisional cientificá-lo de 
todas as condições do alvará de soltura e, nesses 
termos, exarar declaração.  

 
Art. 59. O recebimento de alvarás de soltura 

dar-se-á todos os dias da semana, inclusive feriados, 
em período integral.  

Art. 60. O prazo máximo para o 
cumprimento do alvará de soltura ou 
encaminhamento de ofício à autoridade judiciária 
informando acerca de restrições existentes é de 24 
(vinte e quatro) horas.  

 
Art. 61. O trâmite de alvarás de soltura entre 

o Poder Judiciário e a SEJUS dar-se-á 
preferencialmente por meio eletrônico, garantindo a 
celeridade e segurança das informações.  

 
Parágrafo único. Serão aceitos alvarás de 

soltura originais e entregues por oficial de justiça 
devidamente identificado, sendo vedado o 
recebimento via fac-símile ou por familiares de 
presos e advogados, ainda que devidamente 
identificados.  

 
Art. 62. Recebido o alvará de soltura na 

unidade prisional, deverá a direção proceder ao 
cumprimento da ordem liberatória de imediato.  

 
Art. 63. No momento da liberação do preso, 

deverá ser realizada sua identificação visual e 
confrontação das informações contidas no alvará de 
soltura, a fim de confirmar sua identidade.  

 
Art. 64. Na hipótese cumprimento de decreto 

de prisão temporária, uma vez vencido o prazo desta, 
deverá o preso ser imediatamente posto em liberdade, 
sob pena de constrangimento ilegal e prática de abuso 
de autoridade, ficando a cargo da administração da 
unidade prisional proceder às verificações necessárias 
à liberação descritas ao longo deste Capítulo.  

 
CAPÍTULO V 

 
GRATUIDADE NO TRANSPORTE DO 

EGRESSO ATÉ SEU DOMICÍLIO 
 
Art. 65. Será viabilizado passe livre, 

adequado e suficiente para o traslado até o domicílio 
do egresso ou daquele que obtiver liberdade 
provisória ou relaxamento da prisão, mediante 
apresentação do alvará de soltura à administração da 
unidade prisional, imediatamente após sua liberação.  

 
Parágrafo único. A SEJUS, em parceria 

com a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas - SETOP, fornecerá recursos para que as 
unidades prisionais cumpram o disposto no caput 
deste artigo.  

 
CAPÍTULO VI 

 
TRANSPORTE DE PRESOS 

 
Art. 66. O preso deverá ser transportado sob 

condições que não lhe imponham sofrimentos físicos 
e que não sejam degradantes e desumanas, em 
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veículos com espaço físico adequado ao número de 
presos transportados, com ventilação e luminosidade 
apropriadas, sendo sempre observadas as 
necessidades básicas de higiene, hidratação e 
alimentação.  

 
Art. 67. O uso de algemas no transporte do 

preso será ponderado e decidido pelo chefe da 
escolta, quando estritamente necessário para garantir 
a segurança pública, de acordo com critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade.  

 
§ 1º O chefe de escolta submeterá a 

necessidade de manutenção do uso das algemas, 
durante o período da audiência, ao Juiz de Direito 
responsável pela ação penal.  

 
§ 2º A decisão de utilização de algemas 

deverá ser justificada por escrito, sob pena de 
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade judiciária.  

 
CAPÍTULO VII 

 
PAUTA DE AUDIÊNCIAS DE RÉU PRESO 

 
Art. 68. A designação de audiência de réu 

preso deverá observar um cronograma que viabilize a 
racionalização do serviço de transporte e escolta dos 
custodiados.  

 
§ 1º Para os fins do caput deste artigo, as 

audiências a serem realizadas pelo Poder Judiciário 
deverão ser agendadas por meio de sistema eletrônico 
inteligente, e disponível para consulta pela instituição 
responsável pela escolta.  

 
§ 2º O Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo deverá regulamentar a matéria de que 
trata este artigo no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de publicação desta Lei.  

 
TÍTULO V 

 
DOS DIREITOS, DOS DEVERES E DAS 

RECOMPENSAS 
 

CAPÍTULO I 
 

DOS DIREITOS 
 

Art. 69. Constituem direitos básicos e 
comuns dos presos provisórios, condenados e 
internados, sem prejuízo dos elencados no artigo 41 
da Lei nº 7.210/84:  

 
I - ser tratado com humanidade, com 
respeito à dignidade inerente ao ser 
humano e com igualdade, ressalvadas 
as exigências da individualização da 

pena;  
 
II - ter preservada sua 
individualidade e privacidade, 
principalmente no contato com seu 
defensor e com seus visitantes;  
 
III - receber assistência material que 
garanta as necessidades básicas do 
ser humano;  
 
IV - condições de habitabilidade 
adequadas, conforme padrões 
estabelecidos pela Lei de Execução 
Penal, pela Organização Mundial de 
Saúde e Resoluções do Conselho 
Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária - CNPCP;  
 
V - acesso integral aos serviços de 
saúde e educação;  
 
VI - distribuição proporcional do 
tempo para o trabalho, a educação, o 
descanso e a recreação;  
 
VII - receber visitas de cônjuge, 
companheiro(a), parentes e amigos, 
nos termos das disposições desta Lei;  
 
VIII - receber visitas íntimas de 
cônjuge ou companheiro(a), sem 
discriminação de orientação sexual 
ou outra de qualquer tipo, nos termos 
das disposições desta Lei;  
 
IX - saída da cela para banho de sol 
diário, em local adequado e que 
proporcione o desenvolvimento de 
atividade física;  

 
X - requerer autorização para exercer 
quaisquer atos civis que preservem 
sua família e seu patrimônio;  
 
XI - receber assistência jurídica 
gratuita, durante a execução da pena, 
nos termos da Lei de Execução 
Penal, e desde que não tenha recursos 
para constituir advogado particular;  
 
XII - acesso integral à assistência 
social, psicológica e religiosa;  
 
XIII - receber instrução escolar 
básica, cívica, profissionalizante, 
complementadas pelas atividades 
socioeducativas e culturais, 
integradas às ações de segurança e 
disciplina;  
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XIV - participar do processo 
educativo de formação para o 
trabalho produtivo, que envolva 
hábitos e demanda do mercado 
externo;  
XV - executar trabalho remunerado, 
de acordo com sua aptidão;  
 
XVI - exercícios das atividades 
profissionais, intelectuais, artísticas e 
desportivas anteriores ao 
encarceramento, desde que 
compatíveis com a execução da pena 
e com a estrutura da unidade 
prisional;  
 
XVII - constituição de pecúlio;  
 
XVIII - possibilidade de trabalho 
particular em horas livres, a critério 
do diretor da unidade prisional;  
 
XIX - remição pelo trabalho e pelo 
estudo, conforme disposições legais;  
 
XX - receber tratamento médico-
hospitalar, odontológico e 
farmacêutico gratuitos, com os 
recursos humanos e materiais da 
própria unidade prisional ou do 
Sistema Único de Saúde - SUS;  
 
XXI - contratar, por intermédio de 
familiares ou dependentes, 
profissionais médicos e 
odontológicos de confiança pessoal, a 
fim de acompanhar ou ministrar o 
tratamento, observadas as normas 
institucionais vigentes;  
 
XXII - prática religiosa com 
liberdade de culto, respeitada a 
programação da unidade prisional;  
 
XXIII - acesso aos meios de 
comunicação social e à informação, 
observados os limites inerentes à 
execução da pena, às normas 
estabelecidas pela SEJUS e às 
disposições estabelecidas em Lei;  
 
XXIV - prática artística, desportiva e 
de lazer, conforme programação da 
unidade prisional;  
 
XXV - audiência com as diretorias 
das respectivas unidades prisionais;  
 
XXVI - ter sua conduta carcerária 
individualizada;  

XXVII - contato pessoal com seu 
advogado, em espaços individuais e 
reservados, garantida a privacidade;  
XXVIII - reabilitação das faltas 
disciplinares;  
 
XXIX - proteção contra qualquer 
forma de discriminação ou 
sensacionalismo;  
 
XXX - solicitar medida preventiva de 
segurança pessoal;  
 
XXXI - solicitar remoção para outra 
unidade prisional, no mesmo regime, 
de acordo com as disposições desta 
Lei;  
 
XXXII - solicitar a mudança de cela 
à administração, que poderá ser 
autorizada após avaliação dos 
motivos e das possibilidades da 
unidade prisional;  
 
XXXIII - ser informado, desde o 
momento de seu ingresso, sobre as 
normas de funcionamento e 
disciplinares que devem ser 
observadas na unidade prisional;  
 
XXXIV - acesso às áreas 
assistenciais da unidade prisional, 
respeitados os horários estipulados 
pela administração local, salvo nos 
casos que requerem urgência;  
 
XXXV - apresentar solicitação ou 
queixa ao diretor da unidade ou ao 
funcionário autorizado a representá-
lo, com direito à pronta resposta;  
 
XXXVI - apresentar solicitação ou 
queixa por escrito à autoridade 
administrativa, judiciária ou a 
qualquer outra autoridade apropriada, 
por meio de representação e petição;  
 
XXXVII - ser transportado em 
condições adequadas;  
 
XXXVIII - ser transportado em 
veículo de proporções condizentes 
com o número de presos a serem 
transportados;  
 
XXXIX - ser informado e esclarecido 
sobre os motivos que ensejaram a 
aplicação das sanções disciplinares 
impostas; das transferências, ou 
quaisquer assuntos pertinentes a sua 
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situação, sendo cientificados sempre 
que necessário os familiares, por 
intermédio dos assistentes sociais, 
bem como advogados e Defensoria 
Pública, conforme o caso;  
 
XL - ser informado sobre as decisões 
judiciais que instruem expedientes de 
benefícios;  
 
XLI - a comunicação aos parentes 
por ele indicados de quaisquer 
acidentes, doenças ou danos físicos 
de qualquer natureza ocorridas 
durante o cumprimento da pena;  
 
XLII - ser submetido a exame de 
saúde admissional e preventivo, no 
período máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas contadas da data do seu 
ingresso, a qualquer título, na 
unidade prisional, a fim de verificar 
as condições acerca da sua 
integridade psicofísica, bem como 
examinar a existência, ocasional, de 
sinais que denunciem a prática de 
espancamento, maus tratos ou 
debilidade física causada por doença 
ou outra enfermidade;  
 
XLIII – apresentar-se com vestes 
pessoais perante o Tribunal do Júri, 
mediante prévia comunicação pela 
Administração Prisional da data do 
seu julgamento.  

 
Art. 70. São assegurados, também, além dos 

direitos constantes no artigo 69, outros destinados à 
atenção básica às necessidades da mulher presa, entre 
os quais:  

 
I - assistência pré-natal;  
 
II - parto realizado em unidades 
hospitalares do serviço de saúde 
pública ou outra adequada;  
 
III - guarda do recém-nascido e 
assistência médica durante o período 
de lactância, por no mínimo 06 (seis) 
meses, em local adequado, mesmo 
quando houver restrições de 
amamentação;  
 
IV - tratamento preventivo, curativo 
e de acompanhamento de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e outras;  
 
V - ações para detecção e controle de 
doenças predominantes no grupo 

feminino, principalmente o câncer do 
colo do útero e da mama;  
 
VI - ações de planejamento familiar e 
acesso aos métodos 
anticoncepcionais existentes;  
 
VII - atenção psicológica e social 
especializadas, destinadas ao 
atendimento das necessidades da 
mulher presa;  
 
VIII - às gestantes, puerperais e aos 
recém-nascidos são assegurados 
também:  
 
a) atendimento pré-natal e pós-parto 
especializado para os casos de 
transmissão verticalizada de doenças, 
principalmente HIV, tétano neonatal 
e sífilis congênita;  
 
b) alimentação e dieta nutricional 
específica, visando ao 
desenvolvimento saudável da 
gravidez, das condições do parto, da 
lactação, do puerpério e do recém-
nascido;  
 
c) realização de exames preventivos 
necessários;  
 
d) acesso à imunização.  

 
Parágrafo único. A atenção básica 

especializada, destinada ao atendimento das 
necessidades da mulher presa, consiste, também, na 
assistência material, social, educacional e de trabalho, 
sendo-lhe asseguradas as oportunidades e as 
facilidades necessárias para seu retorno ao convívio 
social, os cuidados com sua saúde física e mental e a 
preservação moral, intelectual e social, em todos os 
estágios do cumprimento da pena.  

 
Art. 71. Aos presos portadores de 

necessidades especiais, permanentes ou temporárias, 
são asseguradas, também, além daquelas previstas em 
lei, condições adequadas para o cumprimento digno 
da pena, de modo a proporcionar uma vida decente, 
tão normal e plena quanto possível.  

 
§ 1º Devem ser oferecidas condições de 

habitabilidade e acessibilidade adequadas às 
necessidades desses presos, de modo que o convívio 
deles independa da ajuda de funcionários e de outros 
presos.  

 
§ 2º É obrigatório capacitá-los a tornarem-se 

tão confiantes quanto possível, incentivando-os ao 
trabalho conforme suas capacidades, à recreação e às 
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demais atividades que venham produzir o mesmo 
efeito.  

 
§ 3º As necessidades especiais devem ser 

consideradas em todos os estágios de planejamento 
social, assistencial, material e administrativo.  

 
Art. 72. Aos presos transexuais e travestis 

será assegurado local adequado em estabelecimento 
prisional condizente com sua identidade de gênero.  

 
Art. 73. Aos presos de cidadania estrangeira, 

considerando-se as dificuldades inerentes à sua 
condição, devem ser observadas, ainda, as seguintes 
garantias:  

 
I - aprendizado da Língua Portuguesa e dos 

costumes deste País, por meio do convívio com os 
brasileiros e das aulas lecionadas na unidade 
prisional;  

 
II - identificação, dentre os servidores, a fim 

de solucionar problemas de imperiosa comunicação, 
daqueles que possam prestar auxílio na interpretação 
e na tradução do idioma;  

 
III - facilitação do acesso aos respectivos 

consulados.  
 

CAPÍTULO II 
 

DOS DEVERES 
 
Art. 74. Constituem deveres dos presos:  
 

I - respeito às autoridades 
constituídas, aos servidores, aos 
funcionários, aos outros presos, 
visitantes e quaisquer outras pessoas 
com quem se relacionar;  
 
II - respeito às normas de 
funcionamento da unidade prisional;  
 
III - manter comportamento 
adequado em todo o período em que 
estiver sob a custódia do Estado;  
 
IV - submeter-se à sanção disciplinar 
imposta;  
 
V - abster-se de participar de 
movimento individual ou coletivo de 
tentativa ou consumação de fuga ou 
de subversão à ordem e à disciplina, 
bem como não constranger os outros 
presos a tal ato;  
VI - zelar pelos bens patrimoniais e 
materiais que lhes forem destinados, 
direta ou indiretamente, ficando 

proibidas quaisquer modificações, 
adaptações ou improvisações, de 
modo a produzir risco para si ou para 
qualquer pessoa, ou a interferir na 
segurança da unidade prisional;  
 
VII - ressarcir o Estado e terceiros 
pelos danos materiais a que derem 
causa;  
 
VIII - zelar pela higiene pessoal e 
ambiental, como do asseio da cela e 
de qualquer outra dependência do 
estabelecimento prisional;  
 
IX - submeter-se às normas 
estabelecidas pela SEJUS, desde que 
não contrariem disposições legais, 
em especial desta Lei, da lei federal 
correspondente e da Constituição 
Federal;  
 
X - submeter-se à revista pessoal, de 
sua cela e de seus pertences, sempre 
que solicitado pela administração;  
 
XI - devolver à administração, 
quando de sua exclusão, os objetos 
pessoais fornecidos pela unidade 
prisional;  
 
XII - abster-se de desviar, para uso 
próprio ou de terceiros, materiais das 
diversas áreas da unidade prisional;  
 
XIII - abster-se de negociar objetos 
de sua propriedade, de terceiros ou 
do patrimônio do Estado;  
 
XIV - abster-se da confecção e posse 
indevidas de instrumentos capazes de 
ofender a integridade física de 
outrem, bem como daqueles que 
possam contribuir para ameaçar ou 
obstruir a segurança dos indivíduos e 
da unidade prisional;  
 
XV - abster-se de uso ou concurso na 
fabricação de bebida alcoólica ou de 
substância que possa determinar 
reações adversas às normas de 
conduta ou causar dependência física 
ou psíquica;  
 
XVI - abster-se de apostar em jogos 
de azar de qualquer natureza;  
XVII - abster-se de transitar ou 
permanecer em locais não 
autorizados pela área competente de 
controle da segurança e disciplina;  
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XVIII - abster-se de quaisquer 
práticas que possam causar 
transtornos aos demais presos, bem 
como prejudicar o controle da 
segurança e disciplina;  
 
XIX - acatar a ordem de contagem da 
população carcerária, respondendo ao 
sinal convencionado pela autoridade 
competente para o controle da 
segurança e disciplina;  
 
XX - submeter-se à requisição das 
autoridades judiciais, policiais e 
administrativas;  
 
XXI - submeter-se à requisição dos 
profissionais de qualquer área técnica 
para exames ou entrevistas;  
 
XXII - submeter-se às condições e às 
rotinas estipuladas pela 
administração para o desempenho de 
quaisquer atividades, desde que não 
caracterize situação degradante ou 
humilhante;  
 
XXIII - submeter-se às condições 
impostas para as medidas cautelares;  
 
XXIV - submeter-se às condições 
impostas por ocasião de 
transferências;  
 
XXV - submeter-se aos controles de 
segurança impostos pelos servidores 
responsáveis pela realização da 
escolta externa e por outras 
autoridades, também incumbidas de 
efetuá-las;  
 
XXVI - cumprir rigorosamente o 
horário de retorno quando das saídas 
temporárias e de trabalho externo;  
 
XXVII - não portar ou utilizar 
aparelho de telefonia móvel celular 
ou outro aparelho de comunicação 
com o meio exterior, seus 
componentes ou acessórios, inclusive 
no local de trabalho externo à 
unidade;  
 
XXVIII - repudiar os atos que 
possam produzir risco ou dano à 
integridade física e moral de qualquer 
pessoa no âmbito da unidade 
prisional, praticados por presos ou 
funcionários;  
 

XXIX - não faltar com a verdade 
para obter benefícios ou tirar 
vantagem de atos administrativos que 
possam resultar na transferência, 
internação ou qualquer ato que desvie 
o cumprimento normal de sua pena 
ou de outrem;  
 
XXX - submeter-se às orientações e 
prescrições médicas.  
 

CAPÍTULO III 
 
DAS RECOMPENSAS 

 
Art. 75. As recompensas são concedidas em 

face do bom comportamento reconhecido em favor 
do preso, de sua colaboração com a disciplina e de 
sua dedicação ao trabalho, que serão objeto de análise 
da Comissão Técnica de Classificação.  

 
Parágrafo único. As recompensas serão 

registradas na ficha pessoal e têm a finalidade de 
motivar o bom comportamento, desenvolver o senso 
de responsabilidade e promover o interesse e a 
cooperação do preso.  

 
Art. 76. São recompensas:  

 
I - o elogio;  
 
II - a concessão de regalias.  
 

Art. 77. É considerada, para efeito de elogio, 
a prática de ato de excepcional relevância 
humanitária ou de interesse do bem comum, 
registrado em ato do diretor da unidade prisional.  

 
Art. 78. Constituem regalias, concedidas ao 

preso que apresente bom comportamento carcerário, 
desde que atendam aos critérios socioeducativos da 
execução da pena:  

 
I - participar de atividades 
recreativas, como sessões de cinema, 
teatro, jogos esportivos, shows e 
outras atividades socioculturais, em 
épocas especiais, a critério do diretor 
da unidade prisional, ouvida a 
Comissão Técnica de Classificação;  

 
II - participar de atividades coletivas, 
além da escola e do trabalho, em 
horário mais flexível;  
 
III - praticar esportes em áreas 
específicas;  
 
IV - receber visitas, além das 
previstas nesta Lei, devidamente 
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autorizadas pelo diretor da unidade 
prisional.  

 
Art. 79. Podem ser acrescidas outras regalias, 

de forma progressiva, acompanhando as diversas 
fases e os diversos regimes de cumprimento da pena.  

 
Art. 80. O preso, no regime semiaberto, pode 

ter outras regalias, a critério da direção da unidade 
prisional, sempre visando a sua reintegração social.  

 
Art. 81. As regalias podem ser suspensas ou 

restringidas, por cometimento de falta disciplinar de 
qualquer natureza ou por ato motivado da direção da 
unidade prisional.  

 
§ 1º Os critérios para controlar e garantir ao 

preso a concessão e o gozo das regalias devem ser 
estabelecidos pela Comissão Técnica de 
Classificação.  

 
§ 2º A suspensão e a restrição de regalias 

podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, na 
prática de reiteradas faltas disciplinares de qualquer 
natureza, desde que fundamentadas pelo diretor da 
unidade prisional.  

 
§ 3º A suspensão e a restrição de regalias 

devem ter estrita observância na reabilitação do 
comportamento faltoso do preso, sendo retomada 
ulteriormente.  

 
TÍTULO VI 

 
DA DISCIPLINA, DAS FALTAS 
DISCIPLINARES E DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 
CAPÍTULO I 

 
DA DISCIPLINA 

 
Art. 82. A disciplina visa a preservar a 

ordem, a segurança, o respeito, os bons costumes, os 
princípios morais, a obediência às normas e às 
determinações estabelecidas pelas autoridades e seus 
agentes no desempenho do trabalho, ficando a ela 
submetidos todos aqueles que estiverem sob a 
custódia e subordinação da administração 
penitenciária.  

Parágrafo único. Os internados submetidos 
à medida de segurança serão imediatamente 
transferidos para o Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico – HCTP, para que sejam 
submetidos à avaliação médica adequada.  

 
Art. 83. A ordem e a disciplina são mantidas 

pelos funcionários da unidade prisional na forma, 
com os meios adequados e respeito aos direitos 
humanos, ficando estritamente proibido delegar 

poderes para que presos, individual ou coletivamente, 
exerçam lideranças sobre os outros presos, ressalvada 
a aplicação da metodologia APAC.  

 
Art. 84. São permitidas manifestações 

coletivas que tenham o objetivo de reivindicação ou 
reclamação, desde que realizadas de forma pacífica e 
seja garantida a integridade física das pessoas e 
preservado o patrimônio público.  

 
Art. 85. O preso que se julgar vítima de 

alguma injustiça pode apresentar reclamação, 
devidamente motivada, ao diretor de segurança e 
disciplina, ou fazê-la por escrito, ao diretor da 
unidade prisional, que deve apurá-la por meio do 
competente procedimento administrativo.  

 
Art. 86. Aos presos são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes, a serem exercidos por meio 
de seus advogados ou da Defensoria Pública do 
Estado.  

 
Art. 87. O preso que concorrer para o 

cometimento de falta disciplinar incide nas mesmas 
sanções cominadas ao infrator.  

 
Art. 88. As normas estabelecidas por este 

Título são igualmente aplicadas, nas situações que 
couberem, quando a falta disciplinar ocorrer fora da 
unidade prisional.  

 
CAPÍTULO II 

 
DAS FALTAS DISCIPLINARES 

 
Art. 89. As faltas disciplinares, segundo sua 

natureza, classificam-se em:  
 

I - leves;  
 
II - médias;  
 
III - graves.  

 
Seção I 

 
Das Faltas Disciplinares de Natureza Leve 

Art. 90. Consideram-se faltas disciplinares 
de natureza leve:  

 
I - transitar indevidamente pela 
unidade prisional;  
 
II - comunicar-se com visitantes sem 
a devida autorização;  
 
III - comunicar-se com presos em 
regime de isolamento celular ou 
entregar aos mesmos quaisquer 
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objetos proibidos;  
 
IV - manusear equipamento de 
trabalho sem autorização ou sem 
conhecimento do responsável, 
mesmo a pretexto de reparos ou 
limpeza;  
 
V - adentrar em cela alheia sem 
autorização;  
 
VI - utilizar-se de bens públicos de 
forma diversa para a qual os recebeu;  
 
VII - ter a posse de papéis, 
documentos, objetos ou valores não 
cedidos ou não autorizados pela 
unidade prisional;  
 
VIII - estar indevidamente trajado;  
 
IX - usar material de serviço para 
finalidade diversa da qual foi 
prevista;  
 
X - remeter correspondência sem o 
registro regular da área competente;  
 
XI - inobservar os princípios de 
higiene pessoal, da cela e das demais 
dependências da unidade prisional;  
 
XII - mostrar displicência no 
cumprimento dos procedimentos de 
rotina da unidade.  

 
Seção II 

 
Das Faltas de Natureza Média 

 
Art. 91. Consideram-se faltas disciplinares 

de natureza média:  
 

I - atuar de maneira inconveniente, 
faltando com os deveres de 
urbanidade frente às autoridades, aos 
funcionários e aos presos;  
 
II - portar material cuja posse seja 
proibida;  
 
III - desviar ou ocultar objetos cuja 
guarda lhe tenha sido confiada;  
 
IV - simular doença para eximir-se 
de dever legal ou regulamentar;  
 
V - induzir ou instigar alguém a 
praticar qualquer falta disciplinar;  
 

VI - divulgar falsa notícia que possa 
perturbar a ordem ou a disciplina;  
 
VII - dispor objetos no alojamento 
ou no pátio interno a fim de 
comprometer a vigilância ou a 
segurança;  
 
VIII - dificultar a vigilância em 
qualquer dependência da unidade 
prisional;  
 
IX - provocar perturbações com 
ruídos, vozerios ou vaias;  
 
X - perturbar a jornada de trabalho ou 
a realização de tarefas;  
 
XI - perturbar o repouso noturno ou a 
recreação;  
 
XII - praticar atos de comércio, de 
qualquer natureza;  
 
XIII - comportar-se de forma 
inamistosa durante prática 
desportiva;  
 
XIV - destruir objetos de uso 
pessoal, fornecidos pela unidade 
prisional;  
 
XV - portar ou ter, em qualquer lugar 
da unidade prisional, dinheiro, 
cheque, nota promissória ou qualquer 
título de crédito;  
 
XVI - receber, confeccionar, portar, 
ter ou concorrer para que haja, em 
qualquer local da unidade prisional, 
objetos que possam ser utilizados em 
fugas;  
 
XVII - receber indevidamente 
pertences, alimentos, documentos ou 
quaisquer objetos de visitas, 
funcionários ou qualquer outro 
indivíduo que não seja interno;  
 
XVIII - praticar fato previsto como 
crime culposo ou contravenção, sem 
prejuízo da sanção penal;  
 
XIX - faltar ao trabalho sem causa 
justificada;  
 
XX - descumprir horário estipulado, 
sem justa causa, para o retorno da 
saída temporária;  
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XXI - manter ou possuir anotações 
com números de telefones, de contas 
bancárias e que possam ser 
consideradas impróprias, salvo se do 
conhecimento prévio da direção da 
unidade prisional;  
 
XXII - receber, confeccionar, portar, 
ter ou consumir bebida alcoólica ou 
concorrer para sua fabricação;  
 
XXIII - deixar de prestar obediência 
ao servidor e respeito a qualquer 
pessoa com quem se deva relacionar;  
 
XXIV - deixar de executar o 
trabalho, as tarefas e as ordens 
recebidas.  
 

Seção III 
 

Das Faltas de Natureza Grave 
 
Art. 92. Comete falta disciplinar de natureza 

grave o preso que:  
 

I - incitar ou participar de movimento 
para subverter a ordem ou a 
disciplina;  
 
II - fugir;  
 
III - possuir, indevidamente, 
instrumento capaz de ofender a 
integridade física de outrem;  
 
IV - provocar acidente de trabalho;  
 
V - descumprir no regime aberto as 
condições impostas;  
 
VI - deixar de obedecer ao servidor 
público responsável ou desrespeitar 
qualquer pessoa com quem deva 
relacionar-se;  
 
V - deixar de executar o trabalho, as 
tarefas e as ordens recebidas;  
 
VI - tiver em sua posse, utilizar ou 
fornecer aparelho telefônico, de rádio 
ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos, 
funcionários ou com o ambiente 
externo;  

 
VII - praticar fato previsto como 
crime doloso, na forma do previsto 
no artigo 52 da Lei nº 7.210/84.  

 

Art. 93. Comete falta grave o condenado à 
pena restritiva de direitos que:  

 
I - descumprir injustificadamente a 
restrição imposta;  
 
II - retardar, injustificadamente o 
cumprimento da obrigação imposta;  
 
III - inobservar os deveres previstos 
nos incisos II e V do artigo 39 da Lei 
nº 7.210/84.  

 
Seção IV 

 
Das Atenuantes e das Agravantes 

 
Art. 94. São circunstâncias atenuantes na 

aplicação das penalidades:  
 

I - primariedade em falta disciplinar;  
 
II - natureza e circunstância do fato;  
 
III - bom comportamento;  
 
IV - imputabilidade relativa, atestada 
por autoridade médica competente;  
 
V - ressarcimento dos danos 
materiais;  
 
VI - a pouca importância da 
participação do preso na falta;  
 
VII - a confissão espontânea e/ou 
colaboração para a elucidação da 
falta ignorada ou imputada a outrem;  
 
VIII - a prática de ato faltoso em 
legítima defesa.  

 
Art. 95. São circunstâncias agravantes na 

aplicação das penalidades:  
 

I - reincidência em falta disciplinar;  
 
II - natureza e circunstância do fato;  
 
III - prática de falta disciplinar 
durante o prazo de reabilitação do 
comportamento por sanção anterior 
ou durante o cumprimento de sanção 
disciplinar de natureza grave;  
 
IV - deixar de executar o trabalho, as 
tarefas e as ordens recebidas.  

 
Art. 96. Não será punido o preso que tenha 

praticado a falta:  
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I - por coação irresistível ou por 
motivo de força maior;  
 
II - por motivo de relevante valor 
social ou moral;  
 
III - em legítima defesa própria ou de 
outrem;  
 
IV - em cumprimento de ordem legal 
de quem de direito.  

 
Parágrafo único. É isento de sanção 

disciplinar o preso que praticar a falta em 
consequência de alteração comprovada de sua saúde 
mental.  

 
Seção V 

 
Das Medidas Cautelares 

 
Art. 97. O diretor da unidade prisional pode 

determinar, por ato motivado, e como medida 
cautelar, o isolamento preventivo, em local adequado, 
por período não superior a 10 (dez) dias, quando 
pesarem contra o preso informações, devidamente 
fundamentadas, de que cometeu ou estaria prestes a 
cometer infração disciplinar de natureza grave, no 
interesse da disciplina e da averiguação do fato.  

 
§ 1º Determinado o isolamento preventivo, é 

dever do diretor da unidade prisional comunicar, em 
até 24 (vinte e quatro) horas, à Vara de Execução 
Criminal ou à autoridade judicial competente, bem 
como ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou 
ao advogado quando constituído, sobre a motivação 
da adoção da medida tratada no caput deste artigo, 
além de determinar a instauração do correspondente 
procedimento disciplinar.  

 
§ 2º Entende-se por local adequado aquele 

que dispõe de condições propícias de aeração, 
luminosidade e de respeito ao limite de presos a 
serem alocados e suas necessidades básicas de 
higiene, de forma que a incolumidade física daqueles 
não fique comprometida.  

 
Art. 98. O isolamento preventivo do preso 

faltoso, nos termos do artigo 97, deverá observar as 
seguintes condicionantes:  

 
I - o isolamento preventivo deve ser 
computado no período de 
cumprimento da eventual sanção 
disciplinar;  
 
II - findo o prazo de isolamento 
preventivo e não havendo decisão 
final sobre a aplicação da respectiva 
sanção, deve o preso retornar ao 

convívio comum até a decisão final, 
proferida por autoridade competente;  
 
III - o prazo do isolamento 
preventivo começa a contar da data 
de inclusão em cela de isolamento 
disciplinar ou outro local destinado 
para esse fim.  

 
Art. 99. Deve ser aplicada a medida 

preventiva de segurança pessoal quando provocada 
pelo próprio interessado ou quando pesem 
informações, devidamente fundamentadas, de que 
estaria ameaçada sua integridade física.  

 
§ 1º Nos casos em que a medida preventiva 

de segurança pessoal for solicitada pelo próprio 
interessado, deve o pedido ser feito por escrito ou 
colhida sua declaração, devendo em ambas as 
hipóteses, constar as razões que levaram à 
solicitação.  

 
§ 2º Nos casos de adoção da medida 

preventiva de segurança pessoal, sem prejuízo dos 
prazos estipulados, deve o preso manifestar-se, por 
escrito, pela continuidade ou não, a cada 30 (trinta) 
dias.  

 
§ 3º As celas destinadas à medida preventiva 

de segurança pessoal devem ser totalmente separadas 
das alas destinadas ao restante da população 
prisional, não sendo admitido agrupar os presos 
vulneráveis em alas ou celas de destinação diversa 
desse fim.  

 
Art. 100. Nos demais casos, a administração, 

no prazo previsto no artigo 97, deve adotar as 
providências necessárias para garantir a ordem e a 
disciplina na unidade prisional.  

 
Seção VI 

 
Do Regime Disciplinar Diferenciado 
 
Art. 101. São passíveis de internação no 

Regime Disciplinar Diferenciado os presos que:  
 

I - cometerem fato previsto como 
crime doloso acompanhado de 
subversão da ordem e disciplina 
interna;  
 
II - apresentarem alto risco para a 
ordem da unidade prisional ou da 
sociedade;  
 
III - sobre os quais recaiam fundadas 
suspeitas de envolvimento ou 
participação, a qualquer título, em 
organizações criminosas, quadrilhas 
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ou bandos.  
 
§ 1º A autorização para a inclusão do preso 

em regime disciplinar dependerá de requerimento 
circunstanciado elaborado pelo diretor do 
estabelecimento ou outra autoridade administrativa.  

 
§ 2º A decisão judicial sobre inclusão de 

preso em regime disciplinar será precedida de 
manifestação do Ministério Público e da defesa e 
prolatada no prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

 
CAPÍTULO III 

 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR 
 
Art. 102. Para fins desta Lei, entende-se 

como Procedimento Administrativo Disciplinar o 
conjunto de atos coordenados para apurar 
determinado fato definido como infração disciplinar e 
sua autoria.  

 
Art. 103. O servidor que presenciar ou for 

cientificado de falta disciplinar de qualquer natureza 
redigirá a respectiva comunicação em Livro Próprio 
de Transcrições com o consecutivo encaminhamento 
do expediente ao diretor da unidade, contendo:  

 
I - nome e matrícula;  
 
II - local e hora da ocorrência;  
 
III - rol de testemunhas;  
IV - descrição minuciosa do fato;  
 
V - outras circunstâncias que 
entender pertinentes.  

 
Parágrafo único. Nos casos em que a falta 

disciplinar do preso estiver supostamente relacionada 
com infração funcional, deve, também, ser 
comunicada à Corregedoria da SEJUS para a adoção 
de providências, nos moldes do disposto na 
legislação em vigor.  

 
Art. 104. Quando a falta disciplinar 

constituir, em tese, fato definido como ilícito penal 
deve ser imediatamente comunicada à autoridade 
policial e ao Ministério Público.  

 
CAPÍTULO IV 

 
DAS COMISSÕES DISCIPLINARES 

 
Art. 105. A Comissão Disciplinar deverá ser 

constituída em cada uma das unidades prisionais, 
podendo aplicar, desde logo, as medidas cautelares 
previstas na Seção V do Capítulo II do Título VI.  

 

Art. 106. As deliberações da Comissão 
Disciplinar serão registradas em livro próprio, sendo 
as decisões tomadas por maioria simples e o quórum 
de maioria absoluta dos membros.  

 
Art. 107. A Comissão Disciplinar será 

composta pelos seguintes membros:  
 

I - diretor da unidade prisional ou 
diretor adjunto, que presidirá a 
Comissão;  
 
II - chefe de segurança ou outro 
servidor indicado;  
 
III - um assessor jurídico;  
 
IV - um psicólogo ou assistente 
social.  
 

Art. 108. Fica impedido de atuar em 
procedimento disciplinar o servidor ou a autoridade 
que:  

 
I - tenha interesse direto ou indireto 
na matéria;  
 
II - tenha participado ou venha a 
participar como perito, testemunha 
ou representante, ou se tais situações 
ocorrerem quanto ao cônjuge, 
companheira ou parente e afins até o 
3º (terceiro) grau;  
 
III - esteja litigando judicial ou 
administrativamente com o 
interessado, respectivo cônjuge ou 
companheira.  
 

Art. 109. A autoridade ou o servidor que 
incorrer em impedimento deve comunicar o fato à 
autoridade competente, abstendo-se de atuar.  

 
Parágrafo único. A omissão do funcionário 

quanto ao dever de comunicar o seu impedimento 
resulta na instalação de procedimento para apuração 
preliminar em seu desfavor.  

 
Art. 110. Pode ser arguida a suspeição da 

autoridade ou do servidor que tenha amizade íntima 
ou inimizade notória com o preso, ou com o 
respectivo cônjuge, companheiro, parente e afim até 
o 3º (terceiro) grau.  

 
Art. 111. O indeferimento da alegação de 

suspeição pode ser objeto de recurso, sem efeito 
suspensivo, endereçado à autoridade competente.  

 
Art. 112. Caso a suspeição recaia sobre a 

direção da unidade prisional, a presidência da 
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Comissão Disciplinar será designada pelo 
Subsecretário para Assuntos Penais.  

 
Art. 113. A Comissão Disciplinar poderá 

determinar diligências complementares para 
esclarecimentos de fatos necessários à decisão.  

 
Art. 114. Será designado pelo diretor da 

unidade um secretário responsável pela instrução e 
ulteriores termos.  

 
CAPÍTULO V 

 
DO PROCEDIMENTO 

 
Seção I 

 
Da Instauração 

 
Art. 115. O procedimento disciplinar deve 

ser instaurado mediante portaria do diretor da 
unidade prisional, a ser baixada em até 05 (cinco) 
dias da data de conhecimento do fato.  

 
§ 1º A portaria inaugural deve conter a 

descrição sucinta dos fatos constando o tempo, o 
lugar, o modo, a indicação da falta infringida, em 
tese, e demais informações pertinentes, indicando, se 
houver, o nome completo do autor e sua respectiva 
matrícula.  

§ 2º Na portaria deve constar, também, a 
constituição da Comissão Disciplinar incumbida de 
conduzir o procedimento.  

 
Art. 116. O procedimento deve ser concluído 

em até 30 (trinta) dias contados a partir da data do 
fato, podendo este prazo ser estendido por mais 30 
(trinta) dias, por motivo devidamente justificado nos 
autos, com a imediata comunicação à Vara de 
Execução Penal e ao Ministério Público.  

 
§ 1º O prazo descrito no caput deste artigo 

inicia-se no dia em que a autoridade competente 
tomar conhecimento do fato, interrompendo-se pela 
portaria de instauração do procedimento, voltando a 
correr integralmente, excluindo-se o dia do começo e 
incluindo-se o dia final.  

 
§ 2º No caso de estar o preso faltoso em 

isolamento preventivo, o prazo para conclusão do 
procedimento administrativo deve ser de 10 (dez) 
dias.  

 
Seção II 

 
Da Instrução 

 
Art. 117. Cabe ao presidente da Comissão 

Disciplinar que conduzir o procedimento elaborar o 
termo de instalação dos trabalhos e, quando houver 

designação de secretário, termo de compromisso, em 
separado.  

 
Art. 118. Após a instalação dos trabalhos, a 

autoridade apuradora deve providenciar o que segue:  
 

I - designação de data, hora e local da 
audiência;  
 
II - citação pessoal do preso acerca 
da acusação, cientificando-o sobre o 
comparecimento à audiência na data 
e hora designadas, acompanhado de 
advogado que deverá ser 
regularmente notificado;  
 
III - intimação das testemunhas da 
administração.  

 
§ 1º Na impossibilidade de citação do preso 

em face de fuga ou abandono, deve a autoridade 
apuradora solicitar ao diretor da unidade prisional a 
suspensão do procedimento até a recaptura, 
informando à autoridade judicial competente para 
eventual decisão cautelar.  

 
§ 2º O servidor, no momento da citação do 

preso, deve inquiri-lo sobre a existência de advogado 
constituído para proceder a sua defesa, e se deseja 
indicar, desde logo, testemunhas em seu favor, 
devendo o servidor reduzir a termo tais informações, 
cientificando-o sobre a possibilidade de ser assistido 
pela Defensoria Pública.  

 
Art. 119. No deslinde do procedimento 

disciplinar, será assegurado ao preso defensor por ele 
constituído, ou para aquele que não constituir, 
prestação de assistência jurídica pela Defensoria 
Pública Estadual, assegurando-se os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.  

 
Art. 120. A autoridade apuradora que 

conduzir o procedimento deve considerar o ônus 
probatório da administração e da defesa, podendo 
limitar ou excluir as provas que considerar 
excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como 
apreciá-las e dar especial valor às regras técnicas e de 
praxe administrativa peculiares à administração 
penitenciária.  

 
Art. 121. A administração e a defesa podem 

arrolar até 03 (três) testemunhas cada uma.  
 
Art. 122. A defesa tem prazo de 03 (três) 

dias, contados a partir da data de sua citação, para 
requerer as provas que pretende produzir, indicando 
as testemunhas a serem inquiridas, assegurado o 
prazo em dobro e vista dos autos à Defensoria 
Pública.  
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Art. 123. O procedimento deve seguir o rito 
sumaríssimo e ser instruído, preferencialmente, em 
audiência una, assegurados os princípios do 
contraditório, da ampla defesa e da duração razoável 
do procedimento.  

 
Parágrafo único. As provas que não 

puderem ser produzidas em audiência devem, sempre 
que possível, ser providenciadas preliminarmente.  

 
Seção III 

 
Da Audiência 

 
Art. 124. A audiência será conduzida pelo 

presidente da Comissão Disciplinar, que decidirá 
acerca das questões incidentes, mas será 
acompanhada por todos os integrantes da Comissão.  

 
Art. 125. Na data previamente designada 

deve ser realizada, se possível, audiência una, 
facultada a apresentação de defesa preliminar, 
prosseguindo-se com a oitiva das testemunhas da 
administração e da defesa, o interrogatório do preso, 
seguida das alegações finais.  

§ 1º A autoridade responsável pelo 
procedimento deve informar ao acusado dos seus 
direitos, inclusive o de permanecer calado e de não 
responder às perguntas que lhe forem formuladas, 
sob pena de nulidade.  

 
§ 2º O silêncio não importa em confissão 

nem deve ser interpretado em prejuízo da defesa.  
 
§ 3º Nos casos em que o preso não estiver em 

isolamento preventivo e houver complexidade nos 
fatos, as alegações finais podem ser apresentadas no 
prazo de 03 (três) dias.  

 
§ 4º Na ata da audiência devem ser 

registrados os atos essenciais, as afirmações 
fundamentais e as informações úteis à apuração dos 
fatos.  

 
§ 5º Devem ser decididos, de plano, todos os 

incidentes e exceções que possam interferir no 
prosseguimento da audiência e do procedimento.  

 
Art. 126. Não sendo possível a realização de 

audiência una, os atos a que se refere o caput do 
artigo 125 podem ser praticados em tantas audiências 
quantas forem necessárias, observando-se o prazo de 
conclusão dos trabalhos.  

 
Art. 127. Se o preso comparecer à audiência 

desacompanhado de advogado deverá ser indicado 
Defensor Público.  

 
Art. 128. A testemunha não pode eximir-se 

da obrigação de depor, salvo no caso de proibição 

legal ou de impedimento.  
 
§ 1º As testemunhas arroladas pelo acusado 

devem comparecer à audiência mediante intimação.  
 
§ 2º Por medida de segurança, a critério da 

autoridade apuradora, no procedimento, podem ser 
omitidos do termo de declaração, os dados pessoais 
da testemunha, com exceção do nome completo e do 
número de um documento de identificação.  

 
§ 3º As testemunhas da administração que se 

sentirem constrangidas ou ameaçadas pelo acusado 
devem prestar seu depoimento sem a presença 
daquele, desde que com a anuência da autoridade 
apuradora.  

 
Seção IV 

 
Da Decisão 

 
Art. 129. A Comissão Disciplinar se reunirá 

e deliberará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
acerca da aplicação da sanção disciplinar ou a 
absolvição do preso, proferindo decisão final 
devidamente fundamentada.  

 
Art. 130. Em caso de aplicação das sanções, 

na decisão deverá constar o tipo de falta (leve, média 
ou grave); o tipo de sanção que já foi aplicada ad 
cautelam e se já foi devidamente cumprida; e o tipo 
de sanção disciplinar a ser aplicada de acordo com a 
falta cometida.  

 
Art. 131. A Comissão Disciplinar decidirá 

sobre a aplicação da sanção de acordo com a natureza 
da falta cometida e, no caso de aplicação da sanção 
consistente em isolamento do preso em sua própria 
cela ou local adequado, o período de cumprimento da 
sanção não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.  

 
Art. 132. A decisão deverá ser assinada por 

todo o corpo técnico da Comissão.  
 
Art. 133. Após decisão final sobre a 

ocorrência de infração disciplinar, deverão ser 
tomadas as seguintes providências:  

 
I - comunicação oficial à autoridade 
judiciária competente, independente 
do teor da decisão;  
 
II - ciência, por escrito, ao preso 
envolvido e ao seu defensor, nas 24 
(vinte e quatro) horas ulteriores à 
data da aplicação da efetiva sanção 
disciplinar;  
 
III - registro em ficha disciplinar;  
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IV - juntada de cópia do 
procedimento disciplinar no 
prontuário penitenciário do preso e 
no setor administrativo da unidade 
prisional;  
 
V - encaminhamento do 
procedimento à autoridade judicial, 
nos casos de isolamento e falta grave;  
 
VI - comunicação à autoridade 
policial competente quando, ao final 
do procedimento, restar caracterizada 
a conduta faltosa como ilícito 
criminal;  
 
VII - requisição de internação em 
regime disciplinar diferenciado, se 
for o caso.  
 

§ 1º Nos casos em que reste comprovada 
autoria de danos no que tange à responsabilidade 
civil, deve o diretor da unidade encaminhar cópia do 
procedimento às autoridades competentes.  

§ 2º Os danos causados pelo preso devem ser 
ressarcidos sem prejuízo das sanções disciplinares 
previstas.  

 
Art. 134. Caberá Pedido de Reconsideração 

dirigido ao Presidente da Comissão Disciplinar, com 
efeito suspensivo, na hipótese de surgimento de fatos 
novos ou irregularidades detectadas no julgamento.  

 
Parágrafo único. Procedendo-se à oitiva do 

preso pelo Presidente da Comissão Disciplinar e 
sendo constatada a irregularidade ou a ocorrência de 
fato novo, deverá ser marcada nova data para revisão 
do caso.  

 
Seção V 

 
Do Incidente de Instrução 

 
Art. 135. Considera-se Incidente de Instrução 

o descumprimento ou a inobservância de dispositivo 
constante deste Título, bem como qualquer ato que 
contrarie norma legal no decorrer do procedimento 
disciplinar.  

 
§ 1º São incidentes de instrução os atos não 

motivados, as decisões e as propostas destituídas de 
fundamento, bem como todo ato que possa prejudicar 
o andamento do procedimento.  

 
§ 2º Quando o procedimento apresentar 

incidente de instrução cabe ao diretor da unidade 
prisional, ou, quando for o caso, ao Secretário de 
Estado da Justiça a avaliação e a aplicação das 
medidas necessárias para cessar ou reparar o 
prejuízo.  

§ 3º Devem ser adotadas medidas 
administrativas e/ou judiciais, quando o disposto 
neste artigo for praticado na forma dolosa.  

 
Seção VI 

 
Da Extinção da Punibilidade 

 
Art. 136. Extingue-se a punibilidade no 

prazo de:  
 

I - 03 (três) meses, quando se tratar 
de falta leve;  
 
II - 06 (seis) meses, quando se tratar 
de falta média;  
 
III - 01 (um) ano, quando se tratar de 
falta grave.  

 
Parágrafo único. Inicia-se o prazo da data 

do fato, interrompendo-se com a instauração do 
procedimento disciplinar.  

 
Art. 137. Nos casos de fuga ou abandono, 

interrompem-se os prazos da extinção da 
punibilidade na data de sua ocorrência, voltando a 
contar a partir da data da recaptura do preso.  

 
Parágrafo único. No caso de recaptura do 

preso, a unidade prisional que recebê-lo deverá 
comunicar, imediatamente, à unidade na qual o 
mesmo se encontrava recolhido por ocasião da fuga 
ou abandono, a fim de se concluir o procedimento 
disciplinar.  

 
Seção VII 

 
Disposições Finais 

 
Art. 138. Os prazos para instrução do 

procedimento, nos casos em que não é necessária a 
adoção do isolamento preventivo do preso, podem ser 
prorrogados por igual período, uma única vez.  

 
Art. 139. O não-comparecimento do defensor 

constituído do preso, por qualquer motivo, em 
qualquer ato do procedimento, não acarreta a 
suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, 
desde que seja indicado defensor público para sua 
defesa.  

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS SANÇÕES DISCIPLINARES 
 
Art. 140. Os atos de indisciplina são 

passíveis das seguintes penalidades, observado o 
respectivo procedimento disciplinar do preso:  
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I - advertência verbal;  
 
II - repreensão;  
 
III - suspensão ou restrição de 
direitos;  
 
IV - isolamento na própria cela ou 
em local adequado, nas unidades 
prisionais que possuem alojamento 
coletivo;  
 
V - internação em regime disciplinar 
diferenciado.  
 

§ 1º A advertência verbal é punição de 
caráter educativo, aplicável às infrações de natureza 
leve e, se adequada e suficiente, nas de natureza 
média.  

 
§ 2º A repreensão é sanção disciplinar 

revestida de maior rigor no aspecto educativo, 
aplicável em casos de infração de natureza média, 
bem como para os reincidentes de infração de 
natureza leve.  

 
Art. 141. A suspensão ou restrição de 

direitos e o isolamento na própria cela ou em local 
adequado não poderão exceder de 30 (trinta) dias, 
garantido o banho de sol e a continuidade dos estudos 
regulares, atendidas as peculiaridades do caso 
concreto.  

 
§ 1º O preso, antes e depois da aplicação da 

sanção disciplinar consistente no isolamento, deve ser 
submetido a exame de saúde que ateste suas 
condições físicas e, havendo necessidade, a exame 
médico.  

 
§ 2º O relatório de saúde e/ou médico, de que 

trata o § 1º, deve ser anexado ao prontuário do preso.  
 
§ 3º Aos presos em cumprimento de sanção 

disciplinar recolhidos em cela de isolamento não 
perderá o direito de empréstimo de livros instrutivos 
e recreativos do acervo da biblioteca ou o incentivo a 
outras atividades culturais desde que condizentes e 
adequadas à sanção.  

 
§ 4º O prazo tratado no caput deste artigo não 

atinge as internações em regime disciplinar 
diferenciado.  

 
Art. 142. Quando do cometimento de nova 

falta disciplinar pelo preso durante o cumprimento de 
sanção disciplinar anterior, é vedado aplicar 
cumulativamente o tempo de isolamento celular.  

 
CAPÍTULO VII 

 

DA CLASSIFICAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO E DA REABILITAÇÃO 

 
Art. 143. A análise de classificação do 

comportamento do preso é realizada pela Comissão 
Técnica de Classificação, sempre que necessário ou 
que requerido pela autoridade competente.  

 
Art. 144. Para fins administrativos, o 

comportamento do preso condenado ou provisório é 
classificado como:  

 
I - ótimo, quando decorrente da 
ausência de cometimento de falta 
disciplinar, desde o ingresso do preso 
na prisão, ocorrido no mínimo há um 
ano, até o momento da emissão do 
atestado;  
 
II - bom, quando decorrente da 
ausência de cometimento de falta 
disciplinar ou do registro de faltas 
disciplinares já reabilitadas, desde o 
ingresso na prisão até o momento da 
emissão do atestado;  
 
III - regular, quando registra a 
prática de faltas disciplinares de 
natureza média ou leve, sem 
reabilitação de comportamento;  
 
IV - mau, quando registra a prática 
de faltas disciplinares de natureza 
grave sem reabilitação de 
comportamento.  

 
Parágrafo único. A emissão de declaração 

de comportamento do preso condenado ou provisório 
será suspensa durante a tramitação de procedimento 
administrativo disciplinar instaurado para apuração 
de falta.  

 
Art. 145. Para avaliação, deve ser 

considerado o comportamento do preso desde a 
permanência em unidade prisional anterior, ainda que 
subordinada à SEJUS.  

 
Art. 146. O preso em regime fechado ou em 

regime semiaberto tem, no âmbito administrativo, os 
seguintes prazos para reabilitação do comportamento, 
contados a partir do cumprimento da sanção imposta:  

 
I - 02 (dois) meses para as faltas de 
natureza leve;  
 
II - 04 (quatro) meses para as faltas 
de natureza média;  
 
III - 06 (seis) meses para as faltas de 
natureza grave.  
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Art. 147. O cometimento de falta disciplinar 
de qualquer natureza, durante o período de 
reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo 
até então cumprido.  

 
Parágrafo único. Com a prática de nova 

falta disciplinar, exige-se novo tempo para 
reabilitação que deve ser somado ao tempo 
estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do 
total o período já cumprido.  

 
Art. 148. Para fins de instrução de pedido de 

progressão de regime, concessão de livramento 
condicional, indulto ou comutação de penas, o diretor 
da unidade prisional deve encaminhar à autoridade 
judicial competente, à época do pedido do benefício, 
em documento padronizado, informações sobre o 
preso junto ao parecer da Comissão de Classificação 
Técnica, com avaliação do comportamento e o 
registro de todas as etapas e ocorrências que a 
ensejaram.  

 
Parágrafo único. No documento informativo 

deve constar, obrigatoriamente, o histórico de todas 
as faltas disciplinares anotadas no prontuário do 
preso, com a discriminação de data, local dos fatos, 
descrição e tipificação da falta, sanção disciplinar 
aplicada ou absolvição, e a respectiva reabilitação 
administrativa do comportamento.  

 
Art. 149. O advogado que necessitar de 

informações e parecer para instruir petição para 
requerimento de benefício em favor de um preso 
deve encaminhar pedido ao diretor da unidade, 
inclusive por meio eletrônico, mencionando o fim a 
que se destina.  

 
§ 1º Quando do recebimento do pedido, a 

unidade prisional deve providenciar a documentação 
requerida, de imediato, se possível.  

 
§ 2º Na impossibilidade de atendimento 

imediato, a documentação deverá ser entregue ao 
advogado, mediante recibo, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, ficando vedada sua retirada por 
terceiros.  

 
§ 3º Caso os profissionais a que se refere o 

caput deste artigo venham a fazer uso diverso dessas 
informações, ou se eventualmente venham a alterar 
os dados delas constantes, devem responder pelo 
ilícito nas esferas competentes.  

 
CAPÍTULO VIII 

 
DAS FASES EVOLUTIVAS INTERNAS 

 
Art. 150. A pena privativa de liberdade é 

executada de forma progressiva com a transferência 
para regime menos rigoroso, a ser determinado pela 

autoridade judicial competente, quando o preso tiver 
cumprido o lapso temporal exigido por lei no regime 
anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 
comprovado pelo diretor da unidade prisional, 
respeitadas as normas que vedam a progressão.  

 
Art. 151. Compete à Comissão Técnica de 

Classificação a avaliação do desenvolvimento do 
processo da execução da pena.  

 
Art. 152. À direção da unidade prisional é 

permitida a implementação de sistema interno de 
estágios de cumprimento de pena, de acordo com as 
normas e diretrizes estabelecidas por esta Lei e pela 
Lei Federal nº 7.210/84, após aprovação do 
Secretário de Estado da Justiça ou setor por ele 
indicado.  

 
TÍTULO VII 

 
DAS VISITAS 

 
Art. 153. As visitas têm a finalidade de 

preservar e estreitar as relações do preso com a 
sociedade, com sua família, companheiro(a) e 
amigos, ressocializando-o e reintegrando-o de forma 
espontânea ao âmbito familiar e comunitário.  

 
Parágrafo único. O visitante do preso, para 

efeito desta Lei, é considerado como particular e está 
sujeito às normas disciplinadas pela SEJUS.  

 
Art. 154. Os visitantes devem ser tratados 

com humanidade e com dignidade inerentes ao ser 
humano, por parte de todos os funcionários da 
unidade prisional e de todo o corpo funcional do 
sistema penitenciário.  

 
Art. 155. As visitas devem ser realizadas em 

local próprio, de acordo com suas finalidades, em 
condições dignas e que possibilitem a vigilância pelo 
corpo de segurança.  

 
Art. 156. As visitas devem ser controladas 

por meio de cadastro único e informatizado, 
padronizado e integrado à rede de unidades prisionais 
pertencentes à SEJUS.  

 
Art. 157. O cadastro de visitas será realizado 

pela equipe administrativa da unidade prisional.  
 
§ 1º As informações constantes do referido 

cadastro são sigilosas.  
 
§ 2º O procedimento padrão de visitação nas 

unidades prisionais, sob as diretrizes desta Lei, será 
regulamento pela SEJUS no prazo de 90 (noventa) 
dias a partir da data de publicação desta Lei.  

 
CAPÍTULO I 
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DAS VISITAS COMUNS 
 
Art. 158. O preso poderá receber visitas de 

cônjuge, companheiro(a), amigos e familiares com 
grau de parentesco de até 3º (terceiro) grau.  

 
Parágrafo único. A conveniência e 

admissibilidade de visitas não elencadas no caput 
deste artigo deverão ser analisadas pela 
administração da unidade prisional.  

 
Art. 159. O preso tem direito de indicar 08 

(oito) pessoas em seu rol de visitas e a receber visita 
de 03 (três) delas, no máximo, por dia.  

 
Parágrafo único. Pode ser autorizada visita 

extraordinária, determinada pelo diretor da unidade 
prisional ou outra autoridade competente, que fixará 
sua duração.  

 
Art. 160. As visitas comuns poderão ser 

realizadas, preferencialmente, aos sábados e aos 
domingos em período não inferior a 2 (duas) horas.  

 
§ 1º Havendo riscos iminentes à segurança e 

disciplina, a visitação poderá ser excepcional e 
justificadamente suspensa ou reduzida, a critério do 
diretor da unidade prisional.  

 
§ 2º Poderá receber visitas de no máximo 2 

(duas) horas, em local adequado, o preso que esteja 
cumprindo sanção disciplinar, com restrição de 
direitos, desde que não importe em risco à segurança 
e à disciplina da unidade prisional.  

 
Art. 161. Para o cadastramento de visitante 

do preso o interessado deverá apresentar os seguintes 
documentos:  

 
I - concordância, por escrito, do 
preso sobre a conveniência ou não da 
visitação;  
 
II - comprovação da condição de ser 
cônjuge, companheiro(a) ou do grau 
de parentesco;  
 
III - cópia de documento de 
identidade;  
 
IV - cópia do Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);  
 
V - cópia de comprovante de 
residência atual;  
 
VI - 2 (duas) fotos 3x4 recentes e 
iguais;  
 
VII - certidão de antecedentes 

criminais.  
 

Parágrafo único. A comprovação da 
condição de companheiro(a) será realizada por 
declaração conjunta de existência de vínculo afetivo, 
com a concordância de 2 (duas) testemunhas, ou por 
declaração prestada perante o Defensor Público 
assinada por este e pelo declarante.  

 
Art. 162. Após o cadastro da visita, a 

administração confeccionará uma credencial ao 
visitante, que deverá obrigatoriamente apresentá-la 
nas próximas ocasiões.  

 
Art. 163. As informações constantes do 

registro dos visitantes não devem ser divulgadas, 
exceto mediante autorização do diretor da unidade 
prisional e desde que devidamente fundamentado o 
pedido.  

 
Art. 164. O visitante, exceto parentes de até 

3º (terceiro) grau, deve submeter-se à entrevista 
pessoal junto ao serviço social da unidade prisional 
que, após manifestação, encaminhará a proposta de 
inclusão no rol de visitantes do preso ao diretor da 
unidade prisional.  

 
Art. 165. O diretor da unidade prisional deve 

manifestar-se fundamentadamente sobre a 
conveniência ou não da inclusão e da admissibilidade 
do solicitante no rol de visitas do preso.  

 
Parágrafo único. O relatório pessoal sobre o 

visitante, elaborado pelo serviço social, com parecer 
e aprovação do diretor, deve ser anexado ao 
prontuário do preso.  

 
Art. 166. Para ingressar em unidade 

prisional, os visitantes devem estar devidamente 
autorizados e registrados, apresentar a respectiva 
credencial, o documento original de identidade e se 
submeter aos procedimentos de revista.  

 
Art. 167. As alterações e exclusões no rol de 

visitantes, por iniciativa das partes, somente devem 
ser efetuadas com a solicitação, por escrito, do preso 
ou do visitante registrado.  

 
Art. 168. O diretor da unidade prisional pode 

fundamentadamente suspender por prazo 
determinado ou cancelar o registro do visitante que, 
por sua conduta, possa prejudicar a disciplina e a 
segurança da unidade prisional.  

 
Art. 169. A entrada de crianças e 

adolescentes, para visitas comuns, é permitida 
somente quando a criança ou o adolescente for 
descendente de até 2º (segundo) grau do preso a ser 
visitado.  
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Parágrafo único. As crianças e os 
adolescentes devem estar acompanhados por um 
responsável legal e, na falta deste, por aquele que for 
designado para sua guarda, determinada pela 
autoridade judicial competente.  

 
Art. 170. O preso recolhido à enfermaria ou 

em tratamento psiquiátrico e impossibilitado de se 
locomover deve receber visita nos próprios locais, 
por indicação médica e com autorização do diretor da 
unidade prisional.  

 
Art. 171. As visitas podem ser suspensas em 

caráter excepcional ou emergencial, desde que 
fundamentadas, visando à preservação das condições 
sanitárias, de saúde coletiva dos presos, da ordem, da 
segurança e da disciplina da unidade prisional, sendo 
normalizadas assim que o problema tiver sido 
sanado.  

 
Art. 172. Antes e depois das visitas, o preso 

e seus objetos serão submetidos à revista.  
Art. 173. O visitante será submetido à revista 

mecânica ou eletrônica, sendo vedado o 
procedimento de revista pessoal, salvo em casos de 
fundada suspeita de posse de material ilícito ou não 
permitido.  

 
§ 1º Havendo necessidade de revista pessoal, 

esta será realizada por funcionário do mesmo sexo, 
respeitada, a intimidade sexual do visitante.  

 
§ 2º A revista em crianças ou adolescentes 

realizar-se-á na presença dos pais ou responsáveis, 
observando-se o disposto no caput e no § 1º deste 
artigo.  

 
Art. 174. Os valores e objetos considerados 

inadequados e desnecessários, encontrados em poder 
do visitante, serão guardados em local apropriado e 
devidamente restituídos ao término da visita.  

 
Parágrafo único. Caso a posse constitua 

ilícito penal, serão tomadas as providências legais 
cabíveis.  

 
Art. 175. As gestantes e as pessoas idosas ou 

com deficiência física terão prioridade nos 
procedimentos adotados para a realização da visita.  

 
Art. 176. O visitante deve estar 

adequadamente trajado, nos termos das normas 
estabelecidas pela SEJUS, e aquele que estiver com 
peruca, maquiagem excessiva ou outros 
complementos que possam dificultar a sua 
identificação ou revista poderá ser impedido de ter 
acesso à unidade prisional, como medida de 
segurança.  

 
Art. 177. É vedada a entrega de bens de 

consumo, perecíveis ou não, trazidos por visitantes 
aos presos, devendo os mesmos ser guardados em 
local apropriado e devidamente restituídos ao término 
da visita.  

 
Parágrafo único. Caso a posse constitua 

ilícito penal, serão tomadas as providências legais 
cabíveis.  

 
Art. 178. O visitante, familiar ou não, poderá 

ter seu ingresso suspenso ou cancelado, por decisão 
fundamentada do diretor, quando:  

 
I - da visita resulte qualquer fato 
danoso que envolva o visitante ou o 
preso;  
 
II - da prática de ato tipificado como 
crime doloso;  
 
III - houver aplicação de sanção 
disciplinar suspendendo o direito a 
receber visita.  

 
Art. 179. O preso não poderá receber 

punição do direito de receber visitas por mais de 30 
(trinta) dias.  

 
CAPÍTULO II 

 
DA VISITA ÍNTIMA 

 
Art. 180. A visita íntima tem por finalidade 

fortalecer as relações familiares, nos casos de relação 
amorosa estável e continuada, devendo ser 
proporcionada aos presos provisórios e aos 
condenados, com periodicidade compatível com a 
progressão do regime.  

 
Parágrafo único. A visita íntima poderá ser 

suspensa ou restringida por falta disciplinar de 
qualquer natureza cometida pelo preso, por desvio de 
seus objetivos, ou por atos motivados pelo 
companheiro(a) que causar problemas de ordem 
moral ou de risco para a segurança ou disciplina.  

 
Art. 181. O preso com boa ou ótima conduta 

poderá receber visita íntima de esposo(a) ou 
companheiro(a), comprovado o vínculo matrimonial 
ou união estável, na forma dos incisos I e II e 
parágrafo único do artigo 161 desta Lei.  

 
§ 1º As disposições de que trata este Capítulo 

devem ser igualmente aplicadas às relações 
homoafetivas de ambos os sexos.  

 
§ 2º O preso poderá receber visita íntima 

do(a) menor de 18 (dezoito) anos, quando:  
 

I - for legalmente casado(a) com o(a) 
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visitado(a);  
 
II - seja judicialmente emancipado(a) 
e haja a demonstração de união 
estável com o visitado, por escrito, 
assinada por 2 (duas) testemunhas e 
reconhecida em cartório, 
condicionado, ainda, à entrevista com 
o genitor ou tutor responsável pela 
emancipação e termo de ciência junto 
à área de serviço social da unidade 
prisional;  
 
III - nos demais casos, quando 
devidamente autorizados pelo juízo 
competente.  

 
Art. 182. O preso e o visitante, nos termos do 

artigo 181, firmarão documento hábil em que 
expressem vontade de manterem visita íntima.  

Art. 183. Comprovadas as relações previstas 
nos artigos 180 a 182, para concessão de visita 
íntima, deverão ainda as partes:  

 
I - apresentar atestado de aptidão, do 
ponto de vista de saúde, através de 
exames laboratoriais tanto para o 
preso como para a companheiro(a);  
 
II - submeter-se aos exames 
periódicos, a critério das respectivas 
unidades.  

 
Art. 184. A SEJUS, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Saúde – SESA, executará 
políticas constantes de prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e de métodos 
contraceptivos destinadas à população carcerária.  

 
Art. 185. A periodicidade da visita íntima 

obedecerá aos critérios estabelecidos pelas normas da 
SEJUS, respeitadas as características de cada unidade 
prisional.  

 
Art. 186. O controle da visita íntima, no que 

tange às condições de acesso, trânsito interno e 
segurança do(a) preso(a) e de seu companheiro(a), 
compete ao diretor da unidade prisional.  

 
CAPÍTULO III 

 
DA ORDEM GERAL APLICADA A 

VISITANTES 
 

Art. 187. O visitante ou qualquer pessoa 
autorizada a entrar nas unidades prisionais deve 
obedecer à ordem estabelecida, respeitando 
funcionários, presos e outros particulares, bem como 
cumprir as normas legais, regimentais, 
administrativas ou qualquer ordem exarada por 

autoridade competente no âmbito das unidades 
prisionais pertencentes à SEJUS.  

 
Art. 188. São considerados atos de 

indisciplina cometidos por visitantes:  
 

I - praticar ações definidas como 
crime ou contravenção;  
 
II - desobedecer a qualquer ordem, 
seja escrita ou verbal, emanada de 
autoridade competente, na área 
interna e externa sob administração 
da unidade prisional, contra servidor 
público ou particular;  
 
III - desacatar ou praticar qualquer 
ato que importe em indisciplina, 
praticado contra servidores públicos;  
 
IV - promover tumulto, gritaria, 
algazarra ou portar-se de maneira 
inconveniente que perturbe o 
trabalho ou o sossego alheio;  
 
V - induzir, fazer uso ou estar sob 
efeito de bebida alcoólica, substância 
entorpecente ou que determine 
dependência física ou psíquica, ou 
ainda introduzi-las em área sob 
administração da unidade prisional;  
 
VI - recorrer a meios fraudulentos 
em proveito próprio ou alheio;  
 
VII - praticar manifestações ou 
propaganda que motivem a subversão 
à ordem e a disciplina das unidades 
prisionais, a discriminação de 
qualquer tipo e o incitamento ou 
apoio a crime, contravenção ou 
qualquer outra forma de indisciplina;  
 
VIII - auxiliar, participar ou 
incentivar a prática de falta 
disciplinar do preso, tentada ou 
consumada.  
 

Art. 189. Os atos de indisciplina praticados 
por visitantes podem incorrer em:  

 
I - advertência escrita;  
 
II - suspensão temporária da 
autorização para entrada na unidade 
prisional;  
 
III - cassação da autorização para 
entrada na unidade prisional.  
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Art. 190. A advertência escrita deve ser 
aplicada na prática de ato de indisciplina que não 
incidir em grave dano à ordem e à disciplina da 
unidade prisional, dando-se ciência ao interessado, 
que, em caso de recusa, deve ser assinado por 2 
(duas) testemunhas.  

 
Art. 191. A suspensão temporária e a 

cassação devem ser aplicadas na prática de crime, ato 
de indisciplina que comprometa a ordem e a 
segurança ou outro fato danoso grave no âmbito das 
unidades prisionais.  

 
Art. 192. O período da suspensão temporária 

pode ser de 15 (quinze), 30 (trinta), 90 (noventa) ou 
180 (cento e oitenta) dias, conforme a gravidade do 
fato.  

 
Art. 193. O visitante que tentar entrar na 

unidade prisional com telefone celular ou aparelho de 
comunicação com o meio exterior, seus componentes 
ou acessórios, bem como, com substâncias tóxicas 
consideradas ilícitas, armas ou outros materiais que 
podem ser utilizados para a mesma finalidade, além 
das providências previstas pela legislação, terá o 
cadastro cassado e ficará proibido de adentrar em 
qualquer unidade prisional da SEJUS.  

 
Art. 194. Os atos de indisciplina praticados 

por visitantes não afetam a avaliação do 
comportamento carcerário do preso, salvo quando 
restar comprovado seu envolvimento direto ou 
indireto.  

 
Art. 195. Havendo elementos 

comprobatórios complementares não analisados, cabe 
pedido de reconsideração, por escrito, à autoridade 
que aplicou a punição, nos termos das normas 
estabelecidas pela SEJUS.  

 
Art. 196. As situações disciplinares 

envolvendo visitantes que não puderem ser 
enquadradas nas disposições desta Lei devem ser 
decididas pelo diretor da unidade prisional, por meio 
de competente procedimento.  

 
TÍTULO VIII 

 
DA REVISTA DE PESSOAS, OBJETOS, BENS, 

VALORES, VEÍCULOS EÁREAS 
HABITACIONAIS 

 
CAPÍTULO I 

 
DA REVISTA 

 
Art. 197. A revista consiste no exame de 

pessoas, objetos, bens, valores e veículos, que 
adentrem a unidade prisional e das áreas 
habitacionais dos presos, com a finalidade de 

localizar objetos ou substâncias não permitidas pela 
administração ou que venham a comprometer a 
segurança e disciplina.  

 
Parágrafo único. Os membros do Poder 

Judiciário, Executivo, Legislativo, do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, Advogados e demais 
autoridades que tenham legitimidade para visitar ou 
vistoriar as unidades prisionais, no exercício 
profissional, devem submeter-se aos procedimentos 
específicos de revista na forma estabelecida por esta 
Lei.  

 
Art. 198. Todo objeto e veículo que entrar ou 

sair da unidade prisional deve ser minuciosamente 
revistado.  

 
Parágrafo único. O disposto no caput deste 

artigo deve ser sempre realizado na presença do 
portador ou condutor.  

 
Art. 199. Os procedimentos de revista, nas 

áreas habitacionais de convívio do preso e em sua 
cela, devem ser feitos de maneira que não imponham 
constrangimento físico ou moral e que preservem 
seus pertences pessoais permitidos pela 
administração.  

 
Art. 200. Sempre que houver suspeita da 

existência de material indevido ou ilícito nas 
dependências, deverá ocorrer a revista das celas e 
áreas comuns da unidade prisional, oportunidade em 
que também poderão ser utilizados cães adestrados 
para esse fim.  

 
Art. 201. Cabe aos agentes de segurança 

penitenciária efetuar o tipo de revista de que trata os 
artigos 197 a 200, objetivando localizar objetos não 
permitidos, compartimentos falsos, túneis ou 
quaisquer formas de ocultar alguma irregularidade.  

 
Art. 202. A revista da cela deve ser feita na 

presença de no mínimo 03 (três) agentes.  
 
Art. 203. Fica vedado o procedimento de 

revista das celas quando houver visitantes nos raios 
habitacionais, salvo em situações extremamente 
necessárias para a preservação da ordem e disciplina.  

 
Art. 204. São adotados os seguintes 

procedimentos de revista:  
 

I - manual;  
 
II - eletrônico;  
 
III - íntimo corporal, caso necessário.  

 
Art. 205. Não é permitido ao visitante do 

preso, como medida de segurança, entrar na unidade 
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prisional:  
 

I - portando aparelho de telefonia 
móvel celular ou aparelho de 
comunicação com o meio exterior, 
seus componentes e acessórios;  
 
II - com relógios, pulseiras, 
correntes, brincos e outros adereços 
similares;  
 
III - com material de maquiagem, 
perucas ou cabelo com tranças de 
qualquer tipo, sapatos de salto alto, 
plataforma ou similares;  
 
IV - com qualquer componente, 
complemento ou acessório que oculte 
ou dificulte  
sua identificação ou revista.  
 

Art. 206. A unidade prisional afixará em 
local apropriado informações sobre o procedimento 
de revista eletrônica e a relação de materiais de 
ingresso proibido para que os visitantes colaborem 
com a segurança.  

 
Art. 207. Não é permitida a entrada de visita, 

advogado, funcionário ou autoridade nas 
dependências do presídio portando aparelho de 
telefonia móvel celular ou aparelho de comunicação 
com o meio exterior, seus componentes e acessórios, 
exceto o diretor, diretor adjunto e chefe de segurança 
da unidade podendo fazer uso dentro da área 
administrativa da unidade, mediante autorização da 
autoridade competente.  

 
Seção I 

 
Da Revista Manual e Eletrônica 

 
Art. 208. A revista efetua-se por meios 

manuais ou eletrônicos, em pessoas que, na qualidade 
de visitantes, servidores ou prestadores de serviços, 
ingressarem nas unidades prisionais.  

 
§ 1º A revista manual, sempre que for 

necessária, será efetuada por servidor habilitado e do 
mesmo sexo.  

 
§ 2º A revista eletrônica será feita com a 

utilização de detectores de metais, aparelhos de raios-
X e outros meios assemelhados.  

 
§ 3º A revista em crianças ou adolescentes 

deverá sempre ser realizada na presença dos pais ou 
responsáveis.  

 
Art. 209. A revista eletrônica deverá ser feita 

por equipamentos de segurança capazes de identificar 

aparelhos celulares, armas, explosivos, drogas e 
outros objetos, produtos ou substâncias proibidas por 
lei.  

 
Art. 210. Qualquer pessoa que adentrar uma 

unidade prisional deve ser submetida à revista 
eletrônica, excetuando-se os portadores de marca-
passo e as gestantes, sendo a revista manual 
reservada aos casos em que houver fundada suspeita 
de posse de material não permitido ou ilícito.  

 
§ 1º Havendo recusa da visita, será vedada a 

entrada do indivíduo na unidade prisional.  
 
§ 2º Na hipótese de ser permitida a entrada 

sem a observância do disposto neste artigo, deve ser 
responsabilizado o funcionário que a conceder.  

 
Art. 211. No procedimento de revista 

eletrônica o servidor deverá informar ao revistando 
sobre os procedimentos a que será submetido.  

 
Art. 212. Quando houver restrição quanto à 

utilização de equipamentos eletrônicos, por motivos 
de saúde ou gestação, fica o indivíduo isento da 
revista, devendo ser a ocorrência registrada em livro 
próprio e a visita realizada em parlatório ou outro 
local adequado.  

 
§ 1º Compete ao interessado a comprovação 

do disposto no caput deste artigo, mediante 
apresentação de atestado ou laudo médico, exames 
laboratoriais ou outros meios que comprovem o 
alegado.  

 
§ 2º O tratado no caput deste artigo aplica-se 

apenas a visitantes de presos.  
 
Art. 213. Em todas as unidades prisionais 

que utilizarem aparelhos raios-X e detectores de 
metais, é obrigatória a colocação de aviso sobre a 
existência de eventual risco desses equipamentos 
para portadores de marca-passo.  

 
Art. 214. Na revista de veículo, o condutor 

do automóvel deverá parar na portaria dos complexos 
penitenciários e/ou portarias das unidades prisionais 
para fins de identificação e, nesse momento, 
procederá à revista visual do interior do veículo e 
porta-malas.  

 
Seção II 

 
Da Revista Íntima Corporal 

 
Art. 215. A revista íntima corporal deve ser 

efetuada em local reservado, por pessoa do mesmo 
sexo, preservadas a honra e a dignidade do revistado.  

 
§ 1º É proibida a revista interna, visual ou 
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tátil do corpo do indivíduo.  
 
§ 2º Nos casos em que após a revista íntima 

corporal ainda haja dúvida quanto ao porte de objeto 
ou substância não permitida, a entrada não deve ser 
autorizada.  

 
§ 3º Na hipótese da ocorrência do previsto no 

§ 2º deve haver:  
 

I - encaminhamento do visitante a 
uma unidade de saúde para realização 
de exame;  
 
II - condução do preso a uma 
unidade de saúde para realização de 
exame, se necessário.  

 
Art. 216. A revista íntima corporal deve ser 

efetuada no preso visitado logo após a visita.  
 

CAPÍTULO II 
 

CASOS ESPECIAIS DE REVISTA 
 
Art. 217. São isentos da revista manual e 

deverão ser sempre revistados eletronicamente, 
quando no exercício de suas funções:  

 
I - Chefe do Poder Executivo 
(Federal, Estadual e Municipal);  
 
II - Parlamentares;  
 
III - Magistrados, membros do 
Ministério Público, membros da 
Defensoria Pública, Advogados e 
estagiários;  
 
IV - Secretários de Estado;  
 
V - membros do Conselho 
Penitenciário;  
 
VI - membros do Conselho da 
Comunidade designados pelo juízo 
da execução penal;  
 
VII - membros do Conselho Estadual 
dos Direitos Humanos;  
 
VIII- servidores e funcionários do 
sistema penitenciário;  
 
IX - policiais;  
 
X - ministros de confissões 
religiosas;  
 
XI - membros do Grupo de Trabalho 

Interconfessional criado pela SEJUS;  
 
XII - outros, a critério do diretor da 
unidade prisional, devendo, neste 
caso, promover o registro em livro 
próprio e comunicação ao 
Subsecretário para Assuntos Penais.  
 

Art. 218. Os profissionais elencados no 
artigo 217 que não estiverem no exercício da função, 
mas na condição de visita particular do preso 
respeitarão, quanto à revista, o disposto no Capítulo I.  

 
Art. 219. A revista será realizada nos 

veículos, cargas e demais objetos que ingressem ou 
saiam da unidade prisional junto aos indivíduos, nos 
termos no Capítulo III.  

 
Art. 220. No caso de necessidade de contato 

com o preso, e havendo detecção de metal 
persistente, o contato ocorrerá através do parlatório.  

 
CAPÍTULO III 

 
REVISTA DOS PRESOS 

 
Art. 221. Antes e depois da saída da cela, o 

preso e seus objetos serão submetidos à revista.  
 
Art. 222. Após o recebimento da visita 

comum ou íntima, atendimento com advogado, 
atendimento de assistência prisional, atendimento 
administrativo ou escoltas externas será realizado 
procedimento de revista pessoal no preso com o 
objetivo de garantir a segurança da unidade prisional.  

 
Art. 223. Todo o procedimento de revista 

deverá ser acompanhado com número de agentes 
adequado, devendo ser observadas todas as demais 
condições de segurança para a execução da revista, 
sendo revistado primeiro o preso e, após, seus 
pertences.  

 
Art. 224. Deverão ser tomados os cuidados 

necessários a fim de evitar a contração de doenças 
pelos agentes penitenciários durante o procedimento 
de revista.  

 
TÍTULO IX 

 
DOS OBJETOS, BENS E VALORES PESSOAIS 

 
Art. 225. Quando do ingresso de objetos, 

bens e valores por presos, por familiares e afins, 
devem ser depositados na área competente, mediante 
inventário e contrarrecibo e nos casos que couber, 
apresentação da respectiva nota fiscal, em nome do 
familiar ou da pessoa devidamente cadastrada no rol 
de visitas, desde que não esteja suspensa ou cassada 
sua autorização para adentrar a unidade prisional.  
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Art. 226. O saldo em dinheiro e os objetos e 
bens existentes devem ser devolvidos no momento 
em que o preso for libertado.  

 
Art. 227. No caso de transferência do preso 

e, havendo objetos, bens e valores acautelados na 
unidade prisional, estes devem ser encaminhados à 
unidade prisional de destino.  

 
Art. 228. Não é permitida a entrega de 

quaisquer objetos por familiares aos presos, incluindo 
bens de consumo, de higiene pessoal ou de limpeza.  

 
TÍTULO X 

 
DO CONTATO EXTERNO 

 
Art. 229. O contato externo do preso pode 

ser exercido por intermédio de:  
 

I - correspondências escritas;  
 
II - meios de comunicação, 
disponíveis na unidade prisional, e de 
acordo com as regras estabelecidas 
para sua utilização;  
 
III - salas de leitura ou bibliotecas.  

 
CAPÍTULO I 

 
DA CORRESPONDÊNCIA ESCRITA 

 
Art. 230. A correspondência escrita entre o 

preso, seus familiares e afins deve ser feita pelas vias 
regulamentares.  

 
CAPÍTULO II 

 
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 
Art. 231. O preso poderá ter acesso aos 

meios de comunicação, desde que disponibilizados 
pela unidade prisional, que avaliará a sua 
contribuição no processo educacional e 
ressocializador, observadas as normas contidas nesta 
Lei.  

 
Art. 232. Aparelhos de televisão ou 

radiodifusão de uso coletivo devem ser franqueados 
aos presos pela unidade prisional para acesso à 
programação institucional, nos seguintes locais:  

 
I - em sala de aula, para fins 
didáticos e socioculturais;  
 
II - em ambientes coletivos, em 
horários estabelecidos formalmente, 
sem prejuízo das atividades de 
trabalho, escola, esportes e outras 

prioridades.  
 
Parágrafo único. O controle do aparelho e 

da programação compete às áreas de segurança e 
disciplina e de reintegração.  

 
CAPÍTULO III 

 
DA SALA DE LEITURA E DA BIBLIOTECA 

 
Art. 233. A unidade prisional deve dispor de 

sala de leitura ou biblioteca, podendo o preso realizar 
a leitura tanto na biblioteca como na própria cela.  

 
Parágrafo único. Quando das saídas sob 

quaisquer modalidades, o preso deve devolver os 
livros que estiverem sob seu poder.  

 
CAPÍTULO IV 

 
DA REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA 

 
Art. 234. Ocorrerá a remição de 03 (três) 

dias de pena a cada livro efetivamente lido pelo 
preso, cumpridas as seguintes condições:  

 
I - estabelecimento de prazo razoável 
para a conclusão da leitura pelo 
corpo técnico da unidade prisional, 
de acordo com a extensão e 
complexidade da obra;  
 
II - apresentação de resenha escrita 
pelo preso após conclusão da leitura;  
 
III - aprovação da resenha pelo corpo 
técnico.  
 

TÍTULO XI 
 

DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E 
LAVANDERIA 

 
Art. 235. Os serviços de alimentação e 

lavanderia nas unidades prisionais serão realizados 
preferencialmente pelos próprios presos, como forma 
de trabalho remunerado e ensejador de remição, nos 
termos da Lei nº 7.210/84.  

 
Parágrafo único. A contratação de empresas 

para fins de serviço de alimentação e lavanderia dar-
se-á apenas em caráter excepcional e formalmente 
justificado pela SEJUS.  

 
Art. 236. Para o cumprimento do artigo 235, 

deverão ser implantadas nas unidades prisionais, pela 
SEJUS, cozinhas e lavanderias industriais, 
observadas as normas de segurança do trabalho e as 
inerentes à gestão administrativa de cada unidade 
prisional.  
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Art. 237. Deverá ser promovido o 
treinamento e a qualificação dos presos para a 
realização dos serviços de alimentação e lavanderia, 
visando atender unicamente à demanda interna das 
unidades prisionais.  

 
Art. 238. A seleção de presos para o trabalho 

nos serviços de cozinha e lavanderia nos 
estabelecimentos prisionais será realizada pela 
diretoria da unidade, que avaliará o custodiado pelos 
critérios de disciplina e bom comportamento.  

 
TÍTULO XII 

 
DAS ASSISTÊNCIAS RELIGIOSA E SOCIAL E 

DO CONSELHO DA COMUNIDADE 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS ASSISTÊNCIAS RELIGIOSA E SOCIAL 
 
Art. 239. Fica criado o Serviço de Capelania 

Prisional no âmbito do sistema penitenciário, 
objetivando a coordenação do atendimento espiritual 
e religioso aos presos, internados, seus familiares e 
aos profissionais de segurança, respeitada a liberdade 
religiosa garantida pela Constituição Federal de 1988.  

 
Art. 240. O Serviço de Capelania Prisional 

estará afeto e subordinado à SEJUS, que designará 
um Capelão responsável para coordenar o serviço de 
assistência religiosa em uma determinada unidade 
prisional, complexo penitenciário ou região.  

 
Parágrafo único. Os capelães deverão 

possuir formação em curso superior de Teologia.  
 
Art. 241. São atribuições do Capelão 

Prisional:  
 

I - coordenar o serviço e as 
atividades de assistência religiosa nas 
unidades prisionais, sem poderes de 
restrição ou impedimento à atuação 
das instituições religiosas;  
 
II - incentivar e fomentar a prática de 
atividades religiosas reintegradoras;  
 
III - zelar pelo bom convívio dos 
movimentos religiosos no âmbito das 
unidades prisionais.  

 
Art. 242. A assistência religiosa nas unidades 

prisionais será exercida pelos serviços de apoio 
socioespiritual, prestada por voluntários religiosos de 
instituições religiosas legalmente constituídas.  

 
Art. 243. As instituições religiosas que 

desejarem prestar assistência socioespiritual aos 

presos deverão cadastrar-se no Serviço de Capelania 
Prisional, nos termos das normas editadas pela 
SEJUS.  

 
Art. 244. Os serviços de assistência religiosa 

constituem-se de:  
 

I - trabalho pastoral;  
 
II - aconselhamentos;  
III - orações e estudos;  
 
IV - ministração de práticas litúrgicas 
e ritualísticas dos mais diversos 
credos;  
 
V - assistência social, saúde, 
educacional, esportiva e cultural 
através de projetos aprovados pelo 
Serviço de Capelania Prisional e das 
diretorias da SEJUS.  
 

Parágrafo único. As atividades que 
impliquem em saídas do interno ou preso da unidade 
prisional deverão ser previamente autorizadas pela 
autoridade competente.  

 
Art. 245. Será garantido o acesso dos 

representantes indicados pelas instituições religiosas 
credenciadas nas dependências dos estabelecimentos 
prisionais, respeitando as normas de segurança, com 
a colaboração dos agentes penitenciários e dos 
profissionais dos estabelecimentos prisionais, 
disponibilizando espaços adequados para fins de 
prestação de serviço da assistência espiritual.  

 
§ 1º A revista dos voluntários visitadores da 

assistência socioespiritual deverá ser realizada nos 
termos do Capítulo II do Título VIII.  

 
§ 2º Onde não houver local apropriado para 

tais atividades, a direção da unidade prisional deverá 
providenciar ou adequar local para esse fim.  

 
Art. 246. É vedada a institucionalização de 

grupos religiosos que configurem espaços 
confessionais personalizados ou práticas não 
condizentes com a execução penal ou que impliquem 
no prejuízo à saúde, à educação, à disciplina ou à 
segurança dos presos.  

 
Art. 247. A instituição religiosa responsável 

pela prestação de serviço de assistência 
socioespiritual deverá enviar eventuais projetos a 
serem desenvolvidos em cada unidade prisional e, 
semestralmente, um relatório de suas atividades e 
voluntários para Serviço de Capelania Prisional.  

 
Art. 248. A instituição religiosa deverá 

proceder ao credenciamento de seus voluntários, que 
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devem apresentar conduta ilibada, ética e moral.  
 

CAPÍTULO II 
 

DO CONSELHO DA COMUNIDADE 
 
Art. 249. Haverá, em cada Comarca, um 

Conselho da Comunidade composto, no mínimo, por 
1 (um) representante de associação comercial ou 
industrial, 1 (um) advogado indicado pela Seção da 
Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor 
Público indicado pelo Defensor Público Geral e 1 
(um) assistente social escolhido pela Delegacia 
Seccional do Conselho Nacional de Assistentes 
Sociais.  

 
Parágrafo único. Na falta da representação 

prevista neste artigo, ficará a critério do Juiz da 
Execução a escolha dos integrantes do Conselho.  

 
Art. 250. O acompanhamento das atividades 

do Conselho da Comunidade será realizado pelo Juiz 
da Execução.  

 
Parágrafo único. Nas comarcas onde a 

execução penal for afeta a mais de um Juiz, a escolha 
daquele que exercerá o acompanhamento das 
atividades do Conselho da Comunidade será feita por 
designação da Corregedoria Geral da Justiça.  

 
Art. 251. Os Conselhos da Comunidade terão 

caráter representativo, educativo, consultivo, 
assistencial e fiscalizador e deverão, essencialmente:  

 
I - visitar, pelo menos mensalmente, 
os estabelecimentos penais existentes 
na comarca;  
 
II - entrevistar presos;  
 
III - apresentar relatórios mensais ao 
Juiz da Execução e ao Conselho 
Penitenciário;  
 
IV - diligenciar a obtenção de 
recursos materiais e humanos para 
melhor assistência ao preso ou 
internado, em harmonia com a 
direção do estabelecimento.  
 

Art. 252. Os Conselhos da Comunidade 
poderão também:  
 

I - representar a comunidade na 
persecução de interesses ligados às 
execuções penais;  
 
II - solicitar recursos;  
 
III - propor políticas integradas de 

atendimento aos presos, internos e 
egressos;  
 
IV - atuar na formação de 
profissionais nas áreas de interesse 
do sistema prisional;  
 
V - participar de atividades junto aos 
presos;  
 
VI - elaborar pareceres sobre 
aplicação de verbas;  
 
VII - elaborar pareceres sobre a 
situação geral do presídio e dos 
presos;  
 
VIII - propor medidas a serem 
tomadas pelos órgãos públicos;  
 
IX - promover atendimento a 
famílias, presos, internos e egressos 
em situações emergenciais;  
 
X - promover auxílio material à 
unidade prisional;  
 
XI - avaliar e monitorar o 
cumprimento de direitos, da 
aplicação de verbas e do exercício da 
função das diferentes instituições 
públicas envolvidas na execução 
penal.  

 
Art. 253. As penas pecuniárias aplicadas 

pelas Varas Criminais e pelos Juizados Especiais 
Criminais do Poder Judiciário do Espírito Santo 
poderão ser destinadas aos Conselhos da 
Comunidade de sua respectiva região.  

 
Art. 254. As verbas contempladas pelo artigo 

253 poderão ser usadas para:  
 

I - o custeio de obras e projetos de 
cunho social desenvolvidos ou 
mantidos pelo Conselho da 
Comunidade, ou por entidades com 
destinação social credenciadas pelo 
Conselho da Comunidade, desde que 
destinadas à execução penal, à 
assistência e ressocialização de 
presos, de condenados e de egressos 
do sistema penitenciário ou à 
assistência às vítimas de crimes e 
para a prevenção da criminalidade;  
 
II - o pagamento de despesas 
relativas a programas e ações do 
Conselho da Comunidade voltados à 
assistência material básica, à saúde e 



62 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 02 de outubro de 2012 

à educação dos presos recolhidos nos 
estabelecimentos penais localizados 
na Comarca;  
 
III - o pagamento de bolsa-auxílio ao 
preso pelo trabalho por este prestado, 
nos termos da Seção I do Capítulo III 
da Lei de Execução Penal, em 
projetos ou programas 
profissionalizantes desenvolvidos 
pelo Conselho da Comunidade e 
autorizados pelo Juiz da Execução 
Penal responsável;  
 
IV - o custeio das despesas 
administrativas do Conselho, 
inclusive as que envolvam o 
dispêndio com a remuneração e 
recolhimento de encargos sociais de 
seu quadro de auxiliares 
administrativos; com o pagamento de 
bolsa-auxílio de estágio e contratação 
de prestação de serviço técnico 
especializado para desenvolvimento 
de seus projetos e programas sociais; 
com despesas bancárias e 
recolhimento de tributos devidos pelo 
Conselho; com despesas relativas à 
aquisição de material de expediente e 
bens permanentes, entre outras 
necessárias para a manutenção de 
seus objetivos.  

 
Parágrafo único. Quando houver o repasse 

de recursos pelo Conselho da Comunidade às 
entidades com destinação social nele cadastradas, 
deverá o Conselho fiscalizar a aplicação desses 
recursos pela entidade beneficiada.  

 
Art. 255. Os valores destinados ao Conselho 

da Comunidade oriundos de medidas e penas de 
prestação pecuniária aplicadas pelas Varas Criminais 
e pelos Juizados Especiais Criminais deverão ser 
recolhidos pelos obrigados em conta bancária do 
Conselho, vedado o recolhimento no cartório ou na 
secretaria.  

 
§ 1º O Conselho da Comunidade ficará 

responsável pela abertura da conta corrente junto à 
instituição financeira, comunicando os Juízes das 
Varas Criminais ou Juizados Especiais Criminais da 
Comarca.  

 
§ 2º É vedado o depósito de outras receitas 

do Conselho da Comunidade na conta corrente criada 
com a finalidade de receber os valores oriundos das 
penas de prestação pecuniária.  

 
§ 3º O recolhimento deverá ser feito 

mediante guia ou boleto bancário a ser fornecido pela 

secretaria do Juizado, pelo cartório da Vara Criminal 
em que foi aplicada a medida ou pena de prestação 
pecuniária, ou pela Vara responsável pela execução 
da medida ou pena.  

 
Art. 256. A aplicação dos recursos de 

natureza financeira pelos Conselhos da Comunidade 
dependerá:  

 
I - da existência de disponibilidade, 
em função de cumprimento de 
programação;  
 
II - do atendimento do plano de 
aplicação aprovado pelo Juiz da 
Execução.  
 

Art. 257. É vedada a destinação de recursos:  
 

I - para o custeio do Poder Judiciário, 
do Ministério Público ou dos órgãos 
da Administração Pública, inclusive 
das Polícias Civil e Militar, assim 
como para gastos com o pagamento 
de pessoal;  
 
II - para promoção social dos 
integrantes do Conselho;  
 
III - para fins político-partidários;  
 
IV - para pagamento de qualquer 
espécie de remuneração aos 
membros, inclusive os Diretores, do 
Conselho da Comunidade.  
 

Art. 258. Deverá o Conselho, antes de 
proceder a qualquer saque ou movimentação 
bancária, deliberar em assembleia geral o destino das 
verbas, apresentando, por escrito, ao Juiz responsável 
pela supervisão do Conselho da Comunidade o plano 
de aplicação dos recursos financeiros.  

 
Parágrafo único. A movimentação bancária 

só poderá ocorrer após a aprovação do plano de 
aplicação pelo Juiz da Execução.  

 
Art. 259. Até o dia 10 (dez) do mês 

subsequente, ou quando solicitado, deverá o 
Conselho da Comunidade apresentar ao Juiz 
Execução o balancete mensal de prestação de contas, 
cuja cópia deverá ser afixada no quadro de editais do 
edifício do Fórum, para conhecimento público.  

 
Art. 260. O Conselho da Comunidade 

apresentará ao Juiz Execução, até 31 de março de 
cada ano, a prestação de contas referente aos recursos 
recebidos e às destinações efetuadas relativas ao 
exercício anterior.  
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Parágrafo único. Cópia do relatório 
conclusivo da prestação de contas apresentada pelo 
Conselho deverá ser encaminhada à Corregedoria 
Geral da Justiça, pelo Juiz da Execução, 
acompanhado de relatório de avaliação, por este 
elaborado, sobre as atividades desenvolvidas pelo 
Conselho da Comunidade.  

 
TÍTULO XIII 

 
DOS PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO 
 

CAPÍTULO I 
 

DA COORDENADORIA DAS VARAS 
CRIMINAIS E VARAS DE EXECUÇÕES 

PENAIS 
 
Art. 261. À Coordenadoria das Varas 

Criminais e Varas de Execuções Penais, sem prejuízo 
das atribuições específicas da Lei de Execução Penal, 
supletivamente, compete:  

 
I - a uniformização e normatização 
suplementar de procedimentos 
relativos à execução penal;  
 
II - o gerenciamento de dados 
estatísticos da população carcerária 
do Estado;  
 
III - a superintendência da 
movimentação de presos provisórios 
entre os estabelecimentos prisionais;  
 
IV - o gerenciamento das 
transferências temporárias ou 
definitivas de condenados entre 
penitenciárias, bem como das 
respectivas execuções;  
 
V - a correição dos estabelecimentos 
prisionais, recebendo toda e qualquer 
reclamação referente a 
irregularidades e ilegalidades, 
determinando as providências 
cabíveis, inclusive, abertura de 
sindicâncias e procedimentos 
administrativos;  
 
VI - a fiscalização dos registros da 
população prisional nos respectivos 
estabelecimentos, notadamente, 
quanto às entradas e saídas de presos, 
óbitos, evasões, faltas disciplinares, 
autorizações de saídas, trabalho 
penitenciário, remição, comutação e 
indultos;  
 

VII - a inspeção dos 
estabelecimentos penais, tomando 
providências para o adequado 
funcionamento e promovendo, 
quando for o caso, a apuração de 
responsabilidade;  
 
VIII - a interdição, no todo ou em 
parte, de estabelecimentos penais que 
estiverem funcionando em condições 
inadequadas ou com infringência aos 
dispositivos da Lei nº 7.210/84, 
concorrentemente;  
 
IX - dirimir as divergências sobre a 
localização dos presos provisórios 
que possuem a prerrogativa da prisão 
especial;  
 
X - cumprir toda e qualquer missão 
ou diligência no âmbito do Sistema 
Prisional do Estado que lhe for 
cometida pelo Tribunal de Justiça ou 
seu Presidente.  

 
Art. 262. Compete ainda à Coordenadoria 

das Varas Criminais e Varas de Execuções Penais:  
 
I - implantar, manter e cumprir as 
metas do Conselho Nacional de 
Justiça no âmbito das execuções 
penais;  
 
II - acompanhar a instalação e o 
funcionamento no âmbito do Estado 
do Espírito Santo dos Patronatos e 
Conselhos da Comunidade, em 
conjunto com os Juízes da Execução 
Penal, devendo relatar à Corregedoria 
Geral de Justiça a cada 3 (três) 
meses, no mínimo, suas atividades e 
carências, bem como propor medidas 
necessárias ao seu aprimoramento;  
 
III - acompanhar e propor soluções 
em face das eventuais irregularidades 
verificadas nos mutirões carcerários e 
nas inspeções nos estabelecimentos 
penais, inclusive em hospitais de 
custódia e tratamento psiquiátrico e 
delegacias públicas;  
 
IV - acompanhar o cumprimento das 
recomendações, resoluções e dos 
compromissos assumidos nos 
seminários promovidos pelo 
Conselho Nacional de Justiça em 
relação ao sistema carcerário.  
 

CAPÍTULO II 
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DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO 
 
Art. 263. Ao prolatar sentença condenatória 

à pena privativa de liberdade, o Juiz de conhecimento 
analisará se o condenado preenche os requisitos 
legais para progressão de regime e, inexistindo 
registro de outra guia de execução, concederá o 
benefício desde logo, estabelecendo as condições do 
cumprimento da pena.  

 
§ 1º Caso ocorra a progressão para o regime 

aberto, o Juiz determinará a expedição de mandado 
de intimação para comparecimento do condenado em 
juízo a fim de tomar conhecimento de todos os 
termos do cumprimento de sua pena.  

 
§ 2º Após intimação do condenado, o Juiz 

remeterá os autos à Vara com competência para a 
execução da pena.  

 
Art. 264. Transitando em julgado a sentença 

que aplicar pena privativa de liberdade, será expedida 
a guia de execução e os autos encaminhados ao 
Ministério Público e a Defensoria Pública, para fins 
de cálculo de liquidação da pena.  

 
§ 1º Caso o membro do Ministério Público, 

ao realizar os cálculos de liquidação da pena, 
verifique que o Juiz de conhecimento não concedeu 
progressão de regime à qual o condenado faria jus, 
solicitará para que assim proceda.  

 
§ 2º Mediante solicitação do Ministério 

Público e da Defensoria Pública baseada em correto 
cálculo de liquidação da pena, deverá o Juiz conceder 
a progressão do regime e, se for o caso, proceder 
conforme os §§ 1º e 2º do artigo 263.  

 
§ 3º No caso de regime final semiaberto ou 

fechado, o Juiz expedirá o mandado de prisão 
competente após o trânsito em julgado da sentença e, 
após a captura do réu, encaminhará os autos ao Juízo 
de execução competente.  

 
§ 4º No mandado de prisão deverá constar o 

regime final ao qual o condenado deverá submeter-
se, para fins de apresentação do indivíduo na unidade 
prisional adequada.  

 
CAPÍTULO III 

 
NOTIFICAÇÃO, INTIMAÇÃO E CITAÇÃO 

NAS UNIDADES PRISIONAIS 
 
Art. 265. Fica criado, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado do Espírito Santo, o serviço de 
notificação, intimação e citação de pessoas presas 
com o objetivo de agilizar os serviços judiciários, em 
especial, relacionados à tramitação das ações penais 
que registrem prisões cautelares.  

Parágrafo único. Determinada a intimação, 
notificação ou citação do custodiado, o cartório de 
origem encaminhará, por meio de digitalização e 
remessa eletrônica cópia da documentação necessária 
ao integral cumprimento do ato para o endereço 
eletrônico: atonotificatorio-citatorio@tjes.jus.br.  

 
TÍTULO XIV 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 266. As disposições constantes desta Lei 

reproduzem e complementam as que integram a Lei 
de Execução Penal.  

 
Art. 267. Permanecem em vigor os atos 

emanados pela SEJUS, por seus órgãos e pelas 
unidades prisionais, desde que compatíveis com as 
diretrizes estabelecidas por esta Lei.  

 
Art. 268. Aplicam-se subsidiariamente as 

normas editadas pela SEJUS, por seus órgãos e pelas 
unidades prisionais, observado o disposto no artigo 
267.  

 
Art. 269. Os procedimentos administrativos 

não tratados por esta Lei serão, sempre que possível, 
uniformizados por meio de portarias editadas pela 
SEJUS, a fim de estruturar e organizar o cotidiano do 
sistema penitenciário.  

 
Art. 270. Consideradas as peculiaridades 

próprias, podem as unidades prisionais expedir 
normas complementares e adequadas às suas 
condições, respeitadas as disposições desta Lei, no 
que couber, comunicando-se à SEJUS.  

 
Art. 271. Os funcionários ou servidores das 

unidades prisionais devem cuidar para que sejam 
observados e respeitados os direitos e deveres dos 
presos respondendo, nos termos da legislação 
própria, pelos resultados adversos a que derem causa, 
por ação ou omissão.  

 
§ 1º No exercício de suas funções, os 

funcionários ou servidores não devem compactuar 
com os presos nem praticar atos que possam atentar 
contra a segurança ou disciplina, mantendo diálogo 
com a população prisional dentro dos limites da 
função, sob pena de incorrerem em infrações 
funcionais.  

 
§ 2º Os funcionários devem levar ao 

conhecimento da autoridade competente as 
reivindicações dos presos objetivando uma solução 
adequada, bem como as ações ou omissões dos 
mesmos, que possam comprometer a boa ordem na 
unidade prisional.  

 
Art. 272. Todos os atos privativos do diretor 
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da unidade prisional descritos nesta Lei são 
exercidos, obrigatoriamente, quando de sua ausência, 
pelo seu substituto, indicado formalmente.  

 
Parágrafo único. Nos casos excepcionais ou 

emergenciais, durante os finais de semana, caso 
inviabilizada a comunicação com o diretor da 
unidade, devem ser decididos, conjuntamente, pelo 
chefe de plantão e pelo chefe de equipe do turno de 
serviço, todos os atos necessários para a regularidade 
do serviço e proteção das pessoas.  

 
Art. 273. Os procedimentos disciplinares em 

andamento e os atos de indisciplina em apuração 
devem ajustar-se a esta Lei.  

 
Art. 274. Para fins de tradução oficial, uma 

via desta Lei deve ser encaminhada aos consulados 
que representam os países que possuem compatriotas 
mantidos sob custódia das unidades prisionais que 
integram o Sistema Penitenciário do Estado do 
Espírito Santo.  

 
Art. 275. Esta Lei entra em vigor após 

decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação 
oficial.  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADO DO 
ESPIRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI N.º 355/2012 
 

Tornam obrigatório no Estado, as 
Empresas que produzem e 
comercializam Canudos Flexíveis 
Plásticos, destinados à ingestão de 
líquidos, que sejam embalados 
individualmente em material 
hermético oxi-biodegradável e dá 
outras providências.  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Torna obrigatório, as Empresas que 

produzem e comercializam canudos flexíveis 
plásticos destinados à ingestão de líquidos que sejam 
embalados individualmente em material hermético 
oxi-biodegradável de modo a evitar contaminação, 
por elementos e micro-organismos prejudiciais à 
saúde humana, das substâncias potáveis com que 
entrarem em contato. 

 
Art. 2º A produção e comercialização de 

canudos flexíveis plásticos em desacordo com o 
disposto no artigo 1º será penalizada com base no 
número de unidades irregulares encontradas, nos 
seguintes termos: 

 
I – se encontradas até 50 (cinquenta) 
unidades irregulares, multa de 10 
(dez) Valores de Referência do 
Tesouro Estadual – VRTES, 
 
II – se encontradas de 51 (cinquenta 
e uma) a 100 (cem) unidades 
irregulares, multa de 20 (vinte) 
VRTES; 
 
III – se encontradas de 101 (cento e 
uma) a 500 (quinhentas) unidades 
irregulares, multa de 100 (cem) 
VRTES; 
 
IV – se encontradas de 501 
(quinhentas e uma) a 1.000 (mil) 
unidades irregulares, multa de 250 
(duzentas e cinquenta) VRTES; 
 
V – se encontradas mais de 1.000 
(mil) unidades irregulares, multa de 
0,5 (meia) VRTES por unidade. 
 
Parágrafo único – Nos casos de 
reincidências esses valores serão 
cobrados em dobro.  
 

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

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2012. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O uso de canudos para a ingestão de líquidos, 

especialmente em bares, restaurantes, barracas de 
ruas e congêneres, pode trazer riscos à saúde quando 
ocorre contaminação em decorrência de mau 
acondicionamento ou reaproveitamento. 

Imagine-se, por exemplo, uma lanchonete 
onde cada mesa tem uma porta canudos aberto, sem 
tampa, cujo conteúdo fica permanentemente exposto 
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ao ar livre. Essa exposição já poderia ser suficiente 
para causar alguma contaminação nos canudos que se 
oferecem aos consumidores. Não bastasse isso, os 
canudos assim expostos e oferecidos ficam sujeitos a 
contatos manuais de toda sorte: garçons que os tocam 
quando negligentemente limpam a mesa, clientes que 
acabam apoiando os dedos nos canudos próximos do 
escolhido ao pegar algum para si, etc. 

Este projeto de lei procura evitar situações 
como as que acabam de ser descritas, 
exemplificativamente. Pretende, ainda, obstar outra 
ação que pode ser altamente insalubre: a lavagem de 
canudos usados, tendo em vista seu 
reaproveitamento. Todas essas práticas podem ser se 
não erradicadas, enormemente dificultadas com 
algumas medidas simples:  
 

- Tornando obrigatórias as Empresas 
no Estado, da produção, da 
comercialização de canudos flexíveis 
plásticos que sejam destinados à 
ingestão de líquidos, que estejam 
individualmente embalados em 
material hermético oxibiodegradável; 
 
- Fiscalização; e 
 
- Punição, com multa, dos infratores. 

 
Na primeira das medidas ora apontadas, 

propõe-se o uso de material oxibiodegradável para 
embalar hermeticamente cada canudo. A ideia resulta 
da preocupação com a sustentabilidade ambiental, 
pois se trata de um tipo de embalagem 
ecologicamente correto. 

Por todo o exposto, solicitamos o apoio dos 
Nobres Deputados pela aprovação da presente 
proposição, considerando os benefícios que ela pode 
trazer à saúde da população. 

Dessa forma, conclamo os Srs. Deputados à 
aprovação do presente Projeto de Lei. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Meio Ambiente, 
de Saúde e de Finanças. 
 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 356/2012 
 

“Veda discriminação dos aprovados 
em concurso público estadual.” 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
Art. 1º. O candidato, aprovado em concurso 

para admissão no serviço público estadual, não será 
discriminado em virtude de suas condições 
financeiras para a realização de consultas e exames 
médicos admissionais. 

 
§ 1º O candidato não perderá o direito à 

posse, por motivo de demora da rede pública na 
realização das consultas e exames admissionais, 
quando esses forem necessários à posse no cargo ou 
emprego público. 

 
§ 2º Cabe ao interessado comprovar à 

autoridade responsável pela posse, antes do decurso 
do prazo legal, a demora da rede púbica na realização 
das consultas e exames que são tratados no caput. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2012. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Constituição Federal assegura a todo 

cidadão o direito à saúde. Muitas vezes os candidatos 
aprovados em concursos públicos não possuem 
condições financeiras de pagarem médicos e exames 
particulares. 

Quando isso ocorre, dependem do SUS para 
conseguir exames e consultas. Por vezes, essas 
consultas e exames são mais demorados do que o 
prazo de posse dos candidatos, que ficam em situação 
desesperadora. 

Desta forma, diante da problemática situação 
da saúde pública, não devemos discriminar os 
aprovados em concursos em virtude de suas 
condições financeiras. A todos deve ser assegurado o 
tratamento justo pelo Estado. 

Logo, não deverá perder o direito à posse o 
candidato que, dentro do prazo legal, provar que a 
demora na apresentação dos exames ou consultas é 
de responsabilidade do SUS. 

Entendimento contrário é discriminação aos 
candidatos pobres aprovados em concurso, em 
detrimento dos ricos que podem pagar médicos e 
consultas particulares. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania e de Finanças.  
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Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 229/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
REQUER a V. Exª. a suspensão da licença sem 
remuneração, no dia 18 de setembro, a fim de 
participar de Sessão Ordinária nesta Casa de Leis. 
 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2012. 
 

GLAUBER COELHO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 230/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
REQUER a V. Exª. a suspensão de sua licença sem 
remuneração, no dia 19 de setembro, a fim de 
participar de Sessão Ordinária nesta Casa de Leis. 

 
Sala das Sessões, 18 de setembro de 2012. 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato. 

 Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam ao Plenário e registrem presença nos 
terminais eletrônicos, já que estamos na iminência de 
entrar na parte do Expediente sujeito à deliberação.  

Temos a presença de apenas quatorze 
Senhores Deputados e necessitamos de mais dois 
para votarmos matéria de mais alta importância, por 

solicitação do Senhor Governador do Estado.  
(Pausa) 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Sobre o Projeto de Lei n.º 
356/2012, de minha autoria, antecipo-me para dizer 
que todos os candidatos aprovados em concurso 
público em nosso Estado têm que apresentar 
atestados médicos para tomar posse, porém, muitos 
não têm condições de pagar médico particular e 
acabam entrando na fila de um PA ou de um hospital 
e levam de um a dois meses para serem atendidos, 
por exemplo, por um cardiologista, fazendo com que 
percam o prazo de apresentação dos documentos.  

Como o cidadão não consegue marcar 
consulta na rede pública com prazo menor que 
sessenta ou noventa dias, fica muito difícil, porque o 
prazo legal para apresentação de documentos é de 
trinta dias. Para nós que temos condições e temos 
plano de saúde é mais fácil.  

Às vezes somos procurados em nosso 
gabinete para ajudar um cidadão nesse sentido, mas 
não fomos eleitos deputados para solicitar que 
alguém passe à frente na fila para fazer um exame 
médico. Às vezes fazemos isso porque somos 
impelidos pela procura de nossos eleitores, de 
pessoas necessitadas, mas não é papel de deputado. 

Portanto, pedimos a atenção dos colegas e da 
Comissão de Justiça para que analisem com 
propriedade o Projeto de Lei n.º 356/2012, que é de 
interesse coletivo, de uma massa muito grande. 

Os candidatos que vêm de outros estados 
para prestar concurso no Espírito Santo geralmente 
têm condições de pagar um médico particular, mas os 
filhos da nossa terra, as pessoas do nosso Estado às 
vezes não têm condições de pagar um médico 
particular para dar-lhes um atestado, de modo que 
possam concluir a investidura no cargo público. E 
ficamos em uma situação muito complicada. Já 
vimos colegas perderem o cargo que tanto 
almejavam, que tanto pleiteavam, perderem um 
sonho em decorrência dessa situação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – A Presidência reitera o apelo aos 
Senhores Deputados que se encontram nos gabinetes 
ou nas imediações do Plenário: compareçam ao 
Plenário e registrem presença nos terminais 
eletrônicos, pois logo em seguida entraremos na parte 
do Expediente sujeito à deliberação. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Concordamos com o discurso 
efetuado pelo Senhor Deputado Gilsinho Lopes em 
relação aos atestados de saúde para fechamento de 
laudo para nomeação, devido às dificuldades que a 
área da Saúde está passando.  

Sabemos que as consultas com especialistas 
de complexidade média são da responsabilidade, 
inicialmente, do Governo Estadual, mas alguns 
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municípios estão municipalizando os Centros 
Regionais de Especialidades – CRE. É o caso do 
Município de Vila Velha. Mas, infelizmente, não 
funciona nem a atenção primária na maioria dos 
municípios, quanto mais as especialidades.
 Lamentavelmente, isso acontece mesmo. 

Estamos vendo agora durante a campanha 
eleitoral alguns prefeitos mostrando uma porção de 
mentiras, que os municípios são verdadeiros paraísos. 
Mas o povo, quando procura um serviço de Saúde, às 
vezes encontra um prédio muito bonito, mas não há o 
profissional para o atendimento. 
 Também, comunicar que teremos sexta-feira, 
às 9h, nesta Assembleia Legislativa, a prestação de 
contas do Secretário de Saúde, tendo em vista os 
graves problemas que estão acontecendo na Saúde 
Pública, especialmente no Hospital São Lucas, que 
foi a grande noticia desta semana.  

Entramos em acordo com o Conselho 
Regional de Medicina e também com o Secretário de 
Saúde e invertemos a pauta. Demos esse aviso ontem, 
mas vamos repetir, porque muitas pessoas não 
ouviram e nem viram o aviso. A Comissão de Saúde 
da Assembleia Legislativa terá uma reunião, às 10h, 
com o Conselho Regional de Medicina e com o 
Secretário de Saúde no CRM e, às 15h, nesta Casa de 
Leis haverá a prestação de contas do Secretário de 
Saúde das ações dos últimos meses. 
 Senhor Presidente, apelamos para que os 
nossos pares possam comparecer também não só na 
reunião pela manhã, com o CRM, mas também à 
tarde, às 15h, com o Secretário de Saúde. 
 Comunicamos também, principalmente aos 
nossos pares da Comissão de Saúde, que 
participamos ontem, pela manhã, no Centro de 
Convenções do Município de Vila Velha, da abertura 
do 1.º Seminário de Atenção Integral à Saúde do 
Homem. Um momento muito importante em que o 
Doutor Eduardo Chacora, representante do Ministério 
da Saúde, veio dar uma palestra durante todo o dia 
com relação à saúde do homem. Nós, homens, 
sempre nos esquecemos da saúde, já as mulheres são 
muito mais caprichosas nessa atividade, com muito 
carinho e com muita atenção elas sempre cuidam da 
sua saúde. Infelizmente, nós, homens, não cuidamos 
da saúde. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória e Rodney 
Miranda) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

de Urgência n.o 122/2012, do Deputado Sérgio 
Borges, Líder do Governo, ao Projeto de Lei n.º 
344/2012, de autoria do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a desapropriar o imóvel 

que especifica, de propriedade do Município de 
Serra. Lido na 84.ª Sessão Ordinária, realizada dia 
18 de setembro de 2012, e adiada a votação por 
falta de quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 122/2012, lido em sessão anterior.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de votação. 

  
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – É regimental.  
Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retira-se o Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore e 
comparece o Senhor Deputado 
Esmael de Almeida) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Aparecida Denadai, 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Freitas, Gilsinho Lopes, 
José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Marcelo Coelho, Rodney Miranda, 
Sandro Locutor e Theodorico 
Ferraço)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Registraram presença dezesseis 
Senhores Deputados.  

Há quorum para votação.  
Em votação o Requerimento de Urgência n.º 

122/2012. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado.  

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, pela ordem! De acordo com o art. 117 do 
Regimento Interno, solicito a V. Ex.ª que submeta ao 
Plenário a prorrogação do Pequeno Expediente no 
tempo destinado à fase das Comunicações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Infelizmente, Senhor Deputado 
Atayde Armani, o Requerimento de Urgência n.º 
123/2012 não poderá ser mais votado porque são 
9h31min, e um minuto vale uma vida. Já findou o 
tempo destinado ao Pequeno Expediente. 
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O SR. ATAYDE ARMANI – Fiquei 
esperando dar os dezesseis votos, V. Ex.ª fez sinal 
com a mão e esperei, porque iria pedir a prorrogação 
antes das 9h30min. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Infelizmente, Senhor Deputado 
Atayde Armani, não podemos passar por cima do 
Regimento Interno, embora V. Ex.ª mereça e temos a 
maior consideração por V. Ex.ª. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Compreendo e 

agradeço a V. Ex.ª. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Roberto Carlos) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, telespectadores do 
canal 12, TV Assembleia, e do canal 2, TV 
Educativa, assomamos a esta tribuna mais uma vez 
para dizer que como sempre fomos o primeiro 
deputado a chegar, às 8h25min estávamos sentados 
em nossa cadeira. A sessão iria começar às 9h, temos 
esse comportamento sempre. Sempre somos o 
primeiro a chegar, com raras exceções, e o último a 
sair. 

Gostaríamos de esclarecer também, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, nosso amigo, que a sessão 
ontem não caiu por falta de quorum. Presidimos a 
sessão até o final, não tivemos quorum para votar, e 
infelizmente um jornal publicou realmente a verdade 
e, inclusive, publicou quem estava presente até o 
final da sessão. Outro jornal disse que a sessão caiu e 
não é verdade.  

Admiramos o trabalho de todos os jornalistas, 
principalmente esses que cobrem nossas sessões, mas 
escrevam realmente a realidade. A sessão não caiu, 
foi até o final. Presidimos a sessão, como quase 
sempre a encerramos. Quase sempre no final ficam 
pelo menos três deputados que é o quorum mínimo 
para a sustentação da sessão. Deveria ser trinta, mas 
quase sempre há três Senhores Deputados até o final. 
E um dos três, somos nós. 

Na verdade, lamentavelmente, não pudemos 
votar matérias, o Requerimento de Urgência do 
Governo e do Tribunal de Justiça não foi votado por 
falta de quorum até este momento. Ficamos falando, 
falando e falando para ver se dava quorum e não deu. 
Não temos nada com quem não veio, o problema é de 
cada um, mas é preciso também que deem atenção 
àqueles que estão sempre segurando quorum nesta 
Casa de Leis, e colocando seu mandato á frente de 

quaisquer outros interesses.  
Sou deputado, fui candidato a prefeito, perdi 

a eleição no Município de Vila Velha. Tenho certeza 
de que há muita gente do Município de Vila Velha 
hoje arrependida, principalmente do bairro de Barra 
do Jucu, lugar a que gostamos muito de ir. Temos 
inveja de quem mora em Barra do Jucu. Ainda, um 
dia vou morar na Barra do Jucu. Se Deus quiser! E 
Ele vai querer! Não é, Senhor Alexandre Galveia? 

Assomamos, mais uma vez, à tribuna para 
dizer que participamos, ontem, do 1º Seminário de 
Atenção Integral à Saúde do Homem. Saímos do 
evento e, em seguida, fomos para o Palácio Anchieta. 
No salão Santiago, houve um momento muito 
interessante quando que foi mais uma vez debatida a 
questão dos acidentes de trânsito e do impacto nas 
redes hospitalares pública e particular, devido a tais 
acidentes, especialmente os de moto.  

O Senhor Alexandre Galveia também esteve 
presente no seminário, assim como o Senhor 
Delegado Fabiano Contarato, o Senhor Claudio de 
Almeida Thiago Soares, Diretor de Habilitação e de 
Veículos do Detran/ES, o Senhor Fábio Nielsen, 
nosso querido Diretor-Geral do Detran/ES, e também 
o Senhor Fábio Ney Damasceno, Secretário de 
Estado de Transportes e Obras Públicas. Foi um 
momento importante. Cada vez mais temos de fazer 
esse chamamento, via responsabilidade de álcool e 
direção.  

Falávamos- no Palácio Anchieta, com o 
Salão Santiago lotado - sobre o que o Senhor Fabiano 
Contarato, delegado, sempre falou: O dia que um 
senador ou um deputado federal, Senhor Deputado 
Da Vitória, tiver de ir ao IML para reconhecer o 
corpo de seu filho, que foi assassinado por um 
assassino, que pegou o seu carro e encheu a cara de 
bebida e o matou, neste momento, o Senador e o 
Deputado Federal sentirão na pele o que nosso povo 
sente toda semana, quase todo dia. São verdadeiros 
assassinos embriagados e com uma arma nas mãos, 
um carro, matando pessoas.  

É preciso, cada vez mais, cobrar dos 
Senadores e dos Deputados a Lei Seca. É preciso que 
haja mudanças. É obrigação soprar o bafômetro. E 
aquele que se recusar que seja conduzido à delegacia, 
para que possa ser lavrado um auto de infração. 

 Senhor Presidente, nestes minutos que 
restam, mais uma vez falaremos sobre coleta de 
sangue dos acidentados, que chegam aos hospitais 
vitimados por acidentes de trânsito, sobre a 
importância de se guardar esse sangue para fazer o 
teste de alcoolemia, no sentido de penalizar esses 
assassinos que estão matando nossos filhos em 
estradas e ruas do nosso Estado. (Muito bem!) 

 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª a supressão do 
Grande Expediente. Gostaríamos que V. Ex.ª 
submetesse à avaliação do Plenário a supressão do 
Grande Expediente, tendo em vista que temos 
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matérias importantes a serem votadas. 
Conforme solicitado por V. Ex.ª para esta 

convocação, mesmo estando em licença, estou 
presente em Plenário, quero concluir e permanecer 
todo o tempo da sessão, assim como o tempo da 
sessão extraordinária, que V. Ex.ª submeterá ao 
Plenário.  

Peço a V. Ex.ª, como Presidente desta Casa, 
que a Mesa Diretora possa trabalhar a oportunidade 
do consenso para que os Senhores Deputados 
declinem da fase das Comunicações, para que 
possamos otimizar nosso tempo e votar matérias de 
importante relevância que temos agora e, 
posteriormente, após a Sessão Extraordinária, que 
possamos ter a palavra disponibilizada a cada um dos 
Senhores Parlamentares.  

Então, estamos em Plenário e ficaremos até o 
final da próxima sessão para que possamos votar as 
matérias, suprimindo o Grande Expediente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental o pedido de V. Ex.ª de 
supressão do Grande Expediente.  

Em votação o requerimento.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Sou contra. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concederei a palavra, pela ordem, a 
V. Ex.ª após colocar em votação o requerimento de 
autoria do Senhor Deputado Da Vitória. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - V. Ex.ª está 

priorizando o Senhor Deputado Da Vitória! 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Não. Posso priorizar V. Ex.ª também, 
Senhor Deputado.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Acho que 

após chegamos à Assembleia Legislativa, a parte do 
Grande Expediente é fundamental para todos nós, 
Senhores Deputados. Se for para só suprimir e 
suprimir vamos fechar esta Casa, Senhor Deputado. 
Podemos fechar a Assembleia Legislativa. Essa é a 
verdade, porque toda vez é supressão da Fase das 
Comunicações, supressão do Grande Expediente. 
Então, não daremos quorum. É isso o que acontecerá. 
O quorum cairá. Se isso acontecer, o quorum cairá.  

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Genivaldo Lievore, Luzia 
Toledo e Marcelo Santos) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado, V. Ex.ª tem direito 
de votar contra, mas sou obrigado regimentalmente a 
colocar em votação o requerimento de autoria do 
Senhor Deputado Da Vitória. 

Em votação o requerimento de supressão do 
Grande Expediente.  

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

Aprovado, contra seis votos.  
 Fica suprimida a Fase do Grande Expediente. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, não se trata de 
votar, pois o Senhor Deputado José Esmeraldo 
poderia ter encaminhado contra. Era o que estávamos 
tentando falar. 

Quero justificar o meu voto e dizer por que 
votei contra. Votei contra por entender que estou 
calando a minha boca neste Plenário. Mas este local é 
o lugar para falar e nesta Casa está o meu 
compromisso. Não tenho nada contra ninguém. 
Também fui candidato a prefeito por Vila Velha, 
perdi a eleição, mas há muita gente arrependida em 
Vila Velha. Nem por isso faltei às sessões; também 
não saí antes de as sessões terminarem. 

Hoje cheguei a este Plenário às 8h25min. Na 
última sessão ordinária permaneci neste Plenário até 
a sessão terminar, juntamente com mais quatro 
Parlamentares. A sessão não caiu por falta de 
quorum. Não votamos os projetos por falta de 
quorum, mas a sessão não caiu.  

Senhores Deputados, necessito de falar, pois 
a saúde pública vai mal! Sobre segurança pública o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes está sempre 
falando. Então, preciso falar, preciso mostrar a 
situação da saúde senão a Assembleia Legislativa não 
cumprirá o seu papel principal, que é o de fiscalizar o 
Poder Executivo. (Muito Bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, retomarei a minha fala que 
inicie na sessão de ontem, quando havia menos 
Deputados presentes. Falava sobre a denúncia de 
dinheiro público malversado, os vinte e quatro 
milhões e novecentos mil reais que dariam para 
construir três PA’s, um tema sobre o qual o Senhor 
Deputado Doutor Hércules fala todos os dias nesta 
Casa: a ausência de serviços públicos de saúde. 

Com esse dinheiro daria para construir dois 
presídios. Esse também foi tema do Senhor 



Vitória-ES, terça-feira, 02 de outubro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 71 

Governador Renato Casagrande nesta Casa, ontem. E 
hoje ao abrir o jornal A Tribuna, vimos que o 
Ministério Público tomará providências no caso. 
Ficamos feliz, porque o Ministério Público Estadual 
investigará esse gasto milionário, no valor de vinte e 
quatro milhões e novecentos mil reais em 
terraplanagem, sem utilização alguma, para a 
construção de um posto fiscal.  

Estudos de dois fiscais, não foram dois 
técnicos, mas dois fiscais diziam que havia duas 
situações. Uma era construir o posto; a outra era não 
construí-lo. O então Governador preferiu extinguir o 
posto fiscal e deixou à mercê. O terreno está lá, foi 
desapropriado. No entanto, para desapropriar deve 
haver estudo de viabilidade; deve haver a certeza do 
que se vai construir, do que se vai fazer; tem que ter a 
legitimidade e a legalidade. Estou falando em gastos 
de vinte e quatro milhões e novecentos mil em 
terraplanagem para nada. É terra arrasada!  

Então, queremos ver a atuação do Ministério 
Público, que é um órgão que respeitamos; 
acreditamos no Ministério Público. Queremos que 
esse órgão dê a resposta à sociedade, que não pode 
ser penalizada por isso, Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço. 

Foram gastos quase vinte e cinco milhões de 
reais e o cidadão, então secretário, esnoba a imprensa 
e diz que não tem nada a falar; esnoba este Poder. 
Desta tribuna faço um pedido para que esta Casa 
convoque o Senhor José Teófilo, Ex-Secretário de 
Estado da Fazenda, para esclarecer esses fatos. 

Estou requerendo a convocação do Senhor 
José Teófilo a V. Ex.ª, Senhor Presidente, e o farei 
por escrito para que S. S.ª informe esta Casa sobre 
essa situação. Não pedirei a convocação não só do 
Senhor José Teófilo. Há uma tal de Tereza e um tal 
de Manato, no DER, que são os donos da verdade. 
Não temos nenhum compromisso com esse povo. 

Estou neste Plenário todos os dias, cumpro o 
meu papel; no meu gabinete os servidores trabalham 
muito. Não tenho nada que temer. 

 
 O Sr. Doutor Hércules – Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, não seria melhor criar uma CPI? 
 
 O Sr. José Esmeraldo – Com certeza, uma 
CPI. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Com certeza, 
se for o caso, após a convocação. O Secretário não dá 
esclarecimentos à luz do entendimento de que estava 
com a razão. Poderemos pedir uma CPI; é uma 
medida extremada, mas temos que verificar.  

Conforme manchete no jornal A Gazeta: 
Deputados vão à Assembleia, mas só para ver 
Governador, os Senhores Deputados que estão nas 
bases e estão saindo mais cedo das sessões devem se 
atentar para isso, porque o que estão fazendo é só 
com a intenção de denegrir a imagem deste Poder. Se 
procuramos um juiz, não o encontramos; se 

procuramos um promotor na comarca, não o 
encontramos; se procuramos uma autoridade, não a 
encontramos e, se marcamos uma audiência com 
algum Secretário, esperamos dez dias para ser 
atendido e às vezes nem somos atendidos. 
 Eu estava presente na sessão, o Senhor 
Deputado Doutor Hércules estava presente na sessão, 
o Senhor Deputado Claudio Vereza estava presente e 
o Senhor Deputado José Esmeraldo estava presente 
na sessão. Outros Deputados estavam presentes na 
sessão. 
 O Senhor Deputado Claudio Vereza disse, 
outro dia ao Senhor Eduardo Fachetti, que S. S.ª tinha 
sido muito infeliz. No outro dia, o jornalista disse que 
os Deputados estavam criticando a imprensa. Não 
estamos fazendo isso, queremos que a imprensa 
transmita para a sociedade exatamente aquilo que é a 
verdade. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e eminentes colegas, 
assomamos a esta tribuna para agradecer à Mesa 
Diretora, na pessoa do Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, Presidente, do Senhor Deputado Roberto 
Carlos, 1.º Secretário e do Senhor Deputado Glauber 
Coelho, 2.º Secretário, o gesto de carinho para com 
este Deputado. 
 Falei por algumas vezes nesta Assembleia 
Legislativa, relatando fatos da minha vida política. O 
tempo é inexorável. Neste mês, completo oitenta anos 
de idade com muita alegria, com muito entusiasmo e 
com muita fé. A Mesa, num gesto de carinho por 
aquele que é o decano desta Casa, programou para o 
dia 24 de setembro, às 18h, uma solenidade, que é 
muito importante para mim. 
 Entendeu a Mesa Diretora fazer a exposição 
fotográfica sobre a minha vida pública. Devo isso ao 
carinho do Senhor Antônio Carlos Sessa, o fotógrafo 
desta Casa. A minha foto como Ex-Presidente da 
Assembleia Legislativa será colocada na Galeria dos 
Ex-Presidentes. 
 Também anuncio, com muita satisfação, que 
o livro sobre a minha vida pública ficou pronto e será 
lançado no próximo dia 24, numa noite de 
autógrafos. A publicação toca-me o sentimento. 
Preferi escrevê-lo na primeira pessoa do singular, 
contando a minha vida desde Ubá, em Minas Gerais, 
mostrando minha mãe e meu pai, até os dias de hoje, 
nesta Assembleia Legislativa. 
 O livro termina exatamente no momento em 
que estou exercendo um mandato. Poderia acabar 
neste instante ou daqui mais alguns dias, porque é 
uma fotografia de corpo inteiro de uma vida 
inteiramente dedicada à causa pública. Optei por 
fazer um relato isento, sem autoelogio. Relatei fatos e 
de repente percebi que vivi fatos importantes na 
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história deste país e deste Estado: a história da 
Terceira Ponte, que já contei; a história do Plano 
Real, tendo sido o único ministro que acompanhou o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, conforme 
relatado em seu livro e transcrito.  

Transcrevo opiniões de meus colegas de 
Senado. O dia em que deixei o Senado é comovente. 
Inclusive, o líder do PT, o Senhor José Eduardo 
Dutra, falou palavras que me tocaram o coração, 
porque éramos adversários no Plenário.  
 Esse livro é um depoimento de vida, sem 
qualquer outra pretensão. Aos oitenta anos, tenho a 
tranquilidade de quem cumpriu a vida pública com 
dedicação e com muito respeito a todos aqueles que, 
de uma forma ou de outra, entregam seus votos para 
que os representasse nesta Casa. O mandato de 
Deputado Estadual encerra o ciclo de vida pública.  
 Faço um convite pessoal a todos os meus 
colegas para a próxima segunda-feira. Gostaria que 
cada um comparecesse, porque na singeleza de uma 
dedicatória manifesto aos meus colegas 
agradecimento pelo convívio.  

A vida pública é muito ilustrativa. 
Senhora Deputada Luzia Toledo, está 

mencionado no livro o dia em que V. Ex.ª foi ao meu 
gabinete, quanto Ministro da Defesa, para me dar um 
abraço de solidariedade pela campanha pérfida que 
fizeram, esclarecida por mim em todos os detalhes. O 
momento em que V. Ex.ª me abraçou, Senhora 
Deputada Luzia Toledo, está retratado em uma foto 
que representa meu respeito por seu carinho e 
amizade.  

O livro conta a história da Terceira Ponte em 
detalhe: a primeira estaca, a segunda estaca, o 
desenvolvimento da obra. Nunca fui de proclamar 
méritos pessoais. Esta ponte foi um gesto político 
pessoal de Elcio Alvares. Sonhei um sonho que se 
transformou em realidade. Não quero reivindicar, de 
forma nenhuma, pretexto de vaidade, a autoria da 
iniciativa. Mas relato no livro como a Terceira Ponte, 
hoje talvez a maior obra de engenharia do Estado, foi 
concretizada. Conto sobre o Plano Real em detalhes, 
e sobre a instalação do Ministério da Defesa, tendo 
sido o primeiro ministro civil.  

Senhor Presidente, agradecendo à Mesa, 
convido os colegas e todos para a tarde de autógrafos, 
no dia 24 de setembro, segunda-feira, a partir das 
dezoito horas. Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Reitero o convite do Senhor 
Deputado Elcio Alvares, convidando todos os 
Senhores Deputados para, na próxima segunda-feira, 
às 18h, nesta Assembleia Legislativa, participar do 
lançamento do livro. 

Senhor Deputado Elcio Alvares, seu 
currículo honra e dignifica esta Casa. V. Ex.ª foi 

Deputado Federal, Governador, Ministro, líder do 
Governo, honrou o nome do Espírito Santo. Essa 
história, contada em livro pelo próprio autor, muito 
vai honrar esta Casa. Daí porque parabenizamos V. 
Ex.ª e pedimos aos Senhores Deputados que, por 
gentileza, presenciem a entrega desse livro na 
próxima segunda-feira.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Não poderíamos ficar silente, 
não só por termos sido mencionada no livro, mas pela 
grandeza do Senhor Deputado Elcio Alvares, sobre 
cuja vida V. Ex.ª já falou. Além disso, toda a renda 
desse livro será revertida para o Asilo dos Velhos de 
Vitória. É, portanto, um gesto de grandeza. 

Senhores Deputados, funcionários, sociedade 
capixaba, é bom que falemos de um gesto como esse, 
de um livro contando uma história, uma biografia 
riquíssima, que enriquece esta Casa. A renda será 
toda revertida para o asilo dos velhos de Vitória, do 
qual somos Vice-Presidente há vinte e oito anos.  

Portanto, agradecemos de coração ao colega, 
amigo e agora escritor, o Senhor Deputado Elcio 
Alvares. Muito obrigada e parabéns, por antecipação. 
(Muito bem!) 
  

O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Esquecemo-nos de frisar o 
que a Senhora Deputada Luzia Toledo registrou. S. 
Ex.ª é uma colega admirável que temos. Então, 
confirmamos que a renda total com a venda do livro 
será revertida em favor do Asilo dos Velhos não só 
pelo nosso respeito àquela entidade da mais alta ação 
em favor da velhice do Estado do Espírito Santo, mas 
também em homenagem a Senhora Deputada Luzia 
Toledo, incansável na luta em favor do Asilo dos 
Velhos. 

Portanto, na segunda-feira, toda renda 
arrecadada com a venda do livro, adquirido a um 
preço módico, estabelecemos o valor de vinte reais, 
será revertido em favor do Asilo dos Velhos. 

A equipe do gabinete da Senhora Deputada 
Luzia Toledo tem nos ajudado muito e vai nos ajudar 
no dia. Assim, manifestamos de público, com todo 
carinho, como se essa gratidão não fosse pretérita, 
com toda a emoção, o nosso muito obrigado pelo seu 
espírito de amizade e coleguismo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres, do Governo Federal, 
publicou o balanço da Central de Atendimento à 
Mulher, o Ligue 180. Esse serviço foi criado em 
2005, antes da aprovação da Lei Maria da Penha e, 
este ano, a Secretaria fez o balanço dos primeiros seis 
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meses de 2012. Infelizmente, a violência contra a 
mulher continua na sociedade.  

Conforme a central de atendimento, entre os 
primeiros meses de 2012, nas agressões físicas, 
70,19% dos casos de violência doméstica contra a 
mulher o agressor é o companheiro ou o cônjuge da 
vítima. Se acrescentarmos também ex-marido, 
namorando e ex-namorado, 89,17% dos casos de 
violência contra a mulher são cometidos por alguém 
muito próximo da vítima.  

A violência doméstica está ainda incrusta no 
seio da sociedade. A Lei Maria da Penha precisa de 
políticas públicas para efetivá-la, pois é fundamental 
para resguardar o direito das mulheres à vida. A 
possibilidade de o Ministério Público dar início à 
ação penal sem a necessidade de representação da 
vítima é mais uma conquista. Portanto, todas as 
políticas públicas para que, efetivamente, o Estado 
possa dar uma resposta - e para isso muitas ações 
estão sendo concretizadas pelo Senhor Governador 
Renato Casagrande, como a inauguração, amanhã, de 
mais uma Delegacia da Mulher com atendimento 24 
horas, na Rua Hermes Curry Carneiro, Ilha de Santa 
Maria, em Vitória - representam atitude e 
compromisso para efetivar a legislação.  

Portanto, parabenizamos essa ação do Poder 
Executivo e também desta Casa de Leis que, sob a 
direção da Senhora Deputada Luzia Toledo, realiza 
anualmente o Fórum em Defesa das Mulheres. 
 No dia 24 de setembro, o Tribunal de Justiça 
também realizará o 1.º Fórum Estadual de Proteção à 
Mulher. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 
 Votação adiada, com discussão única 
encerrada, nos termos do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei Complementar n.o 22/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 170/2012, que 
reorganiza o cargo e a respectiva carreira de 
Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 10/07/2012. Mensagem de veto n.º 
211/2012, publicada no DPL do dia 21/08/2012. 
Parecer n.º 417/2012, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto parcial. Veto vencido em 
16/09/2012. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 28/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 240/2012, que dispõe 
sobre medidas de incentivos à inovação, à pesquisa 
científica e tecnológica, em ambientes produtivos e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
18/09/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 

CIDADANIA, DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E 
DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 349/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 241/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito junto a 
Caixa Econômica Federal - CAIXA, voltada à 
viabilização de despesas de capital constantes do 
Plano Plurianual 2012-2015 e dos orçamentos anuais, 
mediante prestação de garantia pela União e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 18/09/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 300/2012, da Deputada Luzia Toledo, que 
obriga os fornecedores a informar aos consumidores, 
além do preço à vista de produtos e serviços, os 
valores, quantidade de parcelas e juros, bem como o 
preço total a prazo. Publicado no DPL do dia 
09/08/2012. 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 323/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que obriga as indústrias que comercializam 
bebida alcoólica a inserir nos rótulos e embalagens 
fotos ilustrativa de acidentes de trânsito. Publicado 
no DPL do dia 06/09/2012. 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 78/2012, do Deputado 
Luciano Pereira, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Olney Luiz de Maulaz. 
Publicado no DPL do dia 04/09/2012. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 325/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que cria o Programa “Empresa Amiga da 
Educação” no âmbito do Estado. Publicado no DPL 
do dia 06/09/2012. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 327/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a redução do valor da taxa 
de inscrição em concursos públicos realizados no 
âmbito do Estado, para doadores regulares de sangue 
e medula óssea, a órgãos oficiais ou entidades 
credenciadas pela união, pelo Estado ou por 
Município. Publicado no DPL do dia 06/09/2012. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Votação adiada, com discussão única 
encerrada, nos termos do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei Complementar n.o 22/2012. 

Em votação o veto. 
O presente veto exige votação nominal, que 

será realizada utilizando-se o painel eletrônico.  
Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
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ao veto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO.  

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

 
(Procede-se ao registro dos votos)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Dary Pagung 
Lúcia Dornellas e Aparecida 
Denadai) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
José Esmeraldo, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Roberto Carlos, Rodney Miranda, 
Sandro Locutor e Sérgio Borges)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Votaram SIM dezessete Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o veto 
parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar n.º 
22/2012. 

 Comunique-se ao Governador. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, acompanhamos a votação do 
veto parcial ao Projeto de Lei Complementar n.º 
22/2012, considerando o entendimento do Senhor 
Alcio de Araújo, Secretário de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos. Esse veto parcial vem fazer 
justiça, porque algumas categorias não foram 
contempladas, como o Iema e outros órgãos. 

Essa iniciativa do Governo do Estado, da 
Procuradoria do Estado e do Secretário de Estado de 
Gestão e Recursos Humanos foi importante. Por 
ocasião da votação, as galerias estavam lotadas. 
Todos observaram, a imprensa, todos nós vimos 
cartazes, e havia uma turma com cartazes escrito não 
e outra turma escrito sim. A turma que não votasse 
era a turma que não estava sendo prestigiada. 
Portanto, na mesma categoria havia pessoas que 
teriam o benefício e outras pessoas não. Então, a 
atitude do Governo do Estado foi importante e 

votamos com muita propriedade com o Governo. 
Senhor Presidente, aproveitamos a 

oportunidade para registrar que hoje é o Dia do 
Ortopedista. Estamos com saudades do nosso querido 
Senhor Deputado Nilton Baiano que sempre estava 
presente em todas as sessões e em todas as 
comissões. S. Ex.ª é uma pessoa proba, competente e 
foi injustiçado. Mas se Deus quiser, estará de volta 
nesta Casa de Leis. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
28/2012. 

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

 O Senhor Deputado Elcio Alvares, hoje, está 
na qualidade de escritor número um, lançando seu 
livro na próxima segunda-feira. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Sandro Locutor, Rodney Miranda, Atayde 
Armani, Luzia Toledo e Freitas. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Rodney Miranda. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 28/2012, do Senhor Governador 
do Estado, dispõe sobre medidas de incentivos à 
inovação, à pesquisa científica e tecnológica, em 
ambientes produtivos e dá outras providências, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 240/2012.  

Examinamos o projeto, e relatamos pela sua 
constitucionalidade e legalidade. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada.  

Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator.  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. FREITAS – Com o relator.  
 
O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

acompanha o voto do relator.  
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Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Comunico aos ilustres companheiros, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, que logo 
após esta sessão, convocaremos uma sessão 
extraordinária para votação de projetos de interesse 
do Governo do Estado. Inclusive, o Senhor 
Governador fez um apelo para que votássemos, para 
que S. Ex.ª pudesse autografar o projeto de lei antes 
de sua viagem, pois a partir de segunda-feira S. Ex.ª 
estará ausente do Estado do Espírito Santo.  

Portanto, comunico aos Senhores Deputados 
que estaremos realizando uma sessão extraordinária, 
a pedido pessoal do Senhor Governador, para tratar 
de matéria de compromisso do Governo do Estado. 
Desde já agradeço a gentileza de todos que estiverem 
presentes. Será uma sessão rápida, mas precisamos de 
pelo menos dezesseis Senhores Deputados presentes. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! No início estávamos em 
obstrução em relação a essa matéria, mesmo que com 
apelo do Governo do Estado. Esse terreno que está 
sendo desapropriado já foi, quando éramos Vereador 
em nossa cidade, objeto de tentativa de leilão por 
parte do Prefeito Municipal. Esta Casa nunca negou a 
harmonia com o Governo do Estado e queremos 
parabenizar V. Ex.ª, que tem conduzido os trabalhos 
e liderado esta Casa com grande responsabilidade. 
Achamos que é extemporâneo e não podemos votar 
esse Projeto de Lei n.º 344/2012 antes do processo 
eleitoral. 

Precisamos conhecer melhor do que se trata. 
O projeto sendo aprovado hoje ou após as eleições 
não terá impacto nenhum, é um terreno, uma área 
extremamente valorizada. Na época em que o 
Prefeito da Cidade queria leiloa-lo a comunidade 
reagiu e estamos votando, usarei uma expressão, em 
rito sumário, a toque de caixa. 

 Senhor Presidente, pedimos aos colegas, não 
se trata de disputa eleitoral, estamos falando que o 
Prefeito tentou leiloar esse terreno e a comunidade, a 
cidade, não deixou. O que nós, enquanto Assembleia 
Legislativa, podemos fazer? No mínimo dar ciência à 
comunidade, principalmente à região de Laranjeiras, 
onde está o terreno, para avisar a população do que se 
trata, para que será desapropriado e o que será feito. 
E essa é uma comunidade atenta e está atenta ao que 
acontecerá neste Plenário hoje. Por isso que 
estávamos e continuamos em processo de obstrução. 
Entendemos que esse rito sumário, Senhor 
Presidente, não será bom porque a comunidade de 
Laranjeiras, a comunidade de Serra já se manifestou 
quando foi feita a tentativa de leiloar tal terreno, cuja 
desapropriação por parte do Governo do Estado será 
votada agora pela Assembleia Legislativa. 

Por isso, conversei com o Senhor Iranilson 
Casado, Secretário de Estado de Desenvolvimento 

Urbano, o qual está no nosso Plenário, expliquei que 
não somos contra a desapropriação, queremos um 
tempo para que a população da cidade possa saber o 
que está acontecendo. Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Senhor Deputado Roberto Carlos, 
respeitamos muito V. Ex.ª como Deputado e como 
representante do Município de Serra, mas teremos a 
reunião extraordinária e V. Ex.ª terá a oportunidade 
de encaminhar a votação e o Líder do Governo terá a 
oportunidade de falar, uma vez que estamos, 
inclusive, atendendo uma solicitação do Senhor 
Governador, que hoje pela manhã me ligou cedo 
dizendo que não gostaria de viajar sem autografar o 
Projeto de Lei n.º 344/2012. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Também gostaria de me 
colocar na mesma linha de raciocínio do Senhor 
Deputado Roberto Carlos, até mesmo porque estamos 
a dezessete, dezoito dias da eleição e esse projeto de 
lei já tramitou em várias outras Secretarias. Somos 
favoráveis ao projeto, mas não a votar agora. 
Portanto, votar agora faltando dezessete dias para a 
eleição não é recomendado. 

Então, queria fazer esta colocação com 
poucas palavras, mas com muita objetividade: não é 
justo neste momento, faltando dezessete dias para a 
eleição, votarmos esse projeto. Votarei um dia após a 
eleição, serei o primeiro a defendê-lo, sem problema 
nenhum para a comunidade, para a sociedade da 
região de Laranjeiras, do Município de Serra. O 
Senhor Governador pode ter pedido, mas digo e 
afirmo: não é recomendável a votação do Projeto de 
Lei n.º 344/2012 hoje, conforme foi dito pelo Senhor 
Deputado, 1.º Secretário da Mesa Diretora, Senhor 
Roberto Carlos, a toque de caixa. Quero saber a 
quem isso vai beneficiar? 
 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Vou ser mais comedido com 
relação à questão do projeto. Todos os projetos do 
Governo são votados nesta Casa em regime de 
urgência e não há questionamento de bancada 
nenhuma. Quero fazer coro com as palavras do 
Senhor Deputado Roberto Carlos, porém pedindo que 
todos os projetos do Governo que vierem para esta 
Casa sejam votados e apreciados sem ser em regime 
de urgência. Estamos nesta Casa, como disse o 
Senhor Deputado Roberto Carlos, de afogadilho, sem 
ouvir a comunidade, mas em vários outros projetos 
também deixamos de ouvir a comunidade e foram 
aprovados à unanimidade neste Parlamento. 

 Então, não quero saber se existe qualquer 
coisa espúria por trás nem se vai beneficiar A ou B, 
quero que esta Casa seja um local onde possamos 
votar com propriedade, com seriedade todos os 
projetos dentro daquilo que entendemos. Ou seja, se 
não tivermos tempo para discutir um projeto, por que 
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vamos votá-lo? Às vezes o líder ou vice-líder do 
Governo vem ao microfone de aparte desta Casa e 
pede encaminhamento de votação, pede para votar 
rapidamente. Então, como é que fica? 

 Um projeto que está aqui, vindo do 
Governo- já votamos um veto parcial- por que não 
votá-lo? Entendo que como estará na pauta da sessão 
extraordinária, é um pedido do Governo, somos da 
base aliada e devemos votá-lo.  

 
O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Quero também fazer coro com as 
palavras do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, até 
porque quase a totalidade dos projetos é oriunda do 
Governo do Estado e já chega nesta Casa com 
carimbo de regime de urgência.  

O Projeto de Lei n.o 344/2012, que estará na 
pauta da sessão extraordinária para ser discutido hoje, 
não está submetido à avaliação do Governo há uma 
semana. Ele está há muitos e muitos meses nas 
Secretarias correspondentes para discutir essa 
necessidade da administração de Serra, que já fez 
audiências públicas com a sociedade para discutir 
esse tema, já tem aval da sociedade e também tem o 
consenso do Governo do Estado avaliado 
minunciosamente pela Procuradoria-Geral do Estado. 

 Este projeto tramitou por longo tempo junto 
à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
cumprimento, nesta oportunidade, o Senhor o Senhor 
Iranilson Casado, Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Urbano, o qual está no nosso 
Plenário, e já expliquei que não somos contra o 
projeto. Então, o Governador do Estado encaminhou-
o a esta Casa, da mesma forma que tem feito como os 
outros projetos, com muita responsabilidade. Esta 
Casa o recebeu e também nos convocou para que 
pudéssemos votar uma matéria de interesse público 
da cidade de Serra e também do Espírito Santo. É 
importante que este projeto não receba tratamento 
diferenciado em relação aos outros que serão 
enviados para esta Casa.  

Portanto, o Projeto de Lei n.º 344/2012 está 
na pauta da sessão extraordinária de hoje, será 
submetido à avaliação do Plenário, que é soberano, e 
gostaria que V. Ex.a pudesse tratar da mesma forma 
que os outros projetos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Antes de conceder a palavra pela 
ordem ao Senhor Deputado Sandro Locutor, convido 
o Senhor Deputado Roberto Carlos para opor a sua 
assinatura no mandado de segurança que estamos 
enviando eletronicamente ao Supremo Tribunal 
Federal, pedindo a inconstitucionalidade da 
Resolução n.o 13 que extinguiu o Fundap - que vai 
acabar com vários municípios do Espirito Santo - 
uma vez que os municípios são os maiores 
prejudicados nesta matéria.  

O ato da Assembleia Legislativa, que teve o 
apoio total dos Senhores Deputados, é da maior 

importância para o desenvolvimento econômico, uma 
vez que já temos notícias de vários fundapianos já 
anunciando fechamento das suas firmas e estão, neste 
momento, aguardando esta decisão do Supremo 
Tribunal Federal. Portanto, eu acabo de assinar, e o 
1.º Secretário Deputado Roberto Carlos também, 
pedindo a inconstitucionalidade da Resolução n.º 13. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – Assinando 
esse Ato, Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
digo que não é contra a Presidenta Dilma Rousseff, e 
sim a favor do Estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Vamos fazer justiça. A Presidenta 
Dilma não tem nada a ver. S. Ex.ª sancionou uma 
Resolução do Senado Federal, onde fomos barrados 
pela maioria esmagadora do poder econômico de 
Estados, principalmente o Estado de São Paulo. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! É louvável a iniciativa e 
tinha que ser uma Resolução nº 13? 
 Contradizendo o que disse o nobre Deputado 
Gilsinho Lopes, este Parlamentar da Bancada do PV 
sempre questiona o regime de urgência nesta Casa. 
Por causa desses afogadilhos a Bancada do PV, eu já 
votei contra, sozinho, várias vezes, os requerimentos 
de regime de urgência.  

Mais uma vez, por causa desses afogadilhos é 
que contestamos quando vêm os projetos para esta 
Casa e correm para votar os requerimentos de regime 
de urgência. 

Senhor Presidente, também comungamos do 
mesmo pensamento do nobre Deputado Roberto 
Carlos. Sempre defendemos que para votarmos 
projetos de interesse social, polêmicos e com um 
valor considerável, - estão sendo votados em 
momento eleitoral – precisamos de um tempo hábil 
para avaliá-los e principalmente discuti-los com a 
sociedade. 

No Município de Serra já vivenciamos vários 
problemas nesse sentido. A comunidade de Eurico 
Sales, ali do entorno, há o problema do terminal que 
muitas vezes foi votado nesta Casa em regime de 
urgência, e a população não tem tempo para procurar 
os deputados, pois somos seus legítimos 
representantes, para ponderar. 

Deputado Gilsinho Lopes, não é nada contra 
a pessoa de V. Ex.ª. Mas V. Ex.ª disse que nenhuma 
bancada se posiciona. Porém, eu já disse por várias 
vezes que votei, até sozinho, contra vários 
requerimentos de regime de urgência por causa 
desses afogadilhos. Muito obrigado. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço escusas ao nobre 
Deputado Sandro Locutor, pois realmente V. Ex.ª é 
um dos poucos que reclamaram dos requerimentos de 
regime de urgência nesta Casa. E V. Ex.ª disse até 
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que não é taruíra para balançar a cabeça. Portanto, me 
recordo disso e peço escusas ao nobre Deputado 
Sandro Locutor. Porém, tem sido prática nesta Casa 
votarem os projetos em regime de urgência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
apenas alerto que a taruíra, quando tem um mosquito 
na frente, não balança a cabeça e sim abre a boca. 

 
O SR. FREITAS – Senhor Presidente, pela 

ordem! Quero posicionar-me enquanto Bancada do 
PSB e registrar que estive nesta Casa ontem e estou 
aqui hoje com atenção a essa matéria, até para votá-la 
no Expediente no qual ela constava.  

Atendendo à solicitação do Deputado Da 
Vitória, dizemos que o nosso pensamento é dar 
atenção igual a todos os projetos. Ainda não vimos 
nesta Casa, durante os seis anos em que estamos 
neste Parlamento, convocar uma sessão 
extraordinária para votar a doação de terreno para 
nenhum município. Temos de dar atenção igual a 
todos os processos. 

 Sou do PSB, venho a este Plenário para 
votar e aprovar esta matéria no Expediente para que 
ela entre na votação em regime de urgência, como 
pede o Governo do Estado. Mas que se dê atenção 
igual a todos os projetos que tramitam nesta Casa.  

Portanto, estamos atendendo à reivindicação 
do Deputado Da Vitória. Dando atenção igual, essa 
matéria entrará na pauta na semana que vem, 
tramitará nas comissões com a prerrogativa dos 
componentes de cada comissão temática, inclusive 
como pedir vista, se tiver necessidade para, como 
disse o Deputado Sandro Locutor, a sociedade ter a 
oportunidade de conhecer o projeto e nós podermos 
debatê-lo. Chegar ao Plenário, pedir a realização de 
uma sessão extraordinária e jogar essa matéria fica 
caracterizada uma votação política. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Freitas, não 
entendemos como uma votação política. Estamos 
cansados de fazer votação dessa forma. Ainda na 
semana retrasada tivemos a presença de deputados 
que estavam licenciados e compareceram, inclusive 
deputados que estavam com atestado médico 
atenderam a nossa convocação, vieram a esta Casa de 
Leis e colocaram o Estado do Espírito Santo acima 
dos problemas eleitorais. Várias matérias do Governo 
foram votadas de um dia para o outro, atendendo à 
solicitação do Governo. 
 Esta Casa de Leis está seguindo o mesmo 
ritmo e dando o mesmo tratamento. No cumprimento 
da presidência temos atendido ao Governo do Estado, 
embora possa haver divergências de ordem política, 
pessoal do Deputado Ferraço. Mas, na presidência 
procuramos nos conduzir, como o Senhor Deputado 
Roberto Carlos disse, em igualdade de condições 
respeitando este Poder e dando a ele o respeito que 

ele merece e vai merecer até o último dia em que 
estivermos na presidência desta Casa. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Parabenizamos V. Ex.ª 
porque sempre conduziu os trabalhos desta Casa com 
muita competência e merece deste Deputado - 
acreditamos que de todos os demais Deputados - o 
maior respeito. É por isso, Deputado Theodorico 
Ferraço, que se V. Ex.ª for candidato a Presidente 
desta Casa estaremos com V. Ex.ª porque não 
mudamos de posição; não somos vento sul que muda 
de posição. 
 Senhor Presidente, esse projeto é inédito e 
com certeza trará prejuízos para alguma parte. Não 
estamos entrando em detalhes. Esse projeto, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, trará prejuízos e na 
democracia não pode haver prejuízos nem para um 
lado e nem para o outro. Caso aprovemos esse 
projeto hoje, que não vai ser aprovado ... 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, V. 
Ex.ª é muito inteligente e deveria falar com o 
Governador Renato Casagrande, que pediu para 
votarmos esse projeto, conforme V. Ex.ª disse. 
Senhor Renato Casagrande, por favor, esse projeto 
não pode ser votado antes da eleição, ou seja, esse 
projeto faz desapropriação daquela área... são mais de 
vinte milhões de reais. É muito dinheiro, Senhor 
Deputado Presidente Theodorico Ferraço. O 
Governador Renato Casagrande é um homem de bem 
e uma pessoa bem-intencionada que tem uma conduta 
ilibada e queremos que essa conduta fique mais 
ilibada ainda. Essa é a verdade. 

Senhor Presidente, como Deputado temos a 
obrigação de fazer as coisas certas e fazer as coisas 
certas é não votar esse projeto. Seria um desastre 
votar esse projeto.  

Faltam dezoito dias para as eleições. Vamos 
votar esse projeto um dia depois da eleição. Seremos 
o primeiro a defendê-lo e votaremos favorável. Tudo 
bem! Mas agora, no sufoco? Não, Senhor Deputado 
Ferração, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
não podemos votar esse projeto! Temos certeza que 
V. Ex.ª não aceitará isso porque isso não está certo, 
mas está errado. Essa é a verdade. Faltam dezoito 
dias para as eleições. Por que esse projeto não pode 
ser votado depois da eleição? Esse é um projeto 
excepcional, diabólico, Senhor Deputado Roberto 
Carlos. Não podemos votar esse projeto hoje; mas 
será votado depois das eleições.  

Todo mundo nesta Assembleia Legislativa é 
inteligente, isto é, não tem ninguém bobo nesta Casa 
de Leis, inclusive V. Ex.ª é um dos mais inteligentes 
e gosta das coisas certas. É homem que faz justiça e 
por V. Ex.ª fazer justiça e gostar das coisas certas, 
não aceitará votar esse projeto de desapropriação a 
toque de caixa. Vai beneficiar a quem, Deputado? 

 
 O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Deputado Theodorico 
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Ferraço, primeiramente, ratificamos o que falamos na 
intervenção anterior em relação à condução de V. 
Ex.ª na Presidência desta Casa, ou seja, V. Ex.ª tem 
conduzido os trabalhos desta Casa de Leis com 
firmeza, altivez, ouvindo todos e buscando ter 
consciência. Gostaria que isso ficasse registrado e 
essa é minha fala de carinho também para V. Ex.ª.  

Gostaríamos também de dizer que o próprio 
Senhor Deputado Da Vitória, a quem temos grande 
respeito, disse que esse processo demorou noventa 
dias para tramitar dentro do Poder Executivo. Levou-
se noventa dias para tramitar dentro do Poder 
Executivo. Então por que vamos ser mais realistas do 
que o rei? Por que a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, fará isso a toque de caixa?  

A fala do Senhor Deputado José Esmeraldo 
está correta, Senhor Presidente. Não podemos votar 
esse projeto. Pensamos também que não fica bonito 
para esta Casa com dezoito Deputados que 
registraram presença, em Plenário. Existe um número 
maior de Deputados que não querem ver votado o 
projeto antes das eleições.  

Poderíamos combinar a retirada do projeto de 
pauta para derrubar quorum, mas não fica bonito para 
a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, que de forma injusta está sendo questionada 
todos os dias, nas páginas dos jornais, em relação a 
quorum nesta Casa de Leis.  

Portanto, essa não é a melhor atitude, a 
derrubada do quorum. Às Comissões por onde irá 
tramitar esse projeto têm que pedir vista para que 
esse projeto venha à luz do sol e seja votada após as 
eleições.  

Gostaríamos que à Comissão de Defesa da 
Cidadania, na figura de seu Presidente, o Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore, pedisse vista do 
projeto, para que possamos fazer uma audiência 
pública no Parque Residencial Laranjeiras, local onde 
está esse terreno, onde a comunidade reivindica uma 
série de benfeitorias públicas, onde também está 
sendo construída uma obra que o Governo do Estado 
já investiu mais de quarenta milhões. É a maior obra 
no Município de Serra, construída com o dinheiro do 
Governo do Estado. Portanto, dizer que o Governo do 
Estado não está sendo parceiro da nossa cidade é uma 
inverdade, muito pelo contrário, nunca antes na 
história, tivemos tanto investimento do Governo do 
Estado, no Município de Serra. 

Gostaríamos de dizer, como serrano, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, V. Ex.ª que é um 
Deputado combativo, que foi vereador por dois 
mandatos em nossa cidade, com votação expressiva 
nessa região onde está o terreno, atrás do Terminal de 
Laranjeiras, que já tentaram o leiloar.  

Gostaríamos, Senhora Deputada Luzia 
Toledo e Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que 
as Comissões não permitissem que esse projeto 
viesse de imediato para ser votado no Plenário; 
porque quando chegar ao Plenário o meu voto será 
sim.  

Em princípio, essa desapropriação será 
importante para nossa cidade. O que nós queremos é 
que essa desapropriação aconteça à luz do dia. 
Portanto, precisamos apresentar para a comunidade o 
que será feito, lá. O Senhor Deputado José Esmeraldo 
está lembrando que deve ser à luz da verdade.  

A nossa população, que se reuniu e não 
permitiu que esse terreno fosse leiloado, quer uma 
informação, quer que esta Assembleia Legislativa, 
que é uma nova Assembleia, vá até a comunidade e 
apresente esse projeto dizendo: esse projeto está 
tramitando na Assembleia Legislativa, diz respeito a 
essa comunidade e queremos ouvir vocês. É isso 
mesmo que vocês querem do terreno?  

É o mínimo que nós, enquanto um poder 
harmônico, mas independente, podemos fazer. E 
temos certeza de que esse é o sentimento do Plenário. 
É claro e evidente que da minha boca não sairá 
acusação alguma ao atual prefeito da cidade. Nunca 
usei o microfone da Assembleia Legislativa para 
fazer oposição e todos os Deputados são 
testemunhas, muito pelo contrário.  

Quando o Senhor Governador veio prestar 
contas nesta Casa de Leis, logo no início do Governo 
de S. Ex.ª, solicitamos, daquele microfone de aparte 
onde está o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, a 
intervenção da reestruturação do trânsito de 
Laranjeiras. O Senhor Governador até brincou 
falando que o Senhor Deputado Roberto Carlos mora 
em Laranjeiras e, portanto, era um pedido paroquial. 
E está sendo feito, Senhor Deputado Gilsinho Lopes.  

O que estamos pedindo não é oposição ao 
Senhor Prefeito Sérgio Vidigal, muito pelo contrário, 
reconhecemos o trabalho que S. Ex.ª desenvolveu ao 
longo do Município de Serra. Hoje, nas eleições, 
estamos em lado contrário, mas pessoa alguma tem 
uma gravação de fala desrespeitosa ao atual gestor. 
Não queremos com isso trazer a eleição do Município 
de Serra à Assembleia Legislativa. Não trouxemos. 
Não usamos o microfone da Assembleia Legislativa 
para repercutir a eleição do Município de Serra. O 
que queremos é apenas a serenidade que este Poder 
tem de não votar esse projeto, conforme solicitou o 
Senhor Deputado José Esmeraldo, antes das eleições. 
Esse não é um pedido. É um apelo que a população 
do Município de Serra está fazendo aos nossos 
Deputados, que hoje estão presentes em Plenário.  
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Senhor Presidente, ouvi 
atentamente, concordo com o Senhor Deputado 
Roberto Carlos. Porém, não vi uma manifestação 
desse Deputado em nenhum outro projeto que 
tramitasse em regime de urgência nesta Casa. 

Estamos falando para o nosso colega e 
querido amigo, Senhor Deputado Roberto Carlos, que 
entendo a posição dos Senhores Deputados José 
Esmeraldo e Freitas, mas não podemos transformar o 
plenário desta Casa em briga partidária.  

É um projeto do Governo do Estado que foi 
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encaminhado para esta Casa, conversado sobre ele, 
para que pudéssemos votá-lo. Assim, estamos, em 
Plenário, para exercer o nosso papel. Quem é contra, 
que seja contra. Quem é a favor, que seja a favor.  

E quanto à questão do quorum, deixamos 
bem claro que estamos com quorum baixo desde o 
início da campanha eleitoral devido a Deputados 
licenciados para concorrerem às eleições, devido a 
problemas de saúde e Deputados que não 
comparecem a esta Casa.  

Então, a situação, Senhor Presidente, é 
exatamente essa. Se o projeto veio à Assembleia 
Legislativa. Temos as Comissões. S. Ex.ª pediu ao 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore. Tenho certeza 
de que diante desse processo desencadeado, o nosso 
Presidente da Comissão de Finanças e Líder de 
Governo terá o melhor encaminhamento para esse 
projeto.  

E não vamos, em Plenário, ficar discutindo, 
porque não interessa a ninguém. Somente a uma 
pessoa, a quem vai dar a publicidade que V. Ex.as 

verão amanhã. Esse debate que fazemos não é bom 
para esta Casa, pois se o projeto veio à tribuna desta 
Casa, após analisado pela Procuradoria e pelas 
Comissões. Qual é a temerosidade? Quando vem à 
tribuna, veto do Senhor Deputado José Esmeraldo, 
que está falando: Ah, Gilsinho! Mas quando vem veto 
do Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª 
esbraveja. Quando vem veto meu, esbravejo, porque 
faço com minha assessoria técnica jurídica, os 
projetos. Às vezes, são dados pareceres pela 
inconstitucionalidade na Comissão de Justiça. Às 
vezes, pela constitucionalidade na Comissão de 
Justiça e aprovado em todas as Comissões e, depois, 
recebe o veto do Governo. E a derrubada do veto 
ocorre à unanimidade nesta Assembleia. E, às vezes, 
temos o apoio de alguns colegas Deputados apenas. 
Mas, na maioria, no máximo, cinco ou seis 
Deputados votam o projeto a nosso favor pelo 
companheirismo e entendimento de que o projeto é 
bom.  

Essa situação deve ser citada para que seja 
analisada. As Comissões estão em Plenário. O 
requerimento de urgência foi aprovado. Se o Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore entender que deva pedir 
prazo regimental, ótimo. Vamos discutir. Temos 
certeza de que o Senhor Deputado Sérgio Borges tem 
a medida e o remédio para esta situação. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Rapidamente, sem querer 
polemizar e não vamos polemizar. Mas, como o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes nos citou, 
precisamos falar que todas as nossas votações nesta 
Casa estão registradas. Já votamos a favor. Somos 
um Deputado da base do Governo e temos orgulho 
disso porque entendemos que este é um Governo que 
está ajudando a fazer com que o Estado do Espírito 
Santo avance.  

Por outro lado, já votamos contra o Governo. 

Especificamente em relação a esta matéria, estamos 
nos manifestando, pois a conhecemos desde que 
chegou à Câmara de Vereadores, com a tentativa de 
leiloarem esse terreno. É um terreno que fica a 100 
metros da nossa casa e que não gostaria de falar. 
Mas, desde 2004 somos o Vereador ou o Deputado 
mais votado da região. É por isso que não vamos ser 
conivente com uma votação a toque de caixa. Volto a 
dizer: Não pairo. Não jogo dúvida alguma sobre a 
legalidade da desapropriação, até, porque os órgãos 
de controle existem para isso. O que quero dizer é 
que neste momento o rito feito na Assembleia 
Legislativa para esse projeto está acelerado. E é um 
projeto em que precisamos ouvir a comunidade. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Considerando que o Senhor 
Deputado Roberto Carlos disse que eu citei o nome 
de V. Ex.ª e citou uma palavra ... 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Citou carinhosamente. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – O Senhor 
Deputado Roberto Carlos citou que não será 
conivente com a comunidade e nós não somos 
coniventes com o nosso Estado. Temos o dever 
constitucional, o dever de representar o nosso Estado 
com fidalguia, com respeito. E é o que fazemos. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, pela ordem! O Governo pediu regime de 
urgência para o Projeto de Lei n.º 344/2012, que está 
em nossas mãos, assim como para outros projetos.  

Em primeiro lugar o Governo não faz nada a 
toque de caixa. Esse projeto é resultado de uma 
discussão entre a Prefeitura Municipal de Serra, 
Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de 
Transportes. Então, é de alta relevância para o 
Espírito Santo. 

Como liderança do Governo queria agradecer 
a V. Ex.ª, Senhor Presidente Theodorico Ferraço, e 
queria falar para os parceiros do Governo que esse 
projeto não tem conotação politica; tem conotação 
técnica. Infelizmente, o momento eleitoral acirrou 
uma discussão nesta Casa, que está levando o projeto 
para o lado errado. Esse projeto é técnico, necessário. 
As explicações são claras. Inclusive, solicito que seja 
filmada toda a documentação, avaliações, 
documentos do Cartório do 1.º Oficio, etc. 

O Governo não está doando nada, está 
pedindo para desapropriar... 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Senhor Deputado Sérgio Borges, 
apenas para ajudar V. Ex.ª, devolvi o Projeto de Lei 
n.º 344/2012 quando chegou a esta Casa. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Exato. Para 

completar... 
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Porque estava incompleto. Depois, o 
Governo cumpriu os trâmites legais. Mas foi 
devolvido de início. Agora, está na Casa para ser 
discutido. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – O projeto foi 

protocolado no dia 06 de setembro de 2012 e voltou 
dia 17 de setembro, quando V. Ex.ª mandou publicar.  

A urgência que a liderança do Governo 
requer, e continuará requerendo em todos os projetos, 
é porque temos um Governo sério, que não faz 
negociata com ninguém. É um Governo sério e nesta 
Casa temos uma base governista séria.  

Essa discussão é importante para o 
aperfeiçoamento do projeto. Não queremos aprovar 
nada na briga entre os deputados e nem a toque de 
caixa. Então, achamos prudente, e já conversamos 
com o Governo, que esse projeto seja votado terça-
feira. Fazemos esse apelo ao Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço para que possamos desanuviar a 
pressão existente neste Plenário e para que cada 
parlamentar tenha tempo de analisar o projeto e ver 
que ele não é politiqueiro, é um projeto de política 
pública e responsável. Acreditamos que assim 
prestaremos um grande serviço a um projeto que 
pode nesse acirramento ser derrotado. E todo mundo 
pode ser derrotado se derrotarmos o projeto.  

Então, o apelo que fazemos é que ocorra um 
pedido de vista em alguma comissão e, na terça-feira, 
analisarmos esse projeto, que está completo, com 
todas as informações. O Governo está à disposição 
para explicar o que for necessário. A liderança do 
Governo na Casa comunga com os deputados e 
trabalhará para sanar qualquer preocupação que 
macule o projeto, para que na terça-feira possa ser 
votado com tranquilidade, dando todos os 
esclarecimentos aos que estão nos assistindo pela 
televisão e acompanhando os trabalhos pela 
imprensa. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Ouvi atentamente o Senhor 
Deputado Sérgio Borges, Líder do Governo, que 
proferiu uma fala com bastante raciocínio. Homem 
inteligente e que tem prestado um grande serviço 
para a sociedade e ao Governo do Estado. 

Queremos discordar do Senhor Deputado 
Sérgio Borges, um homem habilidoso, que com 
poucas palavras alcança o objetivo. V. Ex.ª, dentro de 
sua maneira mineira, com poucas palavras e 
alcançando o objetivo, disse em alto e bom som: 
Vamos suspender agora para votar na terça-feira. 
Olha a inteligência desse homem, o Deputado Sérgio 
Borges, porque se fizermos esse acordo, Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço, teremos que manter 
nossa palavra e terça-feira vir a esta Assembleia 
Legislativa para votar o projeto. 

A ótica não é essa. O que sentimos por parte 
dos Senhores Deputados Roberto Carlos, Gilsinho 

Lopes e outros é que o Projeto de Lei n.º 344/2012 só 
deva ser votado, Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço, a partir do dia 8 de outubro. Assumimos o 
compromisso de que no dia 08 de outubro estaremos 
neste Plenário para votar e defender o projeto. Agora, 
não.  

O Senhor Governador Renato Casagrande é 
um homem inteligente e deve ter pensado: Não posso 
beneficiar nem um lado nem outro, tenho que ser 
justo. Tem que ser justo. É isso que tem de ser feito. 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, que é 
um apagador de fogo, acostumado a apagar fogo, 
gasolina, habilidoso que é, que não precisa sair de 
casa para ganhar eleição, nós precisamos, e inclusive 
ontem estivemos em Barra do Marobá, não devemos 
votar esse projeto no dia de hoje. 

Agora, passou algo por cima de mim que não 
sei se é carga positiva ou negativa. Mas tudo é 
positivo. 

O Senhor Deputado Roberto Carlos, grande 
parlamentar do Município de Serra, que com pouco 
tempo aprendeu tudo nesta Casa, a verdade é essa, 
que é um cara inteligente e bem intencionado, mora a 
cem metros dessa área citada para desapropriação. 
Vai ficar mal com a população. E estava certo 
quando disse: Vamos fazer uma audiência pública ou 
vamos conversar. Porque quem sente a quentura do 
fogo é a panela. V. Ex.ª é a panela.  

Não podemos votar esse projeto antes das 
eleições. Esse projeto não pode ser votado antes das 
eleições porque não queremos beneficiar ninguém. 
Queremos ser democratas, queremos ser justos, 
queremos ser verdadeiros. 

O Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
com sua competência, com a sua sabedoria, quando 
olha como está fazendo agora domina o ambiente. 
Está tudo dominado, mas vamos dominar para o bem. 
Portanto, repetindo, a votação desse projeto de 
desapropriação não pode ser feita antes da eleição. 

Não quero assomar à tribuna para fazer 
minhas falas. Quero falar bem, sou uma pessoa que 
fala bem, gosto de falar bem das pessoas.  

Mas podemos aceitar isso. Esta Assembleia 
Legislativa é diferente, Senhora Deputada Luzia 
Toledo.  
 Estamos vendo agora: um terreno que foi 
desapropriado em Mimoso do Sul por vinte e cinco 
milhões, e o dinheiro foi para o ralo. O Ministério 
Público está lá. A denúncia que o jornal A Tribuna 
fez, belíssima matéria, parabéns. Quando é um 
Deputado, se o cara der um tropeçãozinho, é pau 
nele. Isso é um troço muito sério, seriíssimo. Essa é a 
verdade.  
 Nós, da Assembleia Legislativa, também 
temos que ter essa responsabilidade. Não queremos 
beneficiar ninguém, nem João, nem Antônio, nem 
Pedro, nem Manoel. Queremos ser justo. Para que 
sejamos justo, esse projeto só deve ser votado a partir 
do dia 08 de outubro. O Governador está ouvindo, 
tem alguém do Governo ouvindo. Nós votamos, mas 
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se fizer isso será para beneficiar... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Saímos totalmente da matéria em 
discussão, mas faz parte do regime democrático, a 
ponto do Senhor Deputado José Esmeraldo comparar 
o Senhor Deputado Roberto Carlos com uma panela. 
Deve ser a panela velha que dá comida boa.  

Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 28/2012..  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Realmente o debate 
democrático faz parte do Parlamento quando é feito 
de forma respeitosa, principalmente por aqueles que 
pensam diferente. É o que nos ajuda a discutir de 
forma melhor nossas leis.  

Convoco os membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, Senhores Deputados Claudio Vereza e 
Gilsinho Lopes.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
28/2012, de autoria do Governo do Estado, dispõe 
sobre medidas de incentivos à inovação, à pesquisa 
científica e tecnológica em ambientes produtivos e dá 
outras providências.  
 Conforme o art. 1.º,  
 

Esta lei complementar estabelece 
medidas de incentivo à inovação, à 
pesquisa científica e tecnológica no 
ambiente produtivo, visando à 
capacitação e ao alcance da 
autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento industrial do 
Estado, nos termos do Artigo 197 da 
Constituição Estadual.  

 
O projeto é de muita importância. O Estado e 

o País precisam de investimento maciço em ciência, 
tecnologia e inovação, até para competir com os 
outros países. Nós do Espírito Santo, que temos 
muito petróleo, precisamos investir em ciência, 
tecnologia e inovação. Principalmente as grandes 
corporações internacionais, que estão explorando 
nosso petróleo. Na indústria naval tem muita 
pesquisa e muita inovação para esses investimentos. 
Portanto, sou pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 28/2012. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes.  

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente da Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore, a relatoria de V. Ex.ª 
neste projeto está extremamente correta, porque 
precisamos estar no mesmo patamar de países mais 
avançados; precisamos de inovação, capacitação. 
Precisamos avivar a memória de nossos cidadãos 
brasileiros e capixabas, para que tenhamos o mesmo 
desempenho que os países desenvolvidos.  

Mas, não obstante a importância deste 
projeto, fazemos mais uma ressalva e uma colocação: 
é mais um projeto que estamos votando em regime de 
urgência. Só para anotarem, em todos os projetos que 
votarmos em regime de urgência estaremos na 
tribuna desta Casa de Leis falando, porque não tem 
discussão.  

É o que queríamos falar na nossa discussão. 
Vamos votar favorável ao parecer de V. Ex.ª. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Encerrada a 
discussão. 

Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA -  Com o 

relator.  
 
O SR. GILSINHO LOPES -  Com o 

relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

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

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

FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Ciência e Tecnologia, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência e convoco 
seus membros, Senhor Deputado José Carlos Elias. 
(Pausa)  

Licenciado, convoco o Senhor Deputado 
Luciano Pereira. (Pausa)  

Ausente, convoco o Senhor Deputado 
Luciano Rezende. (Pausa)  

Licenciado.  
Senhor Presidente, não há quorum na 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
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projeto. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, José Esmeraldo e Gilsinho Lopes.  

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

em mãos o Projeto de Lei Complementar n.º 28/2012. 
Diz a Mensagem Governamental n.º 

240/2012: 
 

 Dispõe sobre medidas de incentivo à 
inovação, à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo, 
visando à capacitação, o alcance da 
autonomia tecnológica e o 
desenvolvimento industrial do Estado 
do Espírito Santo. 
O projeto advém da necessidade de 
fomento da capacidade de 
competitividade do Estado em âmbito 
nacional e internacional, 
contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento econômico do País, 
e do nosso Estado.  
Com o projeto, as Agências de 
Fomento, poderão estimular e apoiar 
a constituição de alianças 
estratégicas e o desenvolvimento de 
projetos de cooperação envolvendo 
empresas nacionais, Instituições 
Científicas e Tecnológicas estaduais 
e privadas. 
A legislação ainda incentiva 
ambientes cooperativos de inovação 
e a participação do inventor 
independente e do pesquisador 
público no processo de inovação.  
Além disso, é criado o Fundo de 
Desenvolvimento das Atividades 
Produtivas Inovadoras (FDI), gerido 
pelo BANDES, que poderá receber 
recursos públicos e privados para 
fomentar a inovação com a 
finalidade de prestar apoio 
financeiro (...) 

 
 O nosso parecer é pela aprovação do projeto. 
(Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 

O SR. GILSINHO LOPES - 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 – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 28/2012. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do PT, 
peço a palavra para encaminhar votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, destacamos a 
importância dessa lei que será aprovada. É a lei da 
inovação. Vários países comparados ao tamanho do 
Estado do Espírito Santo e a sua potencialidade 
econômica, devido à inovação transformaram-se em 
países fortes, desenvolvidos e modernos. 

O Espírito Santo tem tudo para, com a 
aprovação dessa nova lei da inovação, transformar-se 
em um polo nacional de inovação, de pesquisa, de 
invenção – nome antigo da inovação. Essa lei cria o 
Fundo de Desenvolvimento das Atividades 
Produtivas e Inovadoras, FDI, que será gerido pelo 
Bandes. A lei beneficiará o Bandes, porque dará uma 
nova tarefa ao nosso Banco de Desenvolvimento.  

O projeto prioriza as micro e pequenas 
empresas. Isso é fundamental para o Estado do 
Espírito Santo; o projeto cria um capítulo sobre 
estímulo ao inventor independente. 

Conhecemos vários inventores independentes 
que, por falta de estímulo e de apoio, ficaram com 
suas invenções sem desenvolvimento e não 
conseguem criar um protótipo. 

Citamos o exemplo de um inventor, que na 
época não era independente. Ele era ligado à 
Telemig, com vínculo com a Telest; inventou algo 
que hoje é usado no mundo inteiro: o bina, o 
identificador de chamadas. Recentemente, ganhou na 
justiça o direito a sua propriedade, depois de quase 
vinte anos de luta para ter reconhecido o direito que 
tinha sobre a invenção que desenvolveu. Um mineiro 
simples, amigo da Telest. O Senhor Deputado Sérgio 
Borges deve conhecê-lo. Fez uma luta internacional 
para que reconhecessem o seu direito. 

Essa lei que será aprovada é muito 
importante. O Espírito Santo se coloca na vanguarda 
da inovação, da pesquisa, do desenvolvimento para 
novas tecnologias. 
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Lembramo-nos de uma pessoa que sempre 
nos falou sobre isso: Arlindo Villaschi, companheiro 
do Partido dos Trabalhadores. S. S.ª sempre falou que 
inovação é a palavra ao Século XXI. Obrigado. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Projeto de Lei 
Complementar n.º 28/2012. 

O presente projeto exige votação nominal.  
A Presidência apela aos Senhores Deputados 

que se encontram nas imediações do Plenário que 
adentrem ao recinto e aponham presença nos 
terminais eletrônicos, já que o projeto exige quorum 
qualificado. (Pausa) 

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

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Freitas, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Roberto Carlos, Rodney 
Miranda e Sandro Locutor) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, 
Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
José Esmeraldo e Sérgio Borges)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Votaram SIM dez Senhores 
Deputados; e uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 

Não há quorum para votação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 28/2012, pelo que fica adiada. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 349/2012. 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 

(Comparece a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Atayde Armani e Lúcia Dornellas. 

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 

349/2012, de iniciativa do Senhor Governador, visa 
autorizar o Poder Executivo a contratar operação de 
crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito 
da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 
4109, de 05 de julho de 2012, voltada ao 
fortalecimento da capacidade de investimento do 
Estado do Espírito Santo.  

Trata-se de mais uma medida do Proinvest, 
linha de crédito criada pelo BNDES, para atender às 
diretrizes da Resolução do Conselho Monetário 
Nacional n.º 4109 e propor a revogação da Lei n.º 
9883, que autorizava a contratação junto ao BNDES, 
para realizar essa operação com a Caixa Econômica 
Federal. 
 A matéria é muito importante, cabendo ao 
Estado o limite de crédito no valor de quatrocentos e 
quinze milhões de reais, cujo montante será destinado 
ao fortalecimento da capacidade de investimento do 
Estado para execução do PPA 2012 – 2015, e irá 
apoiar ações do Proedes - Programa Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável. Com este projeto 
revoga-se a Lei n.º 9.883, de 23 de julho de 2012. 
Portanto, Senhor Presidente, matéria de alta 
importância e visa compensar as perdas anunciadas 
pela redução do Fundap, não extinção, mas redução 
da alíquota do Fundap, e manter o nível de 
investimentos do Governo do Estado junto a toda 
população capixaba e também aos municípios.  

Assim sendo, oferecemos parecer pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 

relator.  
 

O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 
acompanha o voto do relator.  

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – 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 Claudio Vereza e Gilsinho Lopes.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  
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Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, o Projeto de Lei n.º 349/2012, autoriza 
o Poder Executivo a contratar operação de crédito 
junto à Caixa Econômica Federal voltada à 
viabilização de despesas de capital constantes do 
Plano Plurianual 2012 – 2015 e dos orçamentos 
anuais mediante prestação de garantia pela União e 
dá outras providências. É mais um compromisso do 
Governo Federal com o Espírito Santo por meio da 
Caixa Econômica Federal, para concessão de 
operação de crédito até quatrocentos e quinze 
milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, 
setecentos e quarenta reais e oito centavos para serem 
aplicados no Programa Estadual de Desenvolvimento 
Sustentável. 

Queremos parabenizar o Governo pelo 
equilíbrio fiscal. Só pode ter crédito quem paga em 
dia e tem recursos. Então, parabenizamos o Governo 
pelo equilíbrio fiscal que esse Estado conquistou. Os 
municípios também precisam tê-los para ter direito a 
crédito.  

Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
referido projeto. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, registramos 
que tal projeto é extremamente importante, como 
bem disse o eminente Presidente desta comissão, 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore. Este é um 
assunto que temos defendido nesta Casa. Muitas 
empresas que deviam ao Estado não pagaram um real 
e com os incentivos fiscais passaram a ter crédito 
com o Estado. Más pagadoras e passaram a ter 
crédito com o Estado. Então, isso é um controle 
tranquilo, mas cabendo registrar que é mais uma 
matéria votada em regime de urgência, a exemplo de 
todo Parlamento do Brasil e do Congresso Nacional. 
Quando o Presidente quer, vota-se em regime de 
urgência, a toque de caixa. Então, não há o que se 
discutir. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Continua em 
discussão o parecer. (Pausa)  

 
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  

O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

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

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

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 
Projeto de Lei n.º 349/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JOSÉ ESMERALDO) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Infraestrutura e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Esmael de Almeida, Atayde Armani, 
Gilsinho Lopes e Genivaldo Lievore. 

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

Infraestrutura, temos em mãos o Projeto de Lei n.o 
349/2012, oriundo da Mensagem Governamental n.o 
241/2012, que autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito junto a Caixa Econômica 
Federal, voltada à viabilização de despesas de capital 
constantes do Plano Plurianual 2012-2015 e dos 
orçamentos anuais, mediante prestação de garantia 
pela União e dá outras providências.  

Relatamos pela aprovação do projeto, 
conforme parecer das Comissões de Justiça e de 
Defesa da Cidadania. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - Com o 

relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI- Com o relator.  
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE- 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. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – 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 Lúcia 
Dornellas, José Esmeraldo, Atayde Armani e 
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Gilsinho Lopes.  
Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Finanças, 

o Projeto de Lei n.o 349/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 241/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito junto à 
Caixa Econômica Federal. 

Trata-se de mais uma medida do Proinvest, 
disponibilizado aos Estados da Federação pelo 
Governo Federal com o propósito de implantar 
medidas anticrise na economia nacional frente à crise 
internacional, por meio do BNDES, cabendo ao 
Estado o limite de crédito no valor de quatrocentos e 
quinze milhões de reais, cujo montante será destinado 
ao fortalecimento da capacidade de investimento do 
Estado para execução do PPA 2012 – 2015, e irá 
apoiar ações do Proedes - Programa Estadual de 
Desenvolvimento Sustentável. Com este projeto 
revoga-se a Lei n.º 9.883, de 23 de julho de 2012. 

Portanto, relatamos pela aprovação do 
Projeto de Lei n.o 349/2012 (Muito bem!) (Pausa) 

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

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 

relator. 
  
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
  
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 
  
O SR. JOSÉ ESMERALDO - 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 – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
349/2012. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 349/2012. 
 Só há doze Senhores Deputados presentes e 
são necessários dezesseis. Portanto, convido os que 
estão fora do Plenário a comparecerem, de modo a 
obtermos quorum. 
 O Presidente, de ofício, solicita aos Senhores 
Deputados que registrem presença nos terminais 
eletrônicos, para efeito de verificação de quorum para 
votação. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, comparece o 
Senhor Deputado Freitas e retira-se o 
Senhor Deputado Da Vitória) 

 
(Registram a presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Sérgio Borges e Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Registraram presença doze Senhores 
Deputados.  

Não há quorum para votação do Projeto de 
Lei n.º 349/2012, pelo que fica adiada. 

 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Quero que se registre na ata 
taquigráfica o nome o inventor do bina, o brasileiro, 
mineiro, Nélio José Nicolai, em 1977, que registrou 
seu invento no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial – Inpi. 
 A partir de 1998, ele teve que entrar em uma 
disputa judicial com as multinacionais da telefonia e 
tem ganhado sistematicamente as ações; porém, as 
multinacionais não querem garantir o direito do Nélio 
à propriedade. Essas multinacionais protelam o 
processo na justiça porque em vinte anos a 
propriedade industrial cai. Portanto, é uma luta 
gloriosa do Nélio porque é o inventor de um 
mecanismo usado no mundo inteiro, inclusive nos 
celulares. 
 Aproveitamos o ensejo para convidar todas 
as Senhoras e os Senhores Deputados, nesta segunda-
feira próxima, às 10h30min, para um ato muito 
importante no bairro Grande Vitória, em Vitória: o 
lançamento da pedra fundamental da construção da 
AACD Vitória. A AACD é uma entidade 
internacional, com sede em São Paulo, que cuida da 
reabilitação de pessoas com deficiência. 

 Por esforço grande do Doutor Rodrigo 
Rezende, da Doutora Ana Luiza Izoton e da Doutora 
Fernanda Machado, além da compreensão do Senhor 
Governador Renato Casagrande, que desapropriou a 
área para a implantação da AACD, e do Secretário de 
Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin, ela enfim será 
construída. 

 Será construída de maneira rápida, pois os 
recursos foram captados pelo Teleton em outubro do 
ano passado, e já estão completamente destinados à 
construção da sede da AACD no Estado do Espírito 
Santo, que será muito importante para complementar 
o trabalho realizado pelo Crefes, que é público.  
 

O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Apenas para enriquecer a 
fala do Senhor Deputado Claudio Vereza, citamos 
que esse fato referido é talvez um dos fatos de maior 
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repercussão do Poder Judiciário. O Senhor Nélio José 
Nicolai já ganhou em primeira instância e a previsão 
da indenização é astronômica, com um detalhe.  

Ontem tivemos a oportunidade de ler uma 
matéria que está no último número da revista Época. 
S. S.ª foi obrigado a se desfazer de bens pessoais para 
sobreviver e tem feito certas negociações para se 
manter. Mas, agora, a primeira decisão é muita clara 
e nos sentimos, até certo ponto, tocado pelo assunto 
porque, como Senador da República, tivemos a 
responsabilidade de debater e votar como líder do 
Governo a Lei de Patentes. E essa lei, arguida pelo 
Senhor Nélio José Nicolas, foi reconhecida agora e 
teremos a oportunidade de vermos uma coisa que é 
profundamente justa. 

S. S.ª pleiteia, para se ter ideia da 
indenização, vinte e cinco por cento dos lucros 
obtidos pelas empresas que exploram o serviço. É 
uma quantia fantástica. S. S.ª já teve o primeiro gesto 
- o primeiro aceno judiciário foi a favor de S. S.ª - e 
está louvado inteiramente na Lei de Patentes 
Brasileira, que lhe garantiu o direito de ser, como não 
podia deixar de ser, o inventor do bina, algo 
extraordinário. Hoje está incorporado aos nossos 
telefones, mas na época em que foi lançado era uma 
novidade, era um aparelho que ele tirou a patente, foi 
reconhecida, e agora o Poder Judiciário Brasileiro 
entendeu que, realmente, S. S.ª tem direito. 

A fala do Senhor Deputado Claudio Vereza é 
clara. As grandes empresas de telefonia: Claro, OI e 
outras estão sendo acionadas, terão que pagar. É 
qualquer coisa assim de fantástico, incluindo o autor 
da ação, o inventor do bina, um dos elementos mais 
bem honrados em ação judicial. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de lei n.º 300/2012. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 323/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 78/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 325/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Lei n.º 327/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue à 3.ª sessão. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Haverá o Grande 
Expediente? Perdemos a votação, naquela hora? 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado José Esmeraldo, o 
Grande Expediente foi suprimido por decisão do 
Plenário, em votação. A votação foi adiada, mas V. 
Ex.ª poderá falar daqui a pouco, na reunião 
extraordinária. 

 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, extraordinária, hoje, dia 
19 de setembro de 2012, às 11h30min, para a qual 
designo  
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
 
ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 344/2012. 
 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às onze horas e vinte e 

nove minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão os Senhores Deputados 
Cacau Lorenzoni, Doutor Henrique Vargas, 
Gildevan Fernandes, Glauber Coelho, José 
Carlos Elias, Luciano Pereira, Luciano 
Rezende, Luiz Durão e Solange Lube. 
 

 
OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE 
SETEMBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o  
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Esmael de Almeida, 
Genivaldo Lievore, José Esmeraldo, Sérgio 
Borges e Theodorico Ferraço) 
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Convido o Senhor Deputado Doutor 
Hércules a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. 
 

(O Senhor Deputado Doutor 
Hércules lê Salmos, 12:28) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes) 

 
  O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da octogésima quinta sessão 
ordinária, realizada em 19 de setembro de 2012. 
(Pausa) 
 

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

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
  Convido o Senhor 2.º Secretário, Deputado 
Doutor Hércules, a assumir a 1.ª Secretaria e a 
proceder à leitura do Expediente. (Pausa) 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Senhor Presidente, informo a V. 
Ex.ª que não há Expediente a ser lido. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Não havendo Expediente a ser lido, 
passaremos à Ordem do Dia. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem!  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Antes de conceder a palavra, permita-
me Senhor Deputado, por gentileza. Solicito aos 
Senhores Deputados que se encontram nas 
imediações ou em seus gabinetes que compareçam ao 
Plenário e registrem presença nos terminais 
eletrônicos, já que estamos no início da sessão 
extraordinária. Precisamos de quorum mínimo para 
sua manutenção. Agradeceria a gentileza de 
comparecerem ao Plenário. 

Enquanto isso, ouço o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, que pediu a palavra pela ordem. 

O SR. GILSINHO LOPES – Eu falei ontem 
e hoje nesta tribuna: não sei se trocamos seis por 
meia dúzia. Fico preocupado com a mudança 
realizada na Secretaria de Estado de Justiça. Tomei 
conhecimento agora de que todos do passado, ligados 
ao ex-secretário Ângelo Roncalli permanecerão. 
Aqueles que entraram e estavam fazendo um trabalho 
correicional, legal, técnico serão demitidos. A 
exemplo, a permanência dos Coronéis Amorim e 
Spech e Senhor Ulisses Raisen, Diretor do Sistema. 

 A exemplo de outras pessoas - vejam bem - 
estou fazendo o registro neste momento, nesta data, 
dia 19 e V. Ex.as verão, a partir do dia 30, as pessoas 
sendo exoneradas. Não permitirei! 

 Disse ao Senhor Governador, sou aliado de 
primeira mão. O Senhor André Garcia, elogiei e 
elogio a conduta de S. Ex.ª, veio para blindar o 
Senhor Angelo Roncalli. Não aceitarei, Deputado 
José Esmeraldo, porque esses coronéis é que 
colocaram o Senhor Ângelo Roncalli nessa situação. 
O Senhor Angelo Roncalli foi um homem que 
sempre mereceu meu respeito, porém foi omisso em 
suas ações. Hoje disse no jornal que não houve 
omissão. Houve, sim. O Senhor Angelo Roncalli era 
o Presidente do Conselho. Disse, ontem, ao Senhor 
André Garcia, Doutor André, olhe com carinho por 
esta pasta, que está necessitando de gestão. O Doutor 
Marcos Costa era um gestor importante e conhecia 
todas as coisas, inclusive fez o cancelamento do 
contrato da empresa 07 Lan que eles ficaram ricos só 
fazendo vídeo monitoramento nos presídios, Senhor 
Presidente, numa sacanagem retiraram cento e vinte e 
oito câmeras. Podem ir ao presídio de Viana, 
inclusive, faço questão que os Deputados da 
Comissão de Direitos Humanos vão comigo ao 
presídio de Viana para verem que retiraram todas as 
câmeras de vídeo monitoramento: cento e vinte e oito 
câmeras. E o contrato é milionário, inclusive a sala, 
que é do próprio Estado, é paga pelo Estado ao 
pessoal para fazer utilização da sala. Contrato esse da 
empresa 7 Lan. Estou pedindo, requerendo 
informações de todos os contratos. O Doutor Marcos 
Costa, que foi exonerado do cargo hoje, pediu a 
retenção de trinta por cento dos valores desse 
contrato para pagar a projeção que foi a maior da 
licitação. 

 Quero deixar bem claro neste Plenário o meu 
compromisso com o Governador do Estado, Senhor 
Renato Casagrande, é um; o meu compromisso com 
pessoas que não têm compromisso com o Estado do 
Espírito Santo não é o mesmo. Deixo bem claro e 
avisado, - tenho certeza que estão ouvindo e 
assistindo esta sessão – ao Senhor Governador, ao 
Chefe da Casa Civil e ao Doutor André Garcia, que 
tenho muito respeito por S. Ex.ª. Porém, quero que 
seja feita uma limpa nessa situação porque não posso 
permitir que o Coronel Amorim deixe naquele 
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processo seletivo que aconteceu, colocou o nome do 
Senhor Ângelo Roncalli, colocou o nome de 
Lombrigão como aprovado, tudo isso. Aí depois diz 
que foi um hacker que invadiu. Ora, o sistema não é 
seguro? As informações não são seguras? Não tem 
uma inteligência para observar? 

Senhor Presidente, estou fazendo o registro e 
anotem que as próximas exonerações, todos que se 
distanciaram do doutor Ângelo Roncalli que tiveram 
o caráter de não compactuar com os desmandos na 
Secretaria de Justiça, estes é que serão exonerados. 
Não permitirei isso e farei as denúncias ao Ministério 
Público, ao Governador do Estado e se não fizerem 
nada, estarei na tribuna desta Casa todos os dias para 
poder brigar, lutar e defender porque é uma categoria 
da Secretaria de Justiça, são quatro mil agentes 
penitenciários, eles não têm capacitação e não têm 
armamento para chegar e se defender quando saem às 
ruas. E tem gente lá no ar condicionado mandando e 
desmandando, colocando o Governo em situação 
melindrosa. Não é a questão apenas da justiça não.  

A juíza do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, terra de V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, já interditou o presídio daquele 
município. Se interditou o presídio de Cachoeiro de 
Itapemirim por excesso de lotação, isso é falta de 
gestão e falta de gestão não iremos admitir.  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Claudio Vereza e Lúcia 
Dornellas) 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Também quero reportar-me a 
essa Secretaria de Justiça. Que embrolho hein, 
Senhor Presidente? Nunca vi tanta coisa errada como 
está acontecendo no que tange a essa Secretaria de 
Justiça. Saiu o Senhor Ângelo Roncalli, prenderam lá 
treze e deu para encher um ônibus, ou seja, o ônibus 
saiu cheio de gente e está todo mundo preso até hoje. 
Entrou o Senhor André Garcia, que é de fora, 
inclusive, Deputado Ferraço, gostaria até de 
perguntar a V. Ex.ª por que colocam apenas gente de 
fora? No Estado do Espírito Santo não tem gente 
competente para ocupar a Secretaria de Justiça, não? 
Lógico que tem, Deputado Ferraço! Colocaram o 
Senhor Ângelo Roncalli; ele foi lá e fez aquele monte 
de coisas, aceitou tudo aquilo, foi exonerado, foi 
embora e ficou tudo por isso mesmo. Entrou agora o 
Senhor André Garcia que já ocupa uma Secretaria e 
já começou dando topada - o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes é uma pessoa que tem conhecimento 
- e a primeira coisa que fez foi exonerar uma pessoa 
que prestava um grande serviço lá dentro, uma pessoa 
respeitável. 
 O que já ouvi falar desse tal de Coronel 
Amorim é um negócio impressionante. Governador 

Renato Casagrande, vamos colocar gente do Espírito 
Santo, ao invés de trazer gente de fora. Já foi 
comprovado que esse pessoal de fora não conhece o 
Espírito Santo, ou seja, já está mais do que 
comprovado isso. Vêm aqui, fazem um monte de 
besteira e depois vão embora. Será que no Espírito 
Santo, com tanta gente competente, não tem pessoas 
capacitadas para ocupar qualquer função dentro de 
uma Secretaria de Estado? Lógico que tem. 

 Não sei o que está acontecendo com o 
Governador Renato Casagrande, pois S. Ex.ª é um 
homem bem-intencionado. Mas não sei o que está 
acontecendo com S. Ex.ª. O Governador Renato 
Casagrande tem que ouvir mais os Deputados desta 
Casa. Se S. Ex.ª ouvisse mais os membros desta 
Casa, com certeza as coisas não tinham acontecido 
como aconteceram. 

Senhor Presidente, estamos falando isso há 
oito meses e entra por um ouvido e sai pelo outro. E 
vamos falando, falando e nos desgastamos porque 
queremos o bem do Estado.  

Não quero indicar ninguém. Quero que as 
pessoas indicadas tenham responsabilidade com a 
coisa pública. Lamentavelmente essa Secretaria de 
Justiça que já vem há tanto tempo... porque isso, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, não é de agora 
não, mas é de muito tempo. A coisa está feia. É um 
negócio impressionante! É muita coisa errada! 

Senhor Presidente, depois tem gente que diz 
assim: Eu acerto o Estado do Espírito Santo. Acertou 
o que, Deputado Ferraço? Nunca vi tanta porcaria 
debaixo do tapete, rapaz! Nunca vi tanta sujeira! O 
cara quando erra tem que tirar todo mundo! Na 
Secretaria de Justiça setenta por cento tem que tirar 
que está em cargo comissionado, inclusive alguns 
que entraram agora e nunca foram ao Iases, nunca 
foram a Cariacica-sede. Não sabem nem para que 
lado fica Cariacica-sede. Estão lá recebendo um 
polpudo salário porque são amigos, são amigos. E a 
gente fala, fala, fala e depois explode. 
 Senhor Presidente, parabenizo o jornal A 
Tribuna porque agora mesmo vi uma denúncia do 
posto fiscal do Município de Apiacá. Coitado do 
povo sofrido de Apiacá porque não merece isso. 
Apiacaenses, vinte e cinco milhões foram tirados do 
Governo. Onde está esse dinheiro?  
 O que nós, deputados, estamos fazendo nesta 
Assembleia Legislativa? Não sabemos o que estamos 
fazendo nesta Assembleia Legislativa, Deputado 
Ferraço. Queríamos saber. Entendemos que temos de 
fiscalizar. O que tinha de ser feito? Tinha de ser feita 
uma CPI e queríamos fazer parte dela. Tinha de ser 
feita uma CPI. Por que de uns anos para cá acabou a 
CPI!? Não tem mais CPI! Acabou. 
 O que esta Casa está fazendo? Torço para 
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que o Senhor Max Mauro, venha para esta Casa, ou 
quem for. Torço mesmo. Estou falando no microfone 
e pode registrar aí. Porque o que está acontecendo é 
um absurdo. Somos da base do Governo e hoje 
aprovamos todos os projetos do Senhor Governador. 
Chegamos no Plenário às 14h45min, nas segundas e 
terças-feiras e saímos às 18h. Hoje, quarta-feira 
chegamos às 8h45min, e sairemos ao meio-dia. 
Agora são 10h50min. Não entendo, Senhor Deputado 
Claudio Vereza, já participamos com V. Ex.ª de 
várias CPIs. Podem falar o que quiserem do Senhor 
José Ignácio, mas quando era para instalar uma CPI, 
S. Ex.ª dizia: Pode abrir, não sei nem qual bicho vai 
dar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Muito obrigado, Senhor Deputado. V. 
Ex.ª falou os três minutos, e concedemos mais três.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Ainda não 
acabei. V. Ex.as me cortaram hoje, me deram uma 
rasteira na sessão extraordinária. Eu estava pensando 
que ia falar e depois.... Cadê meu amigo aqui? Vem, 
pede a palavra e vai embora. Estou presente. É o 
Senhor Deputado Da Vitória. V. Ex.ª está 
perguntando quem. Pensa que tenho medo de falar 
quem é? É Da Vitória. É isso aí.  
 Senhor Deputado Genivaldo Lievore, todos 
estão neste Plenário. Quero voltar meu raciocínio, 
porque não coloquei meu paletó, minha gravata, 
minha meia, meu sapato, para vir a esta Casa fazer 
papel de bobo, compadre. Não vim! Vim para trazer 
as coisas certas.  
 Ontem nesta Casa teve uma festa 
maravilhosa e importante; com o nosso Presidente, o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço e o 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, esse grande 
homem, de quem sou fã e o Senhor Governador. Isso, 
é importante. O que não pode é ficarmos falando. Já 
estou rouco de tanto falar. A gente fala, fala, fala e 
hoje quase recebemos um projeto goela abaixo. O 
negócio está ficando difícil. Está ficando difícil! Essa 
é a verdade.  
 O Senhor Deputado Theodorico Ferraço tem 
que ficar por mais dois anos. Sabem por quê? Porque 
V. Ex.ª, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, é um 
cara democrático, de bem e que gosta das coisas 
certas. Se não gostasse eu falaria para V. Ex.ª, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. Mas, V. Ex.ª é um 
cara paciente, tem capacidade para exercer essa 
função. Só falta quererem tirar Theodorico Ferraço. 
Ficarei com V. Ex.ª até a última gota de sangue. 
Ninguém vai mudar, nem que minha mãe venha lá de 
cima vai mudar meu voto para V. Ex.ª. Quem cair na 
besteira de querer tirar V. Ex.ª vai cometer um erro 

histórico. Porque com V. Ex.ª aqui em baixo, se V. 
Ex.ª quiser, e vai querer, o bicho vai pegar. Não 
vamos trocar o certo pelo duvidoso. Senhor Deputado 
Doutor Hércules, não vamos trocar o certo pelo 
duvidoso. Não adianta chamar, chamar, chamar. Não 
me chamem, deixem-me quieto, porque o meu voto 
já está definido.  
 Senhor André Garcia, Secretário de Estado 
da Justiça, S. Ex.ª já não começou bem e estamos de 
olho em S. Ex.ª Senhor André Garcia, 
pernambucano; é de Pernambuco? Pois é, é mais um 
pernambucano. Nunca vimos tanto pernambucano 
como tem nesse lugar. Não temos nada contra os 
pernambucanos, não! Eles vêm e pegam todos os 
cargos bons do Estado. Pernambuco, Pernambuco, 
tem que ser tudo para Pernambuco! Agora entrou 
outro. Como se não bastasse está ocupando duas 
secretarias e estamos vendo as coisas.  

Agradecemos a V. Ex.ª a paciência, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, mas isso me deixa 
indignado, porque quando se é ouvido, se conversa, 
analisa e tal. Falamos e vamos aumentando a dose. 
Começamos com uma dosezinha bem baixinha, não 
ouve, vamos aumentando a dose. E é isso que vai 
sempre acontecer.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Não havendo Expediente a ser 
lido,passa-se à  
 
ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 344/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 233/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a desapropriar o imóvel que especifica, de 
propriedade do Município de Serra. Publicado no 
DPL do dia 18/09/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, CIDADANIA, INFRAESTRUTURA E 
DE FINANÇAS) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 344/2012. 

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

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de manutenção da 
sessão. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos, para 
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efeito de verificação de quorum, para manutenção da 
sessão. (Pausa) 
 

O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 
Presidente, pela ordem! Atendendo a solicitação do 
Senhor Renato Casagrande, Governador do Estado do 
Espírito Santo, pela importância do projeto, o 
Presidente da Comissão de Cidadania permanece 
nesta Casa de Leis para dar prosseguimento, e que 
fique registrado. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Estamos nesta Casa de Leis, 
houve o pedido do Senhor Governador do Estado, 
Renato Casagrande, como bem disse o Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore, estamos presentes e 
permanecemos até ao final. E podem apostar, caso 
contrário, amanhã, nas primeiras páginas dos jornais 
estará publicado: cai a sessão por falta de quorum. 
Mas estamos presentes nesta Assembleia Legislativa, 
podem registrar, a imprensa pode cobrir, pode fazer o 
seu papel, mas tem que registrar, realmente, quais são 
as pessoas que estão presentes e o painel está 
indicando. 
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos também nossa 
presença a pedido do Senhor Renato Casagrande, 
Governador do Estado, mas não só por isso. Mas que 
a imprensa faça o seu papel e veja quais são os 
candidatos a prefeitos nos demais municípios que 
estão presentes. Somos a única candidata a prefeita 
presente até ao final da sessão.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Obrigada, Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas.  

(Procede-se ao registro das 
presenças) 

 
 (De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Atayde Armani, 
Claudio Vereza, José Esmeraldo e 
Sérgio Borges) 

 
 (Registram presença os Senhores 
Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, 
Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
Lúcia Dornellas e Theodorico 
Ferraço). 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Registraram presença sete Senhores 
Deputados. 

Não há quorum para a manutenção da sessão, 
pelo o que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 24 
de setembro de 2012, para qual designo 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: Votação adiada, com 

discussão única encerrada, em regime de urgência, 
dos Projetos de Lei Complementar n.o 28/2012; 
votação adiada, com discussão única encerrada, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 349/2012; 
discussão única, em regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.o 344/2012; discussão, em 1.º turno, das 
Propostas de Emenda Constitucional n.os 05/2008 e 
34/2011; discussão prévia dos Projetos de Lei n.os 
114/2012 e 179/2012; discussão especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 325/2012 e 327/2012; 
discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.o 326/2012.  
 

Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às doze horas. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão os Senhores Deputados 
Cacau Lorenzoni, Aparecida Denadai, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor Henrique 
Vargas, Freitas, Gildevan Fernandes, Glauber 
Coelho, José Carlos Elias, Luciano Pereira, 
Luciano Rezende, Luiz Durão, Luzia Toledo, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Rodney Miranda, Sandro Locutor e 
Solange Lube. 

 
 

OCTOGÉSIMA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 
DE SETEMBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
José Esmeraldo, Roberto Carlos e 
Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Havendo número legal, e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
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(Assume a 1.a Secretaria o Senhor 
Deputado Roberto Carlos e a 2.a 
Secretaria, a convite do Presidente, o 
Senhor Deputado Doutor Hércules) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
(O Senhor Deputado Doutor 
Hércules lê Marcos, 12:30) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da oitava sessão 
extraordinária, realizada em 19 de setembro de 2012. 
(Pausa) 

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

  
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
GERÊNCIA DE CONTROLE E CONVÊNIOS 
 
OFÍCIO N.º 899/2012 
 
Vitória, 04 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Informamos a V. Ex.ª que, em 
conformidade com parágrafo 2º, do artigo 116, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, estamos encaminhando cópias 
xerográficas dos Convênios celebrados entre a 
Secretaria de Estado da Educação – SEDU e os 
municípios/entidades, conforme relação anexa. 
 

Atenciosamente, 
 
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES 
Secretário de Estado da Educação 
Av. César Hilal, n.º 1111 – Santa lúcia – Vitória – ES 

– CEP 29056-083 
 
Ao 
Ex. mo  
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Ciente. Às Comissões de Educação e 
de Finanças. 

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

ENGEO 
 
OFÍCIO N.º 1282/2012 
 
Anchieta, 17 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

A GX Technology Sísmica Brasil Ltda. 
informa a V.Sa. que terminou à atividade de pesquisa 
sísmica marítima 2D, do Programa Costa Sul-sudeste 
nas Bacias Sedimentares do Espírito Santo, Campos, 
Santos e Pelotas. 

As áreas de Pesquisa sísmica restringiu-se 
aos limites do polígono autorizado pela Agência 
Nacional do Petróleo (através da Autorização ANP-
325/08) e pela CGPEG/DILIC/IBAMA (através da 
licença de Pesquisa Sísmica – LPS n.º 070/11 – 
Programa Costa Sul- sudeste). 

A GX Technology Sísmica Brasil Ltda. 
esclarece que a pesquisa sísmica ocorreu diariamente 
em apenas uma pequena parte da área licenciada, e a 
atividade pesqueira ficou restrita apenas na linha em 
que o navio estava operando diariamente e não em 
toda a área da atividade. 

Ao longo de todo o período da atividade de 
pesquisa sísmica 80 embarcações pesqueiras foram 
abordadas próximo ao navio sísmico. Não houve 
registro de incidentes envolvendo arranjos sísmicos e 
embarcações pesqueiras e seus petrechos. 

A atividade está foi desenvolvida pelo navio 
de pesquisa sísmica M/V DISCOVERER, 
acompanhado por duas embarcações assistentes, a 
ALRO e a PIAUÍ XV. 

Como parte de seu Programa de 
Comunicação Social, a GX a Technology Sísmica 
Brasil Ltda. informou a todas as partes interessadas 
as características de seus levantamentos sísmicos 
marítimos, colhendo criticas e sugestões, buscando 
mecanismos de comunicação eficiente e que 
contribuam para a segurança de suas operações. E 
visitas foram executadas por profissionais da 
ENGEO com todas as entidades de classe voltadas a 
pesca artesanal inseridas na área de influência  

Sendo o que se apresenta até o momento, 
renovamos protestos de estima e consideração e 
colocamos-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer 
informações adicionais. 

 
Atenciosamente, 

 
ROGÉRIO RIBEIRO 
Responsável Técnico 
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rogerio@engeosoluções.com.br 
OC. VICENTE FIGNA 
Coordenador de Projetos Ambientais 
Vicente@engeosoluções.com.br ou 
engeo.vicente@gmail.com 
tel.: 9xx27 9973-2289 (ligação a cobrar) 

 
Ao 
Ex. mo  
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. À Comissão de Proteção ao 
Meio Ambiente.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 130/2012 
 
Vitória, 19 de setembro de 2012. 
 
Referência: Justificativa de ausência. 
 
Senhor Presidente: 
 

Observado o que dispõe art. 305, § 7º, do 
Regimento Interno, justifico ausência a V. Ex.ª, na 
83.ª SESSÃO ORDINÁRIA da 17.ª 
LEGISLATURA, realizada no dia 17 de setembro de 
2012. 
 

Atenciosamente,  
 
GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual – PV/ES 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 76/2012 
 
Vitória, 12 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Não foi possível comparecer a Sessão 
Ordinária do dia 10 de setembro do corrente ano, 
devido a compromissos previamente agendados, de 
acordo com o parágrafo 6° do artigo 305 do 
regimento interno para atividades Parlamentares. 
 

Atenciosamente,  
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual - PP 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 108/2012 
 
Vitória, 18 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 

Com fulcro no Capítulo IV, artigo 305, § 6º, 
do Regimento Interno, solicito justificar a minha 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 18-09-
2012 (terça-feira). 
 
 Atenciosamente,  
 
LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual – Lider do PDT 
4.º Secretário 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria.  
Continua a leitura do Expediente. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º 
242/2012, do Governador do Estado, comunicando 
que se ausentará do país, no período de 25 a 30 de 
setembro, com destino à Itália, onde participará da 
47ª edição da Feira Internacional de Comércio de 
Pedras, Desing e Tecnologia e que em sua ausência 
assumirá os destinos do Estado, o Vice Governador. 
Publicada integralmente no DPL do dia 25 de 
setembro de 2012. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sandro Locutor) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.o 

243/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
o Projeto de Lei n.o 359/2012, que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno do Estado, e dá outras 
providências. Publicada integralmente no DPL do 
dia 25 de setembro de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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 358/2012 
 

Dispõe sobre a identificação dos 
produtos que contém glúten no 
cardápio dos estabelecimentos com a 
finalidade de prevenir as causas 
provenientes de doença celíaca ou 
síndrome celíaca. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
RESOLVE: 
 Art. 1° Fica instituída a inclusão de 
identificação das substâncias que contém glúten nos 
cardápios dos estabelecimentos que servem refeições 
tais como restaurantes, bares, lanchonetes e padarias.  
 

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

Vitória, 20 de setembro de 2012. 
 
DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual - PMDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A doença celíaca é uma condição crônica que 
afeta a saúde das pessoas que possuem tolerância 
permanente ao glúten. Ressalta-se que os portadores 
da doença não podem ingerir alimentos compostos 
por trigo, centeio, cevada, aveia e malte. 

O projeto em tela tem por escopo fornecer a 
estas pessoas informação, isto é, indicação correta a 
respeito dos compostos que integram os alimentos e 
bebidas fornecidos nos estabelecimentos, a fim de 
que não haja prejuízo a sua saúde. 

Levando em consideração o que foi dito e por 
se tratar de um assunto de notável interesse 
apresentamos este projeto a fim de melhorar a 
qualidade de vida dessas pessoas portadoras de 
doença celíaca. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 16/2012 
 

Inclui parágrafo único ao art. 159 do 
Regimento Interno, dispondo sobre o 
requerimento de verificação de 
quórum. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica incluído o parágrafo único ao 
artigo 159 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 159. (...) 
 
(...) 
 
Parágrafo único – A presença do 
deputado requerente da verificação 
de quórum, prevista no inciso VIII 
deste artigo, deverá, 
obrigatoriamente, constar na lista de 
comparecimento.” 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2012. 
 
DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Resolução tem por 
escopo alterar a Resolução nº. 2.700, de 15.07.2009, 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, para que os deputados que solicitarem a 
verificação de quórum permaneçam no Plenário e 
atestem a sua presença durante a concretização do 
seu requerimento verbal. 
 Essa alteração busca evitar que sua ausência 
comprometa o quórum necessário às deliberações da 
Casa.  

Apresentamos e justificamos, assim, o 
presente Projeto de Resolução, que acreditamos ser 
pertinente e necessário, razão pela qual merecerá 
irrestrito apoio dos Pares que compõe a atual 
legislatura. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, à Comissão de Justiça 
e à Mesa Diretora.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 434/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 229/2012  
Autor: Deputado José Esmeraldo 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de ensino básico no Estado do 
Espírito Santo, a divulgarem o índice IDEB”. 
 
I – RELATÓRIO DO VENCIDO 

 
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Doutor José 
Esmeraldo, que apresenta a seguinte ementa: “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de 
ensino básico no Estado do Espírito Santo, a 
divulgarem o índice IDEB”. 

A matéria foi protocolada em 20/12/2011. O 
Excelentíssimo Senhor Presidente, às fls. 02, proferiu 
despacho denegatório no dia 18/06/2012, com fulcro 
no artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno – 
Resolução nº 2.700 do ano de 2009, no qual 
inadmitiu a tramitação da proposição entendendo, a 
priori, existir manifesta inconstitucionalidade, por 

infringir o artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, 
da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

Também, no dia 18/06/2012, foi deferido 
pedido de recurso à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do 
art. 143, parágrafo único, do Regimento Interno – 
Resolução nº 2.700 do ano de 2009. 

O Parecer do Relator vencido opinou pela 
Rejeição do Despacho Denegatório, apontando pela 
possibilidade jurídica de sua regular tramitação, ao 
qual foi rejeitado por três votos a um, sendo 
designado outo Deputado para novo relatório. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 
fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 
o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 
I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório. 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 
Excelentíssimo Senhor Deputado José Esmeraldo, 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de ensino básico no Estado do 
Espírito Santo, a divulgarem o índice IDEB”. 

Com a devida vênia, em que pese a 
consistência jurídica do despacho denegatório, razão 
assiste ao Excelentíssimo Senhor Presidente ao 
entender que o presente Projeto é inconstitucional, 
por infringir o artigo 63, parágrafo único, incisos III e 
VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, 
vejamos: 

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

 
O projeto de lei em tela pretende adotar 

mecanismos para divulgação do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB -, 
atribuído aos estabelecimentos da rede estadual de 
ensino. Segundo a proposta, todos os 
estabelecimentos de ensino básico no Estado do 
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Espírito Santo deverão afixar placa com nota obtida 
pelo estabelecimento, bem como a média municipal e 
estadual. Assim sendo, claro está que haverá 
modificação na organização administrativa do Estado 
do Espírito Santo. Ademais, os artigos constantes no 
presente Projeto de Lei criam atribuições às 
Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo, 
residindo no campo da discricionariedade do Chefe 
do Poder Executivo. Assim sendo, existe vício de 
iniciativa na referida proposição.  

Ademais, a presente Proposição ainda 
acarreta outros vícios de constitucionalidade, tais 
como a invasão na esfera de competência dos 
municípios, já que a proposta prevê no seu § 1º do 
art. 1º a obrigatoriedade da divulgação da “média 
municipal” das escolas municipais (art. 30, I da 
CF/88).  

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o 
Projeto de Lei ora analisado não está de acordo com 
os preceitos e princípios constitucionais, sendo 
inconstitucional, razão que nos leva a concluir pela 
manutenção do despacho denegatório do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora. 
 
III – CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, opinamos pela manutenção 
do despacho denegatório do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Mesa Diretora aposto ao Projeto de Lei 
nº 229/2012, sugerindo aos membros desta Comissão 
a adoção do seguinte: 

 
PARECER DO VENCIDO N.º 434/2012 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO do Presidente da Mesa referente 
ao Projeto de Lei n.º 229/2012, de autoria do(a) 
Exmo(a) Senhor(a) Deputado(a) JOSÉ 
ESMERALDO. 

 
Plenário Rui Barbosa, 11 de setembro de 

2012. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
CLAUDIO VEREZA 
Relator 
DARY PAGUNG (contra) 
FREITAS 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Publique-se.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

REQUERIMENTO N.º 231/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado signatário, requer a V. Ex.ª, com 
fulcro no art. 305, III, do Regimento Interno, licença, 
do dia 19 de setembro até o 5 de outubro do corrente 
ano, para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular.  

 
Sala das Sessões, 19 de setembro de 2012. 

 
GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual – PV 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato de licença.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO N.º 232/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
REQUER a V. Ex.ª a suspensão da licença sem 
remuneração, no dia 19/09/2012, a fim de participar 
da sessão ordinária nesta Casa de Leis. 

 
Palácio Domingos Martins, 18 de setembro 

de 2012. 
 
DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato de licença.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 
 
REQUERIMENTO N.º 233/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A DEPUTADA APARECIDA DENADAI, 
com fulcro no artigo 305, II, do Regimento Interno, 
encaminha atestado médico do deputado LUIZ 
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DURÃO a partir do dia 19 de setembro de 2012. 
 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2012. 
 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato de licença.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
234/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Transporte e Obras Públicas o seguinte pedido de 
informações: 

 
- Cópia integral do processo 
DERTES (Departamento de 
Edificações, Rodovias e Transportes) 
29307201/2005 e edital de 
concorrência serv./Rod. Nº 11/2005.  
 
- Autorização do Conselho 
Rodoviário Estadual Processo 
DERTES nº 29307201/2005 e 
processo de aprovação da 
autorização. 
 
- Cópia integral do processo de 
Concorrência para a terraplenagem, 
pavimentação e drenagem na infra-
estrutura do Posto Fiscal José do 
Carmo, na BR 101-Sul, próximo ao 
trevo de Apiacá 

 
Obs.: O processo de Concorrência 
deve vir completo, especificando 
todas as suas etapas. Inclusive: I- 
Projeto básico; II- Projeto Executivo; 
III- Execução de Obras e Serviços; 
Aprovação pelas autoridades de todas 
as etapas, inclusive com os pareceres 
jurídicos e técnicos correspondentes. 
Identificação de todos os 
participantes da concorrência com os 
documentos apresentados, desde o 
início até a proclamação do 

resultado, inclusive com eventuais 
recursos administrativos. 
 
- Motivação da abertura do processo 
de Concorrência, com aprovocação 
ao DERTES pela Secretaria de 
Fazenda ou quem de direito. 
- Todas as manifestações da 
Secretaria de Estado de Fazenda que 
deram ensejo à realização da 
Concorrência objeto deste pedido de 
informações, bem como quaisquer 
outros processos administrativos 
correlatos e que subsidiem as 
informações solicitadas por este 
requerimento. 
 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012. 
 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
235/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Fazenda o seguinte pedido de informações: 
 

-Motivação exarada pela Secretaria 
de Estado de Fazenda que deu azo à 
abertura do processo de 
Concorrência para a terraplenagem, 
pavimentação e drenagem na infra-
estrutura do Posto Fiscal José do 
Carmo, na BR 101-Sul, próximo ao 
trevo de Apiacá. 
-Todas as manifestações da 
Secretaria de Estado de Fazenda que 
deram ensejo à realização, pelo 
então DERTES, atual DER, da 
Concorrência objeto deste pedido de 
informações, bem como quaisquer 
outros processos administrativos 
correlatos e que subsidiem as 
informações solicitadas por este 
requerimento. 
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Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012. 
 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
236/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos o seguinte 
pedido de informações: 
 

Fornecer cópia integral dos 
processos administrativos que tratam 
de todas as licenças ambientais que 
tenham sido requeridos pelas 
empresas Ferrous Logística S/A e 
Ferrous Resources do Brasil S/A, até 
a fase em que atualmente se 
encontrem. 

 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Oficie-se.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
237/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Social o seguinte pedido 
de informações: 
 

1. Quantos Delegados de Polícia 
foram nomeados e empossados no 
ano de 2012, apontar a quantidade e 
identificar os referidos servidores. 
 
2. Esclarecer onde foram lotados e 
onde, de fato, encontra-se em 
exercício. Inclusive: 

 
a) Apontar os que estão em 
Delegacias Especializadas; 
 
b) Apontar os que estão respondendo 
por mais de uma Delegacia; 
 
c) Apontar os que estão respondendo 
por plantões em Micro-regiões; 
 
d) Apontar os que estão na 
Corregedoria; 
 
e) Apontar onde estão os demais. Ou 
seja, discriminar o nome do servidor 
e onde está localizado. 

 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012.  

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
238/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Transporte e Obras Públicas o seguinte pedido de 
informações: 

Considerando as denúncias de que o “Cais 
das Artes” na localidade conhecida como Praça do 
Papa, na Enseada do Suá em Vitória, orçada em R$ 
115 milhões teve o acréscimo de R$ 43 milhões e já 
estaria na casa dos R$ 158 milhões, além de 
cronograma atrasado com descumprimentos 
contratuais, requer as seguintes informações: 

 
- Cópia integral do processo de 
licitação, especificando todas as suas 
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etapas. Inclusive: I- Projeto básico; 
II- Projeto Executivo; III- Execução 
de Obras e Serviços; Aprovação 
pelas autoridades de todas as etapas, 
inclusive com os pareceres jurídicos 
e técnicos correspondentes. 
Identificação de todos os 
participantes da concorrência com os 
documentos apresentados, desde o 
início até a proclamação do 
resultado, inclusive com eventuais 
recursos administrativos. Na hipótese 
de substituição do contratado, 
apresentar a documentação correlata. 
 
- Motivação da abertura do processo 
de Concorrência, com a provocação 
da Secretaria de Cultura ou quem de 
direito a esta Secretaria, ao IOPES ou 
órgãos que os antecederam. 
 
- Todas as manifestações 
governamentais que deram ensejo à 
realização da Concorrência objeto 
deste pedido de informações, bem 
como quaisquer outros processos 
administrativos relacionados e que 
subsidiem as informações solicitadas 
por este requerimento. Inclusive 
rupturas de contratos, penalidades 
aplicadas, substituição de partes 
contratadas, pagamentos realizados. 
E, finalmente, as providências que 
estão sendo tomadas pelo Estado para 
ser ressarcido dos prejuízos pelo 
aumento do custo das obras e demora 
na entrega. 

 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Oficie-se. (Pausa) 
No momento, temos em Plenário apenas treze 

Senhores Deputados. Solicitamos aos ilustres 
Senhores e Senhoras Deputados que se encontram 
nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam ao Plenário, a fim de registrar presença 
nos terminais eletrônicos e possibilitar o quorum 
necessário para votação do Expediente sujeito à 
deliberação. (Pausa) 

Peço um minuto de silêncio pelo falecimento 
do Professor Athair Cagnin, um dos maiores poetas 
que Cachoeiro de Itapemirim produziu. Homem de 
grande cultura, de vida ilibada e extraordinária. 
Morreu hoje e está deixando grande saudade ao 
mundo cultural e ao de professores, principalmente 
no Liceu, em Cachoeiro de Itapemirim. É nosso 

conhecido e também do Senhor Deputado Doutor 
Hércules, razão pela qual manifestamos nosso de 
pesar. 
 Portanto, solicito a todos que, de pé, façamos 
um minuto de silêncio. (Pausa)  
 

(A Casa presta a homenagem) 
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Luzia 
Toledo) 

 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! É com muito respeito que 
aguardei a homenagem prestada pela Casa, dada a 
importância do homenageado. 
 Fizemos hoje três requerimentos, pedidos de 
informações, referentes aos itens 15,16 e 17 do 
Expediente desta sessão. Em um deles solicitamos 
cópia integral dos processos administrativos que 
tratam de licenças ambientais que tenham sido 
requeridas pelas empresas Ferrous Logística S/A e 
Ferrous Resources do Brasil S/A, até a fase em que 
atualmente se encontram. Tais pedidos foram feitos 
considerando a grande degradação ambiental. 
  Um particular, ou qualquer pessoa da 
iniciativa privada que tente um processo de licença 
ambiental no Iema, no Estado do Espírito Santo, 
encontrará uma dificuldade enorme, e temos 
informações de que foram concedidas licenças 
ambientais sem os devidos estudos de impacto ao 
meio ambiente. Queremos discutir e mostrar esses 
fatos aos nobres pares desta Casa.  

Verificamos a situação do Posto Fiscal José 
do Carmo, no trevo de Apiacá. Tiraram enormes 
barreiras perto do afluente e nada foi aproveitado ou 
realizado. Seria um dos postos fiscais mais modernos 
do mundo, em que o veículo, ao parar, seria filmado e 
assim já se saberia se a mercadoria dentro do veículo 
estava de acordo com a nota apresentada. Não 
tivemos e não teremos este posto fiscal, que seria um 
sonho. 

Fizemos também o requerimento n.º 
235/2012, sobre a motivação exarada pela Secretaria 
de Estado da Fazenda para abertura do processo de 
concorrência para a terraplanagem, pavimentação e 
drenagem para a infraestrutura do Posto Fiscal José 
do Carmo, na BR 101-Sul, próximo ao trevo de 
Apiacá, assim como todas as manifestações da 
Secretaria de Estado da Fazenda que deram ensejo à 
realização, pelo Dertes, atual DER, da concorrência 
objeto deste pedido de informações, bem como 
quaisquer outros processos administrativos correlatos 
que subsidiem as informações solicitadas por este 
requerimento. Sabemos que todo o dinheiro foi 
repassado pela Secretaria da Fazenda ao Dertes. 
Compreende-se Dertes o Senhor Manato e a Dona 
Teresa. 

 Dizem que, ao jogar pedra no mar e tirar 
terra de barranco, ninguém vê mais o que sobrou. 
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Para que possamos fazer um estudo em cima disso 
haja vista não ter havido licitação para os três 
milhões que foram despendidos e pagos pelo erário 
público à Empresa Construtora Araribóia, no dia 3 de 
setembro de 2012, três meses após o ex-Governador 
ter baixado um decreto, extinguindo a construção de 
todos os postos fiscais das divisas.  

Então, Senhor Presidente, após essa situação 
de extinção, por que o Estado ainda gastar mais três 
milhões? O total não é apenas vinte e quatro milhões 
e novecentos; são quarenta e dois milhões de 
terraplanagem porque houve sete aditivos de dois 
milhões e novecentos mil.  

Temos toda essa documentação, e pedirei – 
porque, infelizmente, às vezes ultrapassa até a nossa 
cota de gabinete – que extrapole essa cota, para que 
eu encaminhe uma cópia a cada Senhor Deputado, 
desta Casa de Leis, a fim de que tenham 
conhecimento, pois precisamos apurar, uma vez que 
o fato é gravíssimo.  

Teremos uma reunião no Ministério Público, 
junto ao Senhor Procurador Geral, para verificar 
quem foi o promotor designado e entregarmos toda a 
documentação. Foram três PA’s, dois presídios e 
seiscentos e vinte e duas casas populares que 
deixaram de ser construídos. Gente, vamos ficar 
olhando para a lua, para esta luz bonita, sem fazer o 
nosso papel de fiscalizar os atos do Executivo? 
Tenho esse documento e o enviarei a cada um dos 
Senhores Deputados porque temos falado sobre o 
assunto neste Plenário.  

O Ministério Público já nos ouviu e pediu 
toda a documentação e vamos nos reunir exatamente 
para fazer isso. Senhor Presidente, muito obrigado. 
(Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado Dary 
Pagung) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 123/2012 
 
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 
345/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 234/2012, que autoriza o Poder Executivo, por 
meio dos órgãos e entidades competentes, a 
regularizar as inconsistências dos saldos dos 
inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes 
e dos registros contábeis correspondentes, visando à 
implantação do Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa - SIGA e dá outras providências. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 123/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 124/2012 
 
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 
346/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 235/2012, que inclui entidade no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais e no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios, do Anexo V da Lei 
Orçamentária n.o 9.782, de 03 de janeiro de 2012, em 
favor da Secretaria de Estado da Saúde, para o fim 
que especifica. 

 
Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 

de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 124/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 128/2012 



100 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 02 de outubro de 2012 

Senhor Presidente: 
 

Os Deputados abaixo assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, após 
ouvido o Plenário, REGIME DE URGENCIA, para 
o Projeto de Lei n.º 346/12, de autoria do Governo do 
Estado do Espírito Santo, que inclui entidade no 
Quadro Demonstrativo de Auxílios, do Anexo V 
da Lei Orçamentária n.º 9.782, de 03 de janeiro de 
2012, em favor da Secretaria de Estado da Saúde, 
para o fim que especifica. 
 

Palácio Domingos Martins, 18 de setembro 
de 2012. 

 
LUZIA TOLEDO 
GENIVALDO LIEVORE 
MARCELO SANTOS 
FREITAS 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 128/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 125/2012 
 
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 
347/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 236/2012, que autoriza o Poder Executivo a 
receber em doação em pagamento imóvel de 
propriedade da COHAB-ES para abatimento de 
dívida e doá-lo à ESESP para ampliação de suas 
instalações físicas. 

Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 125/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 126/2012 
 
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 
348/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 237/2012, que autoriza o Poder Executivo a doar 
uma área de terreno medindo 7.020 m² (sete mil e 
vinte metros quadrados) ao Município de Castelo - 
ES.  
 

Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 126/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 392/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 281/2012 
Autor: Deputado Estadual Doutor Hércules 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de manter 
estocados nos estabelecimentos hospitalares o 
medicamento Dantrolene Sódico, e dá outras 
providências.” 
 
RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 281/2012, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules, visa dispor sobre a 
obrigatoriedade de manter estocados nos 
estabelecimentos hospitalares o medicamento 
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Dantrolene Sódico, e dá outras providências. 
A matéria foi protocolada em 05 de julho de 

2012, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
09 de julho de 2012, na qual recebeu despacho 
denegatório do Presidente da Mesa Diretora, com 
base no art. 143, VIII do Regimento Interno, 
(Resolução nº 2.700/09), por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual. 

O autor, inconformado, apresentou recurso 
tempestivamente, na forma do art. 143, parágrafo 
único, do Regimento Interno, que foi acatado, 
devolvendo a tramitação do referido Projeto de Lei. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para exame e parecer, na forma do disposto no art. 
41, I, do Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

É o relatório. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 
DA LEGALIDADE E DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL 

O Projeto de Lei nº 281/2012, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules, visa dispor sobre a 
obrigatoriedade de manter estocados nos 
estabelecimentos hospitalares o medicamento 
Dantrolene Sódico, e dá outras providências. 

Em seu art. 1° do Projeto de Lei em epígrafe 
diz que: “Os hospitais, clínicas e demais unidades de 
saúde no âmbito do Estado do Espírito Santo, que 
incluam em seus procedimentos médicos a prática de 
anestesia geral, ficam obrigados a manter em estoque 
de suas farmácias, o medicamento Dantroleno 
sódico”. 

A Proposta do legislador estadual suscita 
afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, “b 
e “e”, da Constituição Federal de 1988, o qual se 
aplica aos Estados-membros, em razão do princípio 
da simetria. 

A matéria proposta apresenta óbices 
constitucionais intransponíveis.Além de adentrar em 
matéria de caráter administrativo, contrariando o 
disposto no art. 63, parágrafo único, III e VI, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo, que 
enumera as iniciativas privativas do Chefe do Poder 
Executivo, listando expressamente a organização 
administrativa e pessoal da administração pública, 
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder Executivo, in verbis: 

 
Constituição Estadual do Espírito 
Santo: 
 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa 
do Governador do Estado as leis que disponham 
sobre: 

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

 
A Constituição Estadual acrescenta ainda 

que: 
 

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

 
Em suma, por ser de autoria de Parlamentar 

Estadual, o Projeto acaba por regulamentar sobre 
organização administrativa e de pessoal do Poder 
Executivo Estadual e sobre definição de novas 
incumbências para órgão público do Poder Executivo 
Estadual, in casu a Secretaria Estadual de Saúde e, 
também, a Vigilância Sanitária, a quem compete a 
administração, organização e fiscalização dos 
estabelecimentos hospitalares. 

E, é neste ponto que o Projeto viola 
diretamente a esfera de iniciativa legislativa privativa 
do Chefe do Poder Executivo, consoante prescreve o 
já citado art. 63, parágrafo único, III e VI, da Carta 
Estadual. 

Desta forma, o Projeto em epígrafe encontra 
obstáculo jurídico para tramitar regularmente nesta 
Casa de Leis, pois é evidente a invasão de 
competência legislativa, conforme dispõe os 
supracitados dispositivos da Constituição Estadual. 

Portanto, é inequívoca a ofensa ao Princípio 
da Separação dos Poderes (Art. 2º da CF/88: “São 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), mas 
também, ao art. 17 da Constituição Estadual, in 
verbis: 
 

Art. 17º - São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
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Esse entendimento tem a confirmação de 
maciça jurisprudência firmada pela Excelsa Corte: 
 

"Há o sinal do bom direito e o risco 
de manter-se com plena eficácia o 
quadro quando o diploma atacado 
resultou de iniciativa parlamentar e 
veio a disciplinar programa de 
desenvolvimento estadual, 
submetendo-o à Secretaria de 
Estado, a dispor sobre a estrutura 
funcional pertinente. Segundo a 
Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o 
processo legislativo que envolva 
órgão da administração pública, 
alínea “e” do § 1º do art. 61 da CF." 
(ADI 2.799-MC, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgamento em 1º-4-2004, 
Plenário, DJ de 21-5-2004.) 
“Processo legislativo dos Estados-
membros: absorção compulsória das 
linhas básicas do modelo 
constitucional federal entre elas, as 
decorrentes das normas de reserva 
de iniciativa das leis, dada a 
implicação com o princípio 
fundamental da separação e 
independência dos poderes: 
jurisprudência consolidada do 
Supremo Tribunal.” (ADI 637, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, julgamento 
em 25-8-2004, Plenário, DJ de 1º-
10-2004.) 

 
Assim, por simetria constitucional ao art. 61, 

§ 1°, “e”, da Carta Magna Federal, a presente 
Propositura invade a esfera privativa do Governador 
do Estado para legislar sobre a matéria em foco, com 
fundamento no art. 63, parágrafo único, III e VI, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo. 

Evidente que tal medida implicaria em uma 
considerável melhoria na oferta de saúde pública à 
população em geral, permitindo aos hospitais do 
Estado maior celeridade e eficácia no combate à 
hipertermia maligna, quando de sua manifestação, 
reduzindo o risco de vida dos pacientes, diminuindo e 
até evitando óbitos. No entanto, compete ao Chefe do 
Executivo Estadual iniciar o processo legislativo para 
a normatização da matéria. 
 
CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, concluímos pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 
281/2012, de autoria do Deputado Doutor Hércules, 
consequentemente, opinamos pela manutenção do 
despacho denegatório do Presidente da Mesa 
Diretora, não devendo, desta forma, seguir sua 
tramitação normal, razão pela qual conclamamos aos 

Pares desta Douta Comissão a adoção do seguinte:  
 
PARECER N.º 392/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA aposto ao Projeto de Lei n.º 281/2012, 
de autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules. 
 

Plenário Rui Barbosa, 28 de agosto de 
2012. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
CLAUDIO VEREZA 
Relator 
RODNEY MIRANDA 
DARY PAGUNG 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 392/2012, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
281/2012.  

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

Aprovado, contra um voto.  
Arquive-se o projeto.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, assomamos a esta 
tribuna para fazer justificativa do meu voto: por que 
votei contra? Porque o nosso Projeto de Lei n.º 
281/2012 fala sobre Dantrolene Sódico. É um 
medicamento que faz a reversão do choque 
provocado por anestesia geral em pacientes que têm 
hipertermia maligna. É o único medicamento que faz 
essa reversão desse mal que acomete as pessoas e 
leva ao óbito. 

Portanto, ano que vem reapresentarei esse 
projeto, porque nos Estados do Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Pernambuco têm. O Estado do Espírito 
Santo tem que ser atrasado mesmo. Tem que 
continuar sendo atrasado e continuar morrendo mais 
gente, além daqueles que estão morrendo, por falta 
desse medicamento que tira a pessoa do choque de 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2799&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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hipertermia maligna. 
Ficamos realmente revoltados, pois estamos 

olhando muito o papel e muito a lei e estamos nos 
esquecendo da vida. Muito mais importante do que 
lei e papel, que não vale nada, é a vida do cidadão 
que está morrendo. Esse medicamento custa barato e, 
infelizmente, a Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo está negando-o. No dia que morrer o 
filho do Governador do Estado, do Deputado ou do 
Senador essa lei irá passar. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 404/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 282/2012 
Autora: Deputada Aparecida Denadai 
Assunto: “Dispõe sobre a realização do exame Ultra–
Screen, também conhecido como “Teste do 
Dedinho”. 
 
I – RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 
referente à análise da proposição legislativa em 
epígrafe, de iniciativa da Deputada Aparecida 
Denadai, cujo conteúdo, em síntese, versa sobre o 
Projeto de Lei nº 282/2012, que tem por objetivo 
“Dispor sobre a realização do exame Ultra–Screen, 
também conhecido como “Teste do Dedinho”. 

A proposição foi protocolada no dia 
06/07/2012, lida no expediente do dia 09/07/2012 e 
devolvida ao autor com base no art.143, VIII do 
Regimento Interno e por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual. 
O autor interpôs recurso em 10/07/2012, à Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, o que foi deferido em 10/07/2012.  

A matéria veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça na forma do art. 41, I, do 
Regimento Interno deste Poder, Resolução nº 
2700/2009. 

É o Relatório. 
 
II – PARECER DO RELATOR 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 
DA JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL 

A Proposta de Projeto de Lei nº 282/2012, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, visa obrigar 
a todos os Hospitais – Maternidades da rede pública 
e privada a realizar, gratuitamente, em todas as 
gestantes, no período de gravidez compreendido 
entre 11 semanas e 1 dia e 13 semanas e 6 dias o 
exame denominado Ultra–Screen, também 
conhecido como “Teste do Dedinho”. 

O “teste do dedinho” é um exame que 
consegue identificar as chances de um bebê ter 
Síndrome de Down, que é realizado com uma picada 
no dedo da mãe, entre 11ª e 14ª semana de gestação, 
onde o médico colhe 5 gotas de sangue no próprio 
consultório e envia para análise. O teste é realizado 
com o exame Transluscência Nucal (que mede o 
acúmulo do liquido na nuca do bebê), aumentando 
em aproximadamente 94% a chance de acerto no 
diagnóstico. 

A iniciativa em foco, que visa beneficiar 
mulheres gestantes diminuindo o nascimento de 
bebês portadores de Sindrome de Down, peca por 
conter inconstitucionalidade formal, pois trata-se de 
matéria de iniciativa do Poder Executivo, cuja 
competência é de coordenar e dirigir atividades de 
assistência à saúde e prestação de serviços na área 
médica e hospitalar em todo o Estado. 

Dessa forma, vejamos o que determina o 
art.63, parágrafo único, III e VI da Constituição 
Estadual: 
 

“Art.63 (...) 
 
III- organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo. 
 
VI- criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo.” 

 
Nesse sentido o Ministro Marco Aurélio em 

julgamento datado de 22/02/00, DJ de 31/03/00, 
menciona:  

 
“Incumbe ao Estado proporcionar 
meios visando a alcançar a saúde, 
especialmente quando envolvida 
criança e adolescente. O Sistema 
Único de Saúde torna a 
responsabilidade linear alcançando 
a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.” (RE 
195.192.)  

 
Ademais, vale mencionar o que preconiza o 

art.9º da Lei nº 8.080, de 1990, que “dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos 
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serviços correspondentes e dá outras providências”, 
in verbis: 
 

“Art.9º A direção do Sistema Único 
de Saúde-SUS é única, de acordo 
com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida 
em cada esfera de governo pelos 
seguintes órgãos: 
 
I- no âmbito da União, pelo 
Ministério da Saúde; 
 
II- no âmbito dos Estados e do 
Distrito Federal, pela respectiva 
secretaria de saúde ou órgão 
equivalente; e 
 
III- no âmbito dos Municípios, pela 
respectiva secretaria de saúde ou 
órgão equivalente.” 

 
Assim, a iniciativa contém também vícios de 

inconstitucionalidade material, pois envolve não só o 
contraste do ato legislativo, mas também aferição do 
desvio de poder ou do excesso do poder legislativo, 
conforme estabelece o art. 2º da Carta da República, 
pois esses são independentes e harmônicos entre si, 
tendo em vista que a proposição em foco versa sobre 
atribuições do Poder Executivo, tanto Estadual como 
Municipal.  

Referente à técnica legislativa empregada, 
entendemos que o Projeto de Lei em análise atende 
as normas estabelecidas na Lei Complementar 
Federal nº 95/1998, com introduções apresentadas 
pela Lei Complementar Federal nº 107/2001. 

Quanto ao processo de votação a ser 
utilizado é simbólico e o quórum para sua aprovação 
deve estar consonância com o art.194 do Regimento 
Interno. 

Desta forma, em face das razões citadas, 
entendemos que a propositura é inconstitucional, não 
devendo seguir sua regular tramitação neste Poder, 
razão pela qual somos pela adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 404/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE, E 
MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA do Projeto de Lei n.º 282/2012, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai. 

 
Plenário Rui Barbosa, 28 de agosto de 

2012. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 
CLAUDIO VEREZA 
RODNEY MIRANDA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 404/2012, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
282/2012.  

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 384/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 294/2012 
Autora: Deputada Luzia Toledo 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
presença de pediatra na sala de parto em hospitais, 
clínicas e unidades integrantes do SUS, da rede 
pública ou privada e dá outras providências.” 
 
RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 294/2012, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo, “dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de pediatra na sala de 
parto em hospitais, clínicas e unidades integrantes 
do SUS, da rede pública ou privada e dá outras 
providências.” 

A proposição que foi protocolizada no dia 
16/07/2012, lida no expediente da Sessão Ordinária 
do dia 17/07/2012, oportunidade esta na qual recebeu 
despacho denegatório do Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa pela devolução a sua autora, 
com base no art. 143, VIII do Regimento Interno 
deste Poder – Resolução nº 2.700/09, e, por 
infringência direta ao comando disposto no art. 63, 
parágrafo único, III e VI da Constituição Estadual. 

Inconformada a Autora, tempestivamente, 
interpôs recurso regimental contra o despacho 
denegatório da Mesa Diretora, com arrimo no 
parágrafo único do art. 143 do Regimento Interno. 
Após, a Proposição Legislativa recebeu 
encaminhamento para esta Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme 
dispõe o art. 41, I do Regimento Interno.  
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É o relatório. 
 
PARECER DO RELATOR 
 

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

O Projeto de Lei n.º 294/2012, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo, “dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de pediatra na sala de 
parto em hospitais, clínicas e unidades integrantes 
do SUS, da rede pública ou privada e dá outras 
providências.” 

Conforme justificativa da autora, o presente 
Projeto de Lei tem o claro objetivo de dar maior 
segurança aos usuários do Sistema Único de Saúde – 
SUS, bem como humanizar o atendimento e, ainda 
prestar um serviço público com qualidade. 

Enfatiza ainda o autor: “Assim, dispôs que a 
humanização da assistência obstétrica e neonatal é 
condição para o adequado acompanhamento do parto 
e puerpério, necessitando, para isto, receber com 
dignidade a mulher e o recém-nascido nas unidades 
de saúde, adotando práticas humanizadas, seguras, 
acolhedoras e não-intervencionistas.” 

Entretanto, o objeto normativo do presente 
Projeto de Lei, realmente, produz infringência direta 
aos comandos endereçados nos incisos III e VI, do 
parágrafo único, do artigo 63, da Constituição 
Estadual. Tal infringência se verifica pela própria 
circunstância definida no texto da Proposição 
Normativa, pois, por ser de autoria de parlamentar, 
não poderia versar sobre criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado.  

Em suma, por ser de autoria de Deputado 
Estadual, o Projeto acaba por definir novas 
incumbências para órgão público do Poder Executivo 
Estadual, além disso, impõe ao mesmo a criação de 
despesa para fiscalização e contratação de 
profissionais especializados na área médica. 

A previsão de aplicação de penalidades para 
infratores (hipótese em que necessita de criação de 
cargos públicos de fiscais) e consequentemente, de 
nova atribuição para uma das secretárias de forma a 
ser o órgão público fiscalizador decorrente, implica 
em matérias de autoria privativa do Poder Executivo.  

Nesse contexto, de forma incontestável o 
Projeto viola diretamente a esfera de Iniciativa 
Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo, 
assim violando os comandos constitucionais do 
Princípio da Reserva de Administração do Poder 
Executivo e do Princípio da Separação dos Poderes. 
Vejamos o que define a Constituição Estadual in 
verbis: 

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

de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:  
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder 
Executivo.” 
(grifamos). 

 
Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

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

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

Cabe o registro da existência de mais um ponto 
de inconstitucionalidade insanável, que agrava o 
Projeto de Lei nº 294/2012 com vício jurídico que o 
impede de prosperar. 

Trata-se de inobservância ao Princípio 
Constitucional da Federação, mais precisamente por 
invadir diretamente a competência legislativa privativa 
da União, previsto no artigo 22, I da Constituição 
Federal, por adentrar na prestação de serviços 
privados. 

Ademais a Lei nº 8.080/1990, também 
conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, disciplina a 
organização e o funcionamento dos serviços de saúde 
executados isolada ou conjuntamente, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou Privado.  

Ainda mais, outro gravame de 
inconstitucionalidade aflora no momento em que a 
Proposição, na realidade, prevê e tipifica atividades 
que necessitam da realização de um conjunto de 
despesa a ser arcada pelo erário estadual. Nesse 
contexto, as Constituições Federal, e Estadual vedam 
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a promoção de Projetos sem prévia e específica 
dotação orçamentária, bem como, sem a indicação 
dos recursos correspondentes para tanto. Define, in 
verbis, os incisos I e V, do art. 167, da CR e os 
incisos I, II, III e V, do art. 152, da Constituição 
Estadual:  

 
“Art. 167. São vedados: 
 
I – o início de programas e projetos 
não incluídos na lei orçamentária 
anual; 
 
V– a abertura de crédito 
suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos 
correspondentes; 
 
Art. 152. São vedados: 
 
I - o início de programas ou projetos 
não-incluídos na lei orçamentária 
anual; 
 
II - a realização de despesas ou a 
assunção de obrigações diretas que 
excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais; 
 
III - a realização de operações de 
crédito que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo, por maioria 
absoluta; 
 
(...) 
 
V - a abertura de crédito 
suplementar ou especial, sem prévia 
autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos 
correspondentes.” 
 

Por todas as linhas de diagnose realizada, 
chega-se a conclusão de que o Projeto em estudo, in 
totum, não se sustenta juridicamente, por possuir 
inúmeros gravames de inconstitucionalidade. Desta 
forma, perante a análise jurídica, verifica-se do 
diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a 
pretensa normatividade da Proposição Legislativa 
traz diversos pontos de antinomia com os preceitos 
constitucionais, tanto da Constituição Federal, quanto 
da Constituição Estadual, destarte, tornando-se 
gravada como formalmente inconstitucional. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 
deixamos ao encargo da Diretoria Legislativa de 

Redação – DLR, a quem compete oferecer sugestões, 
observando dispositivos contidos na Lei 
Complementar Federal 95/1998, com alterações 
introduzidas pela Lei Complementar Federal 
107/2001, bem como nos dispositivos do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Resolução nº 2.700/09. 

Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 294/2012, 
de autoria da Deputada Luzia Toledo, é formalmente 
inconstitucional. Ex Positis, sugerimos aos Ilustres 
Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
 
PARECER N.º 384/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade e consequente 
manutenção do despacho denegatório do 
Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 
Lei n.º 294/2012, de autoria da Deputada Luzia 
Toledo. 

 
Plenário Rui Barbosa, 28 de agosto de 

2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 
DARY PAGUNG 
Relator 
RODNEY MIRANDA 
CLAUDIO VEREZA 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 384/2012, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
294/2012.  

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 393/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 299/2012  
Autora: Deputada Luzia Toledo  
Ementa: “Obriga as pessoas jurídicas de direito 
público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos, no Estado, a emitir, quando 
solicitado, documentos de cobrança do serviço no 
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sistema Braille." 
 
I – RELATÓRIO 
 

01. O presente Projeto de Lei nº 299/2012, 
de iniciativa da Exmª. Senhora Deputada Luzia 
Toledo, cujo conteúdo, em síntese, “Obriga as 
pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos, no Estado, 
a emitir, quando solicitado, documentos de 
cobrança do serviço no sistema Braille." 

 
02. A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa em exercício do mero juízo de 
deliberação que lhe impõe o Artigo 143, do 
Regimento Interno – Resolução nº 2.700 de 15 de 
julho de 2009, proferiu o despacho denegatório de fl. 
2, no qual inadmitiu a tramitação da proposição 
entendendo, prima facie, existir manifesta 
inconstitucionalidade por infringência a preceito da 
Carta Estadual, sendo esta protocolizada no dia 23 de 
julho de 2012, e lida na sessão do dia 01 de agosto de 
2012. 

 
03. Em decorrência, a proposição foi 

devolvida ao autor que, irresignado, interpôs recurso 
à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, por discordar da decisão, e que 
foi acatado regimentalmente, conforme despacho de 
fl. 02. 

 
04. O Projeto de Lei nº 299/2012, 

encaminhado a esta Comissão de Justiça, Serviço 
Público e Redação para análise e parecer, na forma 
do art. 143, parágrafo único, do Regimento Interno, 
Resolução nº 2.700/09. 

 
05. É em síntese o relatório. 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

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

 
07. Ocorre que, em nosso ordenamento 

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

 
08. A Constituição Federal de 1988 outorgou 

o exercício do controle prévio da constitucionalidade 
ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo1 (quando 
da emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto 
do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

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

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

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

 
12. A doutrina e jurisprudência distinguem 

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

 
“(a) formalmente, quando tais 
normas são formadas por 
autoridades incompetentes ou em 
desacordo com formalidades ou 
procedimentos estabelecidos pela 
constituição; 
 
(b) materialmente, quando o 
conteúdo de tais leis ou atos 
contraria preceito ou princípio da 
constituição." 2 

 
13. O exame do controle formal de 

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

14. Assim sendo, constatada a existência de 
vício formal de inconstitucionalidade, torna-se 
despiciendo qualquer exame quanto à 
constitucionalidade material, posto que ante a 
constatação do aludido vício formal e insanável, a lei 
estará, irremediavelmente, condenada a ser 
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expungida do mundo jurídico.3 
 
15. Ancorado neste entendimento, passo ao 

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

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

 
17. Verifica-se que a proposta do legislador 

estadual interfere na competência privativa do Chefe 
do Executivo, portanto, clara violação ao art. 63, 
parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual, 
que assim dispõe: 

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

 
18. E, ainda o Art. 91, inciso I, da 

Constituição Estadual também prescreve: 
 

"Art. 91. Compete privativamente ao 
Governador do Estado: 

 
I - exercer, com auxílio dos 
Secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual:"  

 
19. Em decorrência da demonstração 

inconteste do vício de inconstitucionalidade formal 
que macula o Projeto de Lei, adoto aqui a orientação 
do STF quanto à desnecessidade de apreciação da 
constitucionalidade material, eis que o aludido vício 
formal apontado fulmina integralmente a validade da 
presente proposição. 

 
III – CONCLUSÃO 
 

20. Em face das razões expendidas, 
entendemos que a proposição nos termos em que se 
acha redigida, padece de vício de 
inconstitucionalidade formal, em consequência, 
opinamos pela impossibilidade jurídica da regular 
tramitação do Projeto de Lei nº 299/ 2012, de 
autoria da Exmª. Senhora Deputada Luzia Toledo, 
razão pela qual deve ser mantido o despacho 
denegatório conforme já se manifestou a MESA 
DIRETORA. 
 

21. Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos Membros desta Comissão a adoção do 
seguinte: 
 
PARECER N.º 393/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei n.º 299/2012, de autoria da Exmª Senhora 
Deputada Luzia Toledo, por existência de vícios de 
inconstitucionalidade formal, e, consequentemente, 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA. 
 

Plenário Rui Barbosa, 28 de agosto de 
2012. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
CLAUDIO VEREZA 
Relator 
RODNEY MIRANDA 
DARY PAGUNG 
 
1Hilda de Souza, em sua obra sobre o processo 
legislativo afirma: “A Constituição Brasileira optou 
por atribuir o controle de constitucionalidade, ao 
longo do processo legislativo, aos Poderes políticos. 
Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições 
nas Comissões Técnicas (controle interno) e ao 
Poder Executivo (controle externo), pelo veto”. 
2 Curso de Direito Constitucional Positivo. 
3 De fato, a inobservância dos esquemas rituais 
rigidamente impostos pela Carta Magna da República 
gera a invalidade formal dos atos legislativos 
editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre 
essa eminente atividade jurídica do Parlamento possa 
instaurar-se o controle jurisdicional "A infração ao 
preceito constitucional sobre a feitura da lei tem o 
efeito de descaracterizá-la como regra jurídica. O 
Poder Judiciário pode verificar se o ato legislativo 
atendeu ao processo previsto na Constituição." 
(RDA 126/117) 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 393/2012, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 



Vitória-ES, terça-feira, 02 de outubro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 109 

projeto seguirá tramitação normal.  
Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
299/2012.  

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 
 
INDICAÇÃO N.º 414/2012 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso da 
competência outorgada pela Constituição Estadual, 
através do Artigo 141. VIII do Regimento Interno 
que seja encaminhada A sua Excelência o Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

A obrigatoriedade do “teste da 
linguinha” dos recém-nascidos neste 
Estado.  

 
Sendo assim, solicito o empenho dos 

Senhores Deputados na aprovação desta indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Língua presa é uma alteração comum, mas 
muitas vezes esquecida. Ela está presente desde o 
nascimento e ocorre quando uma pequena porção de 
tecido, que deveria ter desaparecido durante o 
desenvolvimento do feto, permanece na parte inferior 
da língua, impedindo seus movimentos. 

Assim como temos o teste de Apgar, do 
olhinho, do pezinho e da orelhinha para diagnóstico 
precoce de alterações que podem comprometer o 
desenvolvimento do bebê, a proposta do teste da 
linguinha vem com o objetivo de diagnosticar as 
limitações dos movimentos da língua causadas pela 
língua presa que podem comprometer as funções 
exercidas pela língua: sugar, engolir, mastigar e falar. 

Apresentamos a presente Indicação, que visa 
tornar obrigatória a realização do “teste da linguinha” 
na rede Pública e Privada no âmbito do estado do 
Espirito Santo, de grande importância para 
diagnóstico precoce e, se necessário, o tratamento 

adequado, corrigindo problemas imediatos como 
sucção na amamentação, deglutição, e, 
posteriormente, a mastigação e fala. 

Como é de conhecimento geral, o teste da 
linguinha, idealizado pela Fonoaudióloga Roberta 
Lopes de Castro Martinelli, de Brotas-SP. Ganhou 
projeção mundial pelos benefícios proporcionados, o 
que recomenda que se torne obrigatória a sua 
realização. 

Brotas é a única cidade no Brasil a realizar 
essa avaliação, denominada ‘teste da linguinha’. E o 
exame é coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A par das disposições científicas que 
motivaram a elaboração desta Indicação, deixo aqui 
assinalado para conhecimento dos meus pares que a 
luta pela Saúde deve prevalecer sobre questões de 
qualquer intensidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
414/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram 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 415/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual Esmael de Almeida, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fulcro nos artigos 141, Inciso VIII e 
174 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 
Renato Casagrande, a presente INDICAÇÃO 
 

Indico que o itinerário dos ônibus de 
transporte público pertencente ao 
sistema TRANSCOL, os quais vão até 
o Bairro São Lázaro, no Município 
de Serra, seja estendido até o 
Distrito Timbuí. 

 
Palácio Domingos Martins, 21 de setembro 

de 2012. 
ESMAEL DE ALMEIDA 
Deputado Estadual - PMDB 
 
JUSTIFICATIVA 
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A alteração no itinerário das linhas dos 
ônibus acima especificados é medida que se faz 
necessária, pois visa atender justa demanda dos 
moradores do Distrito Timbuí, os quais reclamam 
que, ao retornarem para suas casas, vindo dos 
Municípios de Serra, Vitória, Vila Velha, são 
obrigados a desembarcarem no Bairro São Lázaro, 
local onde os ônibus retornam, e embarcarem em 
outro ônibus para chegarem as suas residências em 
Timbuí. 

Com efeito, a distância entre o Bairro São 
Lázaro e o Distrito Timbuí não representa empecilho 
ao atendimento ao presente pleito, eis que o percurso 
é completado em no máximo 20 (vinte) minutos. 

Certo é que a alteração ora proposta será de 
grande benefício para aquelas pessoas que dependem 
do transporte público, bem como do reconhecimento 
do empenho do Poder Público Estadual na promoção 
de melhorias ao povo capixaba. 

Termos em que 
Pede deferimento. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
415/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram 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 416/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso da 
competência outorgada pela Constituição Estadual, 
através do Artigo 141. VIII do Regimento Interno 
que seja encaminhada A sua Excelência o Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

CRIAR A POLÍTICA DE 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NAS 
REDES PÚBLICAS E PRIVADAS 
DE SAÚDE EM TODO ESTADO. 

Sendo assim, solicito o empenho dos 
Senhores Deputados na aprovação desta indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 24 de setembro 
de 2012. 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Depressão pós-parto é iniciada nos primeiros 
seis meses após o parto. A doença que tem como 
característica afetar o estado de humor da pessoa, no 
qual passa a predominar a tristeza. 

A gestação e a chegada do bebê, 
normalmente, são um dos momentos mais felizes 
para a mulher. Mesmo constituindo uma experiência 
excitante e recompensadora, elas têm um lado que 
pode ser difícil e estressante.  

Na gestação, a mulher sofre mudanças físicas 
e emocionais, que podem deixá-la triste, ansiosa, 
confusa ou com medo (tristeza materna). Para muitas 
mulheres, esses sentimentos são passageiros, mas 
quando não cessam rapidamente ou se agravam, 
podem levar à depressão pós-parto, uma condição 
séria que acomete 15% das novas mães e requer 
tratamento médico imediato. O Ministério da Saúde 
não tem estimativa sobre o mal, mas trabalha com 
dados da Organização Mundial de Saúde - OMS. 
Segundo esta, entre 60% e 80% das mulheres 
apresentam alterações emocionais após o parto. Desta 
forma, com esta Indicação, pretende-se instituir a 
política de diagnósticos e tratamento da depressão 
pós-parto, criando nas redes públicas e Privadas, 
atendimento, diagnósticos e encaminhamento das 
gestantes e mães para um tratamento específico 
sempre que for necessário. Deverá dar atendimento 
às gestantes atendidas no Estado do Espírito Santo, 
tendo ocorrido o parto em unidade pública ou privada 
de saúde, inclusive em unidade mantida por entidade 
filantrópica que receba verbas do Estado. 

Para a realização de que trata esta Indicação, 
poderão ser realizados convênios com a iniciativa 
privada, conforme as necessidades apresentadas para 
sua implantação. 

Desta forma, esta indicação sugere “Instituir 
a política de diagnósticos da depressão pós-parto”, 
para atendimento e encaminhamento das gestantes e 
mães para um tratamento específico sempre que for 
necessário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
416/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram 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 – (ROBERTO 

CARLOS) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 
que não há mais Expediente a ser lido. 
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, alunos que nos 
acompanham das galerias desta Casa, da Escola 
Professor Fernando Duarte Rabelo; representantes do 
Movimento em Defesa de Serra e todos os presentes. 

Mais uma vez, Senhor Presidente e 
companheiro Roberto Calos, assomamos a esta 
tribuna, em um dia de muita emoção pessoal, mas 
também pública. Por quê? Porque estou prestes a 
comemorar quarenta e sete anos que caminho sobre 
rodas. 

Participamos nesta data, agora mesmo, de 
uma cerimônia, para mim muito significativa, 
praticamente chorei, Senhor Deputado Elcio Alvares, 
pois foi o lançamento da pedra fundamental da 
AACD, um grande centro de reabilitação, com sede 
no Município de São Paulo e muitas filiais 
espalhadas pelo Brasil inteiro. A partir desta data se 
iniciam as obras de construção da AACD, filial 
Vitória, no bairro Universitário, logo após o bairro 
Santo Antônio, no Município de Vitória. Foi uma 
cerimônia que teve um significado imenso para mim 
porque depois de quinze anos como cadeirante passei 
seis meses na AACD do Estado de São Paulo, onde 
aprendi muito para garantir mais autonomia e mais 
qualidade de vida como cadeirante, como pessoa com 
lesão na medula, falando os termos médicos. Uma 
pessoa com lesão na medula precisa aprender 
macetes, detalhes que lhe permitam melhor qualidade 
de vida. Foi o que conquistei durante os seis meses 
em que estive na AACD do Estado de São Paulo. Sei 
na minha própria pele, no meu próprio corpo como é 
importante ter a oportunidade de passar pela 
reabilitação em uma unidade de qualidade como a 
AACD.  
 Senhor Presidente, são cinco mil metros de 
construção para cerca de cento e cinquenta 
atendimentos diários que complementarão o trabalho 
maravilhoso que já é realizado no Centro de 
Reabilitação Física do Espírito Santo - Crefes, na 
Praia da Costa. O Crefes é público, mas não dá conta 
do número de lesados que existem, especialmente 
após esse recrudescimento de acidentes de 
automóveis e de motos em nosso País e em nosso 
Estado. 
 A vinda da AACD com toda a sua diretoria, 
com o Secretariado do Município de Vitória, com o 
Secretariado Estadual, com a presença do 
Governador do Estado, do Prefeito João Coser e de 
outras autoridades, foi emocionante para mim. Dei o 
meu testemunho, inclusive mostrando uma pequena 
foto do tempo em que passei na AACD do Estado de 
São Paulo, em 1980. 

 Que bom que o Prefeito do Município de 
Vitória, Senhor João Coser, junto com o Secretário 
Municipal de Saúde, Senhor Luiz Carlos Reblin e o 
Governador do Estado, Senhor Renato Casagrande, 
junto com o Secretário Estadual de Saúde, Doutor 
José Tadeu Marino toparam abrir esse caminho para 
que a AACD Vitória se integre a uma rede que o 
Governo do Estado está implementando com o 
Crefes, de reabilitação espalhada nas regiões de todo 
o Estado. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Peço licença ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, para passar a presidência dos 
trabalhos ao Senhor Deputado Roberto Carlos. 
(Pausa) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, a AACD ficará num ponto estratégico, 
pertinho da entrada da futura Quarta Ponte que fará 
uma interligação entre a região Norte de Vitória com 
os Municípios de Cariacica e Serra. É um ponto de 
logística, de transporte muito facilitada em um 
terreno maravilhoso. Ao lado da AACD será 
construída uma bela unidade de Saúde e outros 
equipamentos comunitários. É uma área 
desapropriada pela prefeitura em plena crise gerada 
pela mídia capixaba que acusava o Prefeito João 
Coser de desapropriar áreas privadas para 
implementar serviços públicos importantes para a 
nossa cidade e para o nosso Estado, como é o caso 
dessa área onde haverá a AACD Vitória e uma 
unidade de saúde, no bairro Universitário, atendendo 
toda a região Norte da Cidade de Vitória. 

Parabéns aos Doutores Rodrigo, Fernanda e 
Maria Luisa que foram os primeiros a trazer essa 
ideia da AACD sede para Vitória. A Rede Tribuna, 
por meio do Teleton, arrecadou os recursos para que 
estivessem garantidos na íntegra, inclusive no dia de 
hoje. A obra já se inicia hoje e será tocada com 
presteza para que no ano que vem seja inaugurada 
essa unidade que se somará ao trabalho feito pelo 
Crefes, órgão do Governo do Estado. Muito 
obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Parabéns, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, pelo pronunciamento e pela militância de V. 
Ex.ª na luta em defesa das pessoas com deficiência. 
V. Ex.ª é cadeirante há quarenta e cinco anos e por 
isso podemos dizer que Deus não dá o fardo maior do 
que podemos carregar. O Senhor Deputado Claudio 
Vereza tem demonstrado, como homem público no 
Estado do Espírito Santo, que a luta das pessoas com 
deficiência tem em V. Ex.ª um dos principais 
baluartes.  

A Presidência registra, com satisfação, a 
presença nas galerias desta Casa, de trinta alunos da 
Escola Professor Fernando Duarte Rabelo, do 3.º Ano 
Integrado e do 3.º V2, do Município de Vitória, 
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acompanhados da Professora Maria Alice Gonçalves. 
Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. 

Desde a implantação do Projeto Escolas na 
Assembleia Legislativa mais de quarenta mil alunos 
conheceram o funcionamento do Poder Legislativo e 
quais são as formas de participação nesta Casa.  

Registro também a presença de militantes, 
em nossa galeria, do Movimento em defesa do 
Município de Serra.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Apenas quero retificar que 
são quarenta e sete anos que estou sobre a cadeira de 
rodas. Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Devolvo a presidência dos trabalhos ao 
seu Presidente, Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço. (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Parabenizo o Senhor 
Deputado Claudio Vereza pelo pronunciamento, pois 
V. Ex.ª é um exemplo para esta Casa, para o Estado 
do Espírito Santo e para o País.  

Senhor Presidente, é evidente que a minha 
situação é completamente diferente da situação do 
Senhor Deputado Claudio Vereza. Tive um acidente 
vascular cerebral e estou temporariamente em uma 
cadeira de rodas. Mas temporariamente estou 
experimentando a realidade de um cadeirante com 
todas as dificuldades, Senhor Deputado Claudio 
Vereza. Posso experimentar, hoje, talvez de forma 
homeopática – poderia dizer assim - um pedacinho da 
realidade que V. Ex.ª experimenta há quarenta e sete 
anos. Não sei há quanto tempo o Senhor Deputado 
Atayde Armani tornou-se cadeirante. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Faz trinta e 

cinco anos que sou cadeirante. 
 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Depois 

de ter passado por todo esse problema que passei, 
admiro os Senhores Deputados Atayde Armani e V. 
Ex.ª de forma muito maior do que já os admirava.  

Estou há um ano em uma cadeira de rodas 
tentando voltar ao normal, caminhando com 
dificuldades. Hoje já deixo a cadeira em casa e a uso 
com menos intensidade. Mas vejo a luta de V. Ex.ª e 
do Senhor Deputado Atayde Armani e imagino o que 
V. Ex.as já passaram ao longo da vida. Não deixaram 
de ser pais dentro de casa e não abandonaram a vida 
política. São excelentes Deputados e hoje são 
exemplos na vida pública. São exemplos de pais de 
família. Enfim, são exemplos de que mesmo com os 

problemas com os quais convivem diariamente, é 
possível ter uma vida normal. É possível mostrar para 
o Poder Público que as pessoas com alguma 
deficiência merecem e devem ser tratadas como 
pessoas normais que são, com direitos e deveres 
como qualquer um.  

Hoje, depois de um ano, Senhor Deputado 
Doutor Hércules, tendo que usar uma cadeira de 
rodas como tive de usar, percebo que as cidades não 
estão preparadas e não são construídas para pessoas 
com problemas, como têm os Senhores Deputados 
Claudio Vereza e Atayde Armani. Não estou me 
referindo apenas aos imóveis públicos, não! Refiro-
me aos particulares também. Hoje os comércios não 
são construídos para receberem pessoas com 
deficiência. É difícil encontrar qualquer edificação 
que facilite o acesso para o portador de deficiência. É 
evidente que isso está mudando de forma gradativa, 
mas ainda a passos lentos. É preciso ir um pouco 
mais rápido. Mas a minha fala não é direcionada só 
ao Poder Público, não. É direcionada também a 
qualquer edificação particular. Quem constroi 
edifícios, hoje, deveria pensar nas pessoas que têm 
algum tipo de deficiência, seja visual ou motora.  

Senhor Presidente, é importantíssimo 
falarmos sobre a AACD, pois vivemos o período de 
eleições municipais e ainda não vimos nenhum 
candidato a prefeito dos municípios da Região 
Metropolitana, a exemplo de Vitória, Vila Velha e 
Cariacica apresentar propostas para a construção de 
um Centro de Reabilitação para as pessoas com 
deficiência. Esse tema merece atenção especial. 
Sugerimos aos candidatos a prefeitos que incluam em 
seu plano de governo, um centro de reabilitação. Há 
pouca atenção para essas áreas. É necessário a 
atenção para a reabilitação e as pessoas com qualquer 
deficiência merecem essa atenção. Temos a questão 
dos drogados, uma questão tão grave em nosso 
Estado e em nosso país. Que esse tema faça parte dos 
programas dos candidatos a governos, a prefeitos da 
região metropolitana como um todo. 
 Parabéns Senhor Deputado Claudio Vereza, 
pela fala de V. Ex.ª hoje, que continue exemplo nesta 
Casa, para o Estado e também exemplo de vida para 
nós e temos certeza de que, para muitos que nos 
assistem neste momento. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Luciano Pereira e Rodney 
Miranda) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Obrigado, Senhora Deputada 
Aparecida Denadai. Parabéns pelo pronunciamento 
de V. Ex.ª. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
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e Senhores Deputados, gostaria de corrigir uma 
resposta à Senhora Deputada Aparecida Denadai, 
sobre o meu acidente automobilístico que completará 
trinta e sete anos e não trinta e cinco, no dia 29 de 
outubro de 2012. 
 Parabenizamos ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza pelas suas palavras e parabenizamos, 
também, a Senhora Deputada Aparecida Denadai, a 
respeito de tudo o que foi dito em relação ao discurso 
do Senhor Deputado Claudio Vereza, sobre a questão 
da acessibilidade. Quem vive em uma cadeira de 
rodas, de fato é quem sabe o quanto este país está 
atrasado em relação à acessibilidade e tantas outras 
coisas em prol não só do deficiente físico, mas do 
idoso, da própria grávida que tem de empurrar o 
carrinho de bebê, às vezes nessas calçadas que 
praticamente não existem. 
 Senhor Presidente, Theodorico Ferraço, 
também gostaríamos de parabenizar o Senhor 
Deputado Claudio Vereza pela presença no 
lançamento dessa pedra fundamental a AACD – 
Associação de Assistência à Criança Deficiente. Não 
fomos convidado, não sabíamos, mas se tivéssemos 
sido, teria estado lá. Desde o início, sabemos o 
quanto é importante essa associação no Brasil, no Rio 
de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e agora 
para o nosso privilégio, não sabemos ao certo se esta 
é a palavra, a vinda dessa associação para o Estado 
do Espírito Santo. 
 Parabenizamos o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. Sabemos da luta que sempre teve ao longo de 
sua vida. Participamos um pouco de uma parte dela, 
desde a fundação da Associação Capixaba de Pessoas 
com Deficiência, onde S. Ex.ª foi o primeiro 
coordenador e nós o subcoordenador, está no estatuto 
da Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência. 
 Registramos também, a Adefil – Associação 
de Deficientes Físicos de Linhares, que tem sido um 
exemplo em nível de associação no Espírito Santo em 
prol da pessoa com deficiência. 
 Então, é uma luta da gente, é uma luta do 
Senhor Deputado Claudio Vereza, é uma bandeira de 
S. Ex.ª sempre foi e agora também é uma bandeira da 
Senhora Deputada Aparecida Denadai e de tantos 
deficientes que existem por aí.  
 Senhor Presidente, Theodorico Ferraço, 
transitamos neste final de semana nessas estradas do 
Interior e a cada vez mais que transitamos nessas 
estradas, indelizmente vemos três, quatro pessoas 
sentadas em uma moto, pai, mãe com dois filhos 
entre eles, sem usarem o capacete e às vezes o 
próprio pai dirigindo a moto de sandália no pé, e, 
com isso, cada vez mais, pessoas se traumatizando e 
ficando na cadeira de rodas, outro perdendo um 
braço, outro, de repente, tendo que amputar uma 
perna, porque infelizmente essa é a realidade que 
vivemos no trânsito neste país. Facilitou-se muito a 
compra de uma moto ou de um carro e não se 
investiu o mesmo quantitativo em estradas e em uma 
divulgação sobre a segurança necessária para essas 

pessoas. 
 Senhor  Presidente Theodorico Ferraço, 
costumamos chegar, e penso que V. Ex.ª também, 
porque sabemos que transita muito pelo interior deste 
Estado, às vezes se chega a um distrito, como 
chegamos no nosso querido Distrito de São Rafael 
nesse final de semana e estavam estacionadas na 
beira do campo quase quatrocentas motocicletas em 
um lugar pequeno como aquele. Precisamos de 
investimento nesses hospitais que são destinados à 
reabilitação de pessoas com deficiência.  

Parabéns ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza, às pessoas que estão envolvidas nesta 
questão da AACD, não sabemos quem são, não 
sabemos a entidade, quem são os envolvidos, mas 
parabenizamos a V. Ex.ª e registramos nesta Casa, 
neste dia, este grande ato que aconteceu no Estado do 
Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, nossos 
telespectadores do Canal 12, TV Assembleia, Canal 2 
TV Educativa, povo que nos assiste nas galerias desta 
Casa, principalmente os alunos da escola que nos 
visitam, um abraço dos Senhores Deputados. 

Ouvimos atentamente a fala dos Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Atayde Armani e da 
Senhora Deputada Aparecida Denadai. E, Senhor 
Deputado Claudio Vereza, admiramos a luta dos três 
Deputados. Lembramo-nos de um colega, amigo, ex-
professor da cadeira de hematologia que ministrou 
aula para nós e que foi operado, estava na UTI e para 
auxiliá-lo a se levantar, de um lado estávamos 
amparando-o e do outro lado um colega. Ele dizia: a 
pior coisa do mundo é ver o mundo na horizontal. 
Ele estava deitado, à época levantou-se para dar os 
primeiros passos após uma cirurgia, no hospital. 
Realmente não é fácil as agressões que os senhores 
sofrem no dia a dia. Além do preconceito, há falta de 
sensibilidade dos governantes, principalmente 
municipais. Temos lutado muito e sempre falamos 
sobre a questão dos portões de residência que abrem 
para a calçada. Elaboramos lei no Município de Vila 
Velha, mas prefeito algum obedeceu. Garagem que 
abre as portas para a calçada, agredindo as pessoas, 
às vezes até acidentando-as, infelizmente, não existe 
essa sensibilidade entre os prefeitos porque não 
tomam essas providências. 

Assomamos a esta tribuna também para falar 
sobre o Hospital São Lucas e falaremos mais depois. 
O Hospital São Lucas encontra-se em uma situação 
muito difícil. Tivemos uma reunião, sexta-feira, pela 
manhã, no Conselho Regional de Medicina, com as 
entidades médicas, Ministério Público, Tribunal de 
Justiça, a Senhora Marianne Júdice de Mattos, 
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representando o Comitê que foi formado no Tribunal 
de Justiça por uma determinação do Conselho 
Nacional de Justiça. É evidente que as coisas que 
estão acontecendo no Hospital São Lucas não são da 
simpatia nossa e deste Deputado que é médico, não é 
do profissional que está trabalhando lá dentro com 
muita dificuldade, são verdadeiros heróis os 
servidores da Saúde daquele hospital.  

Dizer que o Estado não está tomando 
providência também não é correto. O Estado tem 
lutado sim, tem feito o possível, mas precisa fazer o 
impossível e precisa acelerar mesmo. 

Pedimos por escrito no dia do almoço com o 
Senhor Renato Casagrande a aceleração das obras do 
Hospital Estadual Jayme Santos Neves no Município 
de Serra e também a duplicação do Hospital São 
Lucas. A resposta que obtivemos do Secretário de 
Estado da Saúde é que a obra de um hospital é muito 
complexa - e é verdade que é uma obra complexa - e 
que não se constrói hospital tão rapidamente como 
outra obra. Mas é preciso acelerar. 

O povo está sendo muito maltratado. E quem 
sofre com essa deficiência, além das críticas ao 
Governo, é o profissional de Saúde. Mas quem sofre 
muito mais ainda é o paciente, que às vezes fica 
numa maca nos corredores ou no chão dos hospitais. 
Muitos anos se passaram neste Estado sem 
investimento na área da Saúde, sem construção de 
leitos em hospitais. Muito pelo contrário, diminuíram 
os existentes.  

Lembramos ainda do Hospital Nossa Senhora 
da Penha e do Hospital São Sebastião, que fecharam. 
O Hospital das Clínicas teve cento e vinte leitos 
desativados por falta de atenção, por falta de pessoal 
de apoio, por falta de concurso público federal. 
Então, não podemos ficar de braços cruzados. Temos 
de brigar sim, temos de lutar e pedir mais agilidade 
dessas obras para que o povo sofra menos com essa 
Saúde que não funciona no País, que funciona mal.  

Retornaremos a esta tribuna em horário 
próprio para falar mais sobre Saúde. (Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, finalmente, hoje, a partir das 
18h, teremos oportunidade de realizar uma tarde de 
autógrafos do livro Memórias do Meu Tempo, que 
conta episódios políticos com os quais sempre 
estivemos relacionados. Registramos que toda 
arrecadação desse livro será destinada ao Asilo dos 
Velhos.  

Como a Senhora Deputada Luzia Toledo tem 
sido uma incansável batalhadora em favor do Asilo 
dos Velhos, em uma conversa com V. Ex.ª dissemos 
que, depois de muito pensar, iríamos destinar a 
arrecadação total desse livro ao Asilo dos Velhos. 

Portanto, hoje, a equipe da Senhora Deputada Luzia 
Toledo com os funcionários da Casa estarão 
trabalhando para que tenhamos uma arrecadação que 
ajude o Asilo dos Velhos, chamando a atenção 
exatamente para esse trabalho que V. Ex.ª 
impenitentemente vem fazendo ao longo dos anos.  
 Sinto-me feliz em entregar no limiar dos 
oitenta anos um livro de memórias e principalmente 
memórias que representam a história do País e do 
Estado. É uma felicidade grande. E hoje me sinto 
mais homenageado ainda. Quis Deus que o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço fosse Presidente da 
Assembleia Legislativa quando estou completando 
oitenta anos. V. Ex.ª, juntamente com os demais 
membros da Mesa Diretora, tomou a iniciativa de 
colocar minha foto na galeria dos presidentes desta 
Casa e autorizou uma exposição de fotos referentes à 
minha vida política.  

Devemos dizer que o Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço é um dos personagens principais 
do nosso livro, onde revelamos que V. Ex.ª foi quem 
nos conduziu nos primeiros passos da vida política. 
Descrevemos a nossa viagem, a nossa vivência. 
Portanto, é uma festa que vai nos tocar o coração.  
 O Senhor Deputado Claudio Vereza falou há 
pouco que hoje viveu uma emoção. Logo em seguida 
estarei vivendo outra emoção diferente, mas daquelas 
que tocam o coração. Mas o meu objetivo é fazer um 
convite a todos: que possam comparecer a noite de 
autógrafos, principalmente, meus colegas deputados. 
Acho que Deus me proporcionou também esse 
privilégio de ser deputado estadual exatamente 
quando vou completar oitenta anos. 

A Assembleia Legislativa está fotografada 
por inteiro nesse livro. Falo do primeiro mandato e 
falo deste mandato. Esse livro acaba exatamente no 
desempenho deste mandato. Portanto, é uma obra que 
tem uma relação estreita com a Assembleia 
legislativa. Nesse livro falo das minhas emoções, dos 
meus anseios, das minhas decepções. A vida política, 
de vez em quando, oferece alguma decepção. E tenho 
dado algumas entrevistas mostrando isso.  

Esse livro não é um autoelogio e não tem 
pretensão eleitoral. Acho que já completei um ciclo 
de vida pública. Esse livro é apenas uma satisfação 
que estou dando ao povo do Espírito Santo. Uma 
satisfação de um homem que ao longo dos anos, mais 
de quarenta e cinco anos, desempenhou mandatos 
eletivos. E exercitando a vida pública aprendi a amar 
muito mais o meu Estado.  

É um depoimento que vai ficar para a 
história, é um depoimento que conto desde o 
nascimento até os dias de hoje, principalmente os 
lances do meu governo de 1975 a 1979, os 
ministérios que exercitei, a liderança do Governo no 
Senado Federal e a grande alegria de ser deputado 
estadual, agora no cumprimento do segundo 
mandato.  

Portanto, meus amigos, agradeço ao Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço e aos membros da 
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Mesa por ter realizado um gesto tão importante para 
mim. E faço um convite agora a todos os deputados: 
ficaria muito feliz se estivessem presentes hoje na 
noite de autógrafos e também colaborassem com essa 
obra admirável que a Senhora Deputada Luzia 
Toledo lidera, em favor do Asilo dos Velhos. A renda 
será revertida integralmente em favor dessa entidade.  
 

A Sr.ª Luzia Toledo - Primeiramente, 
parabenizo meu amigo, meu colega. É um orgulho 
muito grande ser colega de V. Ex.ª nesta Casa, já no 
segundo mandato.  

Agradeço, em nome dos oitenta e seis idosos 
que estão no Asilo dos Velhos de Vitória, esse gesto 
de grandeza de V. Ex.ª, de estar revertendo o valor 
arrecadado com a venda do livro Memórias do Meu 
Tempo àquela entidade.  

Livro sobre a história de vida de V. Ex.ª, que 
é uma história nossa, do Espírito Santo e que se 
mistura com todas as nossas histórias. É uma história 
bonita, com muito resultado e que ao final presta 
contas para toda sociedade de como foi a sua vida 
pública e a sua vida particular. 

Sei que ultrapassei um pouquinho o tempo, 
mas é a emoção. Emoção pela sua grandeza em fazer 
essa doação. Muito obrigada em nome dos idosos. A 
diretoria do Asilo dos Velhos estará presente à noite 
de autógrafos para prestar uma homenagem a V. Ex.ª, 
Senhor Deputado Elcio Alvares, e agradecer 
juntamente comigo.  
 

O SR. ELCIO ALVARES – Encerrando, 
citamos a exposição fotográfica do nosso fotógrafo 
Antônio Carlos Sessa.  

Peço ao Senhor Presidente que me releve o 
tempo excedido, mas fico muito feliz em agradecer 
de público à Mesa Diretora e formular mais uma vez 
o convite aos meus colegas Deputados para que 
compareçam às solenidades que serão realizadas a 
partir das 18h. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Renovamos o convite para que os 
Senhores Deputados possam prestigiar um grande 
acontecimento nesta Casa, que é a noite de autógrafos 
do Senhor Deputado Elcio Alvares, que foi um dos 
homens mais importantes do Espírito Santo e 
continua sendo o mais importante desta Casa. 

Irá nos honrar muito assistir a esse ato. 
Portanto, lembramos aos Senhores Deputados que, às 
18h em ponto, o Senhor Deputado Elcio Alvares terá 
o seu retrato incluído na galeria de fotos dos 
presidentes desta Casa, o que irá conferir muita honra 
a este Poder. (Pausa)  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 

assistem nas galerias desta Casa, jornalistas 
presentes, telespectadores da TV Assembleia, sábado 
li uma notícia que, acredito, deixou todos muito 
felizes. Dizia que o número de homicídios no bairro 
de São Pedro caiu mais do que a metade em dois 
anos. 
 Realmente nos deixa muito feliz, saber que 
os homicídios caíram em mais da metade na região 
de São Pedro. A reportagem diz que o número de 
assassinatos na região foi menor este ano, entre 
janeiro e julho, em relação a 2010. Caiu de vinte e 
dois para nove homicídios. São dados, são 
informações da 5.ª Companhia do 1.º Batalhão da 
Polícia Militar.  

Não poderíamos deixar de parabenizar o 
Governo do Estado pelos projetos sociais, bem como 
a Prefeitura Municipal de Vitória pelo trabalho que 
vem realizando em favor daquela comunidade. 
Vários projetos foram e estão sendo realizados, 
vários equipamentos estão sendo adquiridos. 
Podemos ver unidades de saúde novas, colégios 
novos, área de lazer para a juventude. Então, não 
poderíamos deixar de parabenizar o Governo do 
Estado e a Prefeitura Municipal de Vitória pelas 
ações que estão realizando na região de São Pedro.  

Mas, acreditamos que nesta reportagem 
faltou incluir o trabalho muito importante - e acredito 
que tenha ação muito forte - das igrejas, que não foi 
sequer mencionado. Por isso gostaríamos de dizer do 
trabalho importante que as igrejas realizam nessas 
áreas, na região de São Pedro.  

Quando lemos essa reportagem, veio à nossa 
memória: por que o jornalista não incluiu na matéria 
o trabalho que as igrejas fazem?   

Temos naquela região a Igreja Católica, que 
faz um trabalho social muito forte; temos as igrejas: 
Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, 
Metodista, Adventista, que fazem trabalhos sociais. 
Temos a Casa de oração, a Igreja do Evangelho 
Quadrangular, a Casa da Bênção, tantas igrejas que 
realizam, além do trabalho de evangelização, também 
o trabalho social. 

A nossa igreja mesmo é um exemplo. Temos 
um trabalho social muito forte, muito bom na região 
de Nova Palestina. Se formos até lá agora, veremos 
que há um grupo de pessoas sendo treinado em 
oficinas. Temos lá mulheres aprendendo a costurar, a 
cozinhar. Então, temos vários projetos que as igrejas 
realizam e não poderíamos deixar de falar sobre isso.  

Vimos aqui que a matéria publica por um 
jornal da Capital falou sobre várias ações do Governo 
do Estado, da Polícia Militar, da Prefeitura de 
Vitória. Mas faltou algo: falar sobre o trabalho que as 
igrejas realizam naquela região.  

São quase duzentos templos localizados na 
região de São Pedro, que cuidam do homem como 
um todo: corpo, alma e espírito.  

 Não poderíamos deixar de parabenizar o 
Governo do Estado e a Prefeitura pelos trabalhos 
sociais realizados naquela região, porque foram 
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reduzidos pela metade os homicídios, os assassinatos 
na região de São Pedro. Mas não poderia deixar de 
registrar o trabalho fundamental que as igrejas 
realizam, não só ali, mas em toda aquela localidade. 
É um trabalho muito forte. É um trabalho muito 
espiritual que ajuda, muito, o Governo do Estado.  

Gostaríamos que o Governo do Estado, a 
Prefeitura, enfim, que todos reconhecessem esse 
grande trabalho que as igrejas realizam e que 
permitiu reduzir de uma maneira significativa o 
número de homicídios na região de São Pedro.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos.  

 
O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas 
Lúcia Dornellas e Luzia Toledo, nossos 
companheiros, servidores desta Casa de Leis, pessoas 
que nos assistem das galerias.  

Recebemos nas galerias desta Casa, hoje, um 
movimento em defesa do Município de Serra; este 
movimento tem ações na nossa cidade. Sempre 
quando a democracia se encontra ameaçada, sempre 
que existe um fato de grande relevância este 
movimento se ergue e mobiliza a sociedade serrana. 

Este movimento, fazendo coro com a nossa 
voz e inclusive a de outros Senhores Deputados nesta 
Casa, por meio de faixas e cartazes, pede que a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
não vote hoje o projeto de desapropriação de uma 
área localizada atrás do terminal de Laranjeiras, área 
do Shopping do Povo. É a desapropriação de uma 
área onde o Governo do Estado construirá, 
provavelmente, uma obra de expansão do terminal de 
Laranjeiras visando a um projeto importante, que é o 
BRT. 

Entendemos que essa votação deve acontecer 
após as eleições. Não queremos que paire nenhuma 
suspeita sobre esse processo, por isso na sessão 
anterior nos levantamos, erguendo nossa voz não 
contra o Município de Serra, nem sua administração. 
Deixamos bem claro que quando viemos para a 
Assembleia Legislativa, viemos para representar o 
povo de nossa cidade, e o Estado do Espírito Santo, e 
jamais usamos o microfone desta Casa para fazer 
oposição à atual administração. Temos plena 
consciência do que estamos fazendo na Assembleia 
Legislativa, nosso papel é para somar e nunca 
subtrair. O povo do Município de Serra está livre e 
democraticamente escolhendo o próximo prefeito. A 
decisão de encaminhar, na sessão passada, votação 
contrária a esse projeto de desapropriação é porque 
observamos e vimos o risco que representaria, caso 
fosse votado antes das eleições.  

Graças a Deus, alguns Senhores Deputados 

somaram-se à nossa voz, e temos um Presidente à 
frente desta Casa que está antenado com todos esses 
movimentos. Voltamos a fazer uso desta tribuna para 
pedir que não coloquemos em votação o Projeto de 
Lei n.o 344/2012, que consta da Ordem do Dia da 
presente sessão; que não votemos este projeto 
enquanto não terminar o processo eleitoral no 
Município de Serra, enquanto o povo do município 
não se decidir livremente no dia 07 de outubro, como 
está se decidindo como as pesquisas têm mostrado.  

Outro compromisso nosso que cumprimos à 
risca nesta Casa, é que em momento algum usamos a 
tribuna ou os microfones da Assembleia Legislativa 
para fazer, de forma indevida, campanha para 
qualquer candidato. Não usamos porque este não é o 
papel, estamos em uma TV pública, que é a TV 
Assembleia e esta Casa não é local de se fazer 
campanha política. 

Todos no município sabem qual é nosso 
posicionamento. Andamos por toda a cidade com 
nosso candidato, mas não estamos nesta Casa para 
replicar as eleições no Município de Serra. Estamos 
nesta Casa para defender que o processo eleitoral no 
Município de Serra ocorra da forma como está 
ocorrendo, o povo se manifestando. Embora, 
observamos que existam na cidade, algumas coisas 
que precisam ser passadas a limpo. No município - 
não sabemos se são marginais, ou quem está fazendo- 
estão rasgando e destruindo as faixas e as placas de 
uma candidatura. Não concordamos com isso e 
queremos que a Justiça Eleitoral, o TRE, a Polícia 
Civil e a Militar e também a Polícia Federal, 
observem esses crimes eleitorais que estão 
acontecendo em nosso município. Queremos que a 
população do Município de Serra vote com 
serenidade e tranquilidade e não temos nenhuma 
dúvida de que a população serrana o fará para o bem 
de toda a sociedade. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à  
 
ORDEM DO DIA: 

 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.o 28/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 240/2012, que dispõe sobre 
medidas de incentivos à inovação, à pesquisa 
científica e tecnológica, em ambientes produtivos e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
18/09/2012. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, da Comissão de Cidadania e 
da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação. Na 
Comissão de Ciência e Tecnologia não houve 
quorum para deliberação da matéria na Sessão 
Ordinária do dia 19/09/12. 

 
Votação adiada, com discussão única 
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encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.o 349/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.o 241/2012, que autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito junto a Caixa 
Econômica Federal - CAIXA, voltada à viabilização 
de despesas de capital constantes do Plano Plurianual 
2012-2015 e dos orçamentos anuais, mediante 
prestação de garantia pela União e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 18/09/2012. 
Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, da Comissão de Cidadania, da 
Comissão de Infraestrutura e da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 344/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 233/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a desapropriar o imóvel que especifica, de 
propriedade do Município de Serra. Publicado no 
DPL do dia 18/09/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão em 1.º turno da Proposta de 

Emenda Constitucional n.o 05/2008, do Deputado 
Cláudio Vereza e outros, que altera a redação do 
parágrafo 4.º do artigo 229 da Constituição Estadual, 
incluindo como beneficiários da gratuidade os alunos 
dos cursos técnicos, tecnológicos e 
profissionalizantes da rede pública de ensino. 
Publicada no DPL do dia 06/08/2008. Pareceres n.os 

24/2011, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e admissibilidade, 06/2012, da 
Comissão de Cidadania, 01/2012, da Comissão de 
Educação, ambos pela aprovação e 38/2012, da 
Comissão de Finanças, pela rejeição, publicados no 
DPL do dia 17/09/2012. Quorum para aprovação: 
3/5(18 votos) - votação nominal. 

 
Discussão em 1.º turno da Proposta de 

Emenda Constitucional n.o 34/2011, do Deputado 
José Carlos Elias e outros, que acrescenta incisos ao 
parágrafo único do artigo 186 da Constituição 
Estadual, que dispõe sobre preservação, fiscalização 
e normas de preservação do meio ambiente. 
Publicada no DPL do dia 25/10/2011. Pareceres n.os 

521/2011, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e admissibilidade, 15/2012, da 
Comissão de Cidadania, 09/2012, da Comissão de 
Meio Ambiente, ambos pela aprovação e 37/2012, da 
Comissão de Finanças, pela rejeição, publicados no 
DPL do dia 17/09/2012. Quorum para aprovação: 
3/5(18 votos) - votação nominal. 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
114/2012, do Deputado Gilsinho Lopes, que modifica 
a lei 8.888/08 para incluir na divulgação dos 
foragidos, os procurados pela Justiça e abusadores 
sexuais. Publicado no DPL do dia 18/04/2012. 
Parecer n.o 386/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

17/09/2012. 
 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

179/2012, do Deputado Esmael de Almeida, que 
dispõe sobre o crédito de pontuação por milhagem, 
oferecido por programas de companhias aéreas, em 
caso de passagens aéreas pagas com recursos 
públicos. Publicado no DPL do dia 21/05/2012. 
Parecer n.o 402/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
17/09/2012. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 325/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que cria o Programa “Empresa Amiga da 
Educação” no âmbito do Estado. Publicado no DPL 
do dia 06/09/2012. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 327/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a redução do valor da taxa 
de inscrição em concursos públicos realizados no 
âmbito do Estado, para doadores regulares de sangue 
e medula óssea, a órgãos oficiais ou entidades 
credenciadas pela união, pelo Estado ou por 
Município. Publicado no DPL do dia 06/09/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 326/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a instalação de detector de 
metais nas salas de cinema, teatros, casas de show e 
espetáculos em geral, no Estado. Publicado no DPL 
do dia 06/09/2012. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.o 28/2012. 
 Em votação. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de votação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental.  

 
O SR. LUCIANO PEREIRA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Mesmo com dois candidatos 
a prefeito o DEM possui cinco deputados presentes 
em Plenário, inclusive o Senhor Deputado Rodney 
Miranda, candidato em Vila Velha, e este Deputado, 
que se deslocou de Barra de São Francisco, a 
duzentos e sessenta quilômetros de Vitória, para estar 
neste Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Está feito o registro. 
Aproveitamos a oportunidade para registrar 

que os dois candidatos a prefeito de Cariacica 
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também estão presentes, Senhores Deputados Sandro 
Locutor e Lúcia Dornellas. 

Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram nas imediações que compareçam ao 
Plenário para registrar presença. Necessitamos de 
quorum para votar uma matéria do Governo 
transferida da última reunião. 

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

 
(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Aparecida Denadai, Dary Pagung, 
Gilsinho Lopes, Roberto Carlos e 
Sérgio Borges) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Genivaldo Lievore, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Rodney 
Miranda, Sandro Locutor e 
Theodorico Ferraço)  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Registraram presença doze Senhores 
Deputados. 

Não há quorum para votação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 28/2012, pelo que fica adiada. 

Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.o 349/2012. 

Em votação. (Pausa) 
Adiada por falta de quorum. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Claudio Vereza e 
Gilsinho Lopes) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 344/2012. 
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, Sandro Locutor, Rodney Miranda, Atayde 
Armani, Lúcia Dornellas e Luzia Toledo. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo regimental para 

oferecer parecer ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – É regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Discussão, em 1.º turno da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 05/2008. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação, em 1.º turno, a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 05/2008. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum.  
 
 Discussão, em 1.º turno da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 34/2011. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação, em 1.º turno, a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 34/2011. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum.  
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Roberto Carlos) 

 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
114/2012. 
 Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 386/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 114/2012. 
(Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 
 
O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! A título de esclarecimento, 
estão presentes nas galerias desta Casa, 
representantes do Movimento em Defesa da Serra. 
Eles não entenderam a tramitação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 28/2012 e estão nos solicitando 
informações. Digo a eles que o Senhor Deputado 
Elcio Alvares designou o Senhor Deputado Sandro 
Locutor para relatar o projeto. O relator pediu vista 
ao projeto e dispõe de três sessões ordinárias para 
relatoria. Portanto, a matéria não será votada hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Está explicada a mensagem. O 
Senhor Deputado Roberto Carlos, que não é o cantor, 
nem é do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
esclareceu bem ao seu povo do Município de Serra o 
desenrolar do projeto. Obrigado pela presença de 



Vitória-ES, terça-feira, 02 de outubro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 119 

todos que ocupam as galerias. 
 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

179/2012. 
 Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 402/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 179/2012. 
(Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 325/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 327/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 326/2012.  
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue à 2.ª sessão.  
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Quase que diariamente 
assomamos à tribuna para nos pronunciar. 
Conseguimos no Governo Renato Casagrande a 
realização de concurso público visando ao 
preenchimento de trinta e nove vagas para o cargo de 
delegado de polícia. Cento e quatro candidatos foram 
aprovados e o Senhor Governador os nomeou, a 
nosso pedido, a pedido da Comissão de Segurança 
desta Casa. Foram nomeados oitenta e nove 
delegados, dos quais vários já pediram exoneração 
em razão de o salário não ser atrativo. Uns foram 
para a Defensoria Pública, outros para outro Estado. 
O que mais impressiona é que designaram dezenove 
Senhores Delegados para a Corregedoria de Polícia, 
para investigar crimes funcionais, crimes ocorridos 
neste Estado contra a vida, na casa dos mil, duzentos 
e trinta homicídios neste ano. Não há delegado. 

Foram criadas delegacias 24 horas. Tudo 
muito bonito! Vieram a esta Casa, falaram sobre o 
assunto, mas o plantão já está capenga. Dois 
delegados foram designados para as delegacias 
24horas; apenas um assumiu. Então, dos oitenta e 

nove delegados, quatro já pediram exoneração. Dos 
oitenta e cinco restantes, dezenove estão na 
Corregedoria. Ainda existem várias unidades 
policiais sendo dirigidas por um delegado apenas. 
Que planejamento é esse? Aonde se quer chegar? 

Quando falamos desta tribuna, os gestores 
destas pastas dizem que somos oposição. Não somos 
oposição, não. Queremos o bem do nosso Estado. 
Queremos a pasta da Segurança Pública bem gerida. 
Queremos a pasta da Segurança Pública funcionando 
e reduzindo a violência e a criminalidade. Chegamos 
a mil, duzentos e trinta homicídios até o mês de 
setembro. Chegaremos a mais de mil e quinhentos 
homicídios até o final do ano, se a situação correr 
dessa maneira. No Município de Cariacica, está se 
matando quarenta, quarenta e cinco pessoas por mês. 
Então, é muito complicado.  

Fizemos um pedido de informação ao 
Secretário de Segurança sobre quantos delegados de 
polícia foram nomeados; onde foram lotados e onde 
se encontram em exercício. Inclusive, que aponte os 
que estão em delegacias especializadas; os que estão 
respondendo por mais de uma delegacia; os que estão 
respondendo por plantões em microrregiões; os que 
estão na Corregedoria e onde estão os demais, ou 
seja, discrimine o nome do servidor e onde está 
localizado. 

Passaremos uma cópia desta informação para 
cada um dos Senhores Deputados para que tomem 
conhecimento, pois é uma situação que não pode 
perdurar. Estamos vivenciando momentos... O 
Senhor Governador faz o sacrifício de nomear as 
pessoas e elas não são selecionadas para fazer o que 
mais se precisa neste Estado: investigar as infrações 
penais para reduzir a violência e a criminalidade. 
Desta forma, a impunidade só vai aumentando. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
compreendemos que V. Ex.a quando reclama, 
reclama em favor da Segurança Pública. Realmente é 
preciso que o Governo tome conhecimento de que fez 
várias nomeações no intuito de favorecer a Segurança 
Pública... 

Domingo passado precisei registrar uma 
ocorrência e tanto a delegacia do Município de 
Itapemirim quanto à delegacia do Município de 
Marataízes estavam fechadas. Tive que fazê-lo na 
Polícia Militar, que passa para o Município de Vitória 
e, na segunda-feira, tem-se o resultado. 

V. Ex.a adverte ao Governo. É bom que o 
Senhor Governador tome conhecimento de que 
dezenove delegados estão à disposição na 
Corregedoria. Neste caso, os problemas das 
delegacias, principalmente as do interior, vão 
continuar. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, entendo 
que V. Ex.a está querendo colaborar. E essa 
colaboração de V. Ex.ª encontra o nosso integral 
apoio, pois estamos prestando um serviço ao Estado. 
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 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 PR, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, falará em nome da liderança do PR o 
Senhor Deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo. 

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, telespectadores da 
TV Assembleia e da TV Educativa, jornalistas, 
funcionários desta Casa, nossos taquígrafos e 
espectadores nas galerias desta Casa, novamente 
assomamos a esta tribuna para nos reportar ao Projeto 
de Lei n.º 344/12, oriundo do Executivo, sobre o qual 
na sessão anterior manifestamos nossa posição 
contrária, assim como o do Senhor Deputado Roberto 
Carlos.  

É inadmissível que às portas das eleições, e é 
importante que as pessoas entendam isso, 
estapafurdiamente venha para esta Casa um projeto 
de desapropriação no valor aproximado de vinte e um 
milhões de reais. Se esse projeto for aprovado nesta 
Casa, com certeza desequilibrará as questões políticas 
do Município de Serra. 

Não podemos beneficiar nem um lado, nem 
outro. Essa é a verdade. Esse projeto só pode e deve 
ser votado a partir do dia oito. Se quiserem votá-lo a 
partir do dia oito tudo bem. Antes, não. Isso seria 
uma irresponsabilidade. Votar um projeto para 
beneficiar quem? 

Temos certeza absoluta de que esta Casa de 
Leis não se furtará em votar esse projeto. Mas, na 
verdade, hoje, vem ao encontro dos interesses 
políticos. Essa é a verdade.  

Não temos medo de falar e falamos em alto e 
bom som, pois não temos rabo preso com ninguém. 
Não gostamos de injustiça. Temos responsabilidade 
naquilo que votamos e votaremos o projeto sim, mas 
a partir do dia 08 de outubro de 2012; assim terá o 
apoio desta Casa. 

Agora é política, e se estão querendo 
desestabilizar o candidato lá em cima, estão muito 
enganados. E tem um detalhe|: Vamos pedir vista ao 
projeto e ele ficará mais três sessões conosco, 
passando do dia 08 de outubro. Essa votação não 
acontecerá, e não aceitaremos que esta Casa aprove 
um projeto a toque de caixa. 

Queremos dizer ainda que ficamos feliz com 
a reportagem no jornal A Gazeta sobre a questão das 
sacolas plásticas.  

Essa lei estadual, originária de um projeto de 

nossa autoria, proíbe a venda de sacolas plásticas 
biodegradáveis ou oxibiodegradáveis em todo o 
Estado do Espírito Santo.  

Sabemos que a lei estadual é contundente, 
diferente da municipal, na linguagem popular é uma 
lei muito mais forte e tem o seu poder de 
constitucionalidade.  

Fizemos esse projeto, aprovamo-lo nesta 
Casa de Leis e todas as sete comissões o aprovaram. 
Os Senhores Deputados, com a responsabilidade que 
possuem, também votaram esse projeto, o qual foi 
encaminhado ao Senhor Governador, que também o 
aprovou e posteriormente à Procuradoria, onde o 
projeto foi declarado constitucional, voltando ao 
Governo, que o sancionou.  

Esse projeto já é lei. Está proibido, em todo o 
Estado do Espírito Santo, que o consumidor pague, 
na boca do caixa, o valor de R$ 0,19 a R$ 0,22 pela 
sacola plástica. O Supermercado que arque com isso, 
que não é da competência do consumidor. Esse 
projeto proíbe a venda de sacola plástica nos 
supermercados, em todos os setenta e oito municípios 
do Estado do Espírito Santo. Foi uma vitória da 
democracia e do povo. Esta Casa de Leis tem feito 
sua parte e tem, realmente, feito a diferença. Isso para 
nós é salutar, deixa-nos feliz, alegre e satisfeito, pois 
é obrigação do Senhor Deputado, do Parlamentar e de 
nós que somos Senhores Deputados por três 
mandatos, estar sintonizado com os interesses da 
população.  

É por isso que estamos hoje neste Plenário 
fazendo essa fala, que na verdade vem de encontro a 
milhares – por que não dizer milhões, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço – de capixabas, que 
agora chegam aos supermercados e não têm mais 
aquela obrigação de chegar à boca do caixa e pagar o 
valor de R$ 0,19 a R$ 0,22 pela sacola plástica 
biodegradável ou oxibiodegradável. É uma vitória de 
todos nós.  

Por isso, diante da tribuna desta Assembleia 
Legislativa agradecemos a todos o apoio. 
Agradecemos também ao Senhor Governador Renato 
Casagrande e ao Senhor Procurador, uma pessoa 
muito competente, capacitado e tem feito um belo 
trabalho na procuradoria. O Parecer do Senhor 
Procurador foi o que fundamentou que esse projeto 
era constitucional e por isso o Senhor Governador 
veio a sancioná-lo.  

Agradeço a todos mais uma vez porque, na 
verdade, como todos somos consumidores, isso 
atingiu a toda população capixaba. O que não era 
admissível, certo e correto era que além da pessoa ter 
de pagar pela mercadoria, pois é uma obrigação, 
ainda ter de pagar na boca do caixa o valor de R$ 
0,19 a R$ 0,22. Isso acabou e é importante se falar 
que não pode ser mais introduzido em nenhum 
município do Estado do Espírito Santo. Os setenta e 
oito municípios do Estado do Espírito Santo estão 
isentos desse pagamento porque esta lei é estadual, 
tem força de Estado e é estadualizada.  
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Há projetos que foram aprovados a nível 
municipal, mas inclusive o Ministério Público já 
declarou como inconstitucional, uma vez que a lei 
municipal não tem o efeito de constitucionalidade, é 
o entendimento que se tem. Enquanto que a lei 
estadual tem todo o efeito de constitucionalidade. Por 
isso, só temos a agradecer a este Plenário, ao 
Governo, ao Senhor Procurador e a toda a população, 
que teve os seus direitos garantidos. 

Senhor Presidente, hoje, na tribuna desta 
Casa de Leis, reporto-me também a um tema que 
sempre que venho, tenho falado em alto e bom som: 
estão destruindo a vegetação nativa próxima aos rios. 
Daqui a mais alguns anos – estou falando como 
engenheiro –, talvez menos de oito anos faltará água 
nos Municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra, 
Vitória e em vários outros centros, porque cada dia 
que passa o Rio Doce fica menos caudaloso. Ou seja, 
seu volume e vazão diminuem sensivelmente, 
Senhora Deputada Luzia Toledo, porque estão 
destruindo as matas nativas e consequentemente as 
nascentes. As nascentes correm para o rio. Esse Rio, 
cada ano que passa, vai diminuindo seu volume.  

Vemos uma plantação desiquilibrada de 
eucalipto. Plantam-se eucaliptos assustadoramente. 
Nenhum Senhor Deputado tem a coragem de vir a 
esta tribuna falar o que estamos falando. Mas 
falamos, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
porque tem que ser dito antes que a coisa aconteça e 
cortem-se cabeças.  

O Rio doce está desaparecendo. Estivemos 
no Município de Colatina, terra de nosso amigo 
Deputado Genivaldo Lievore, e vimos como o Rio 
Doce está morrendo. Só vemos areia, só areia. A 
água desaparece e, a cada dia que passa, vai 
diminuindo. O povo olha, não fala nada e a coisa vai 
acontecendo. Vai chegar a um ponto que iremos abrir 
as torneiras dos chuveiros de nossas casas e não 
haverá água, porque, a partir do momento que a 
vazão não for da maneira como era antes, com 
certeza, milhões de capixabas pagarão essa conta.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, a 
mesma coisa acontece no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim. Passa pelo Município de Cachoeiro de 
Itapemirim aquele rio maravilhoso, que antigamente 
passava dentro da cidade. Hoje, V. Ex.ª sabe que por 
aquele rio passa tudo quanto é imundice. Tudo 
quanto é porcaria está ali dentro. Aquele rio que 
nasce nos rincões, em locais em que a água é 
cristalina, mas quando passa pelos municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim, Santa Leopoldina e 
Linhares, quando passa pela região de Cricaré é a 
mesma coisa, os rios estão acabando.  

Sem água não tem vida, essa é a verdade. 
Sem água não haverá vida. Temos que ter 
responsabilidade. Não podemos deixar, em hipótese 
alguma, que as nascentes sejam destruídas para dar 
lugar à vegetação nativa e à plantação de árvores 
exóticas. É isso que está acontecendo. É só caminhar 
pela BR-262 e pela BR-101 que vemos a deterioração 

e o desastre ecológico. Falam tanto de ecologia, mas 
não colocam na prática, Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço. Falam, falam, falam, mas caneta não 
resolve, o que resolve é ação.  

Vemos um monte de políticos falando 
besteiras. Esses caras não farão nada. Já conhecemos 
esse pessoal, Senhora Deputada Luzia Toledo. É tudo 
picaretagem, é tudo mentira, é tudo papo furado. 
Essa é a verdade.  

Senhor deputado Theodorico Ferraço, 
existem, obviamente, algumas exceções, mas, 
infelizmente, o que vemos dentro de nosso Estado, 
dentro dos setenta e oito municípios, pois já rodei 
muitas regiões, muitos municípios, é que aqueles que 
já estão no poder não querem sair de jeito nenhum. 
Aqueles que estão segurando naquele guarda-chuva, 
não querem sair. A coisa mais errada que houve até 
hoje foi eleição em oito anos. Foi um desastre.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, eleição 
nunca poderia ser para dois mandatos. Porque o cara 
ganha eleição hoje, no primeiro mandato e já está 
pensando no segundo mandato. Tinha que ser 
somente quatro anos para dar oportunidade a outras 
cabeças. Às vezes, pessoas que menos esperamos 
resolvem o problema. 
 Falamos como pessoas da Engenharia, de 
prefeitura. Vemos isso com muita tranquilidade. 
Tomara que as coisas melhorem bem, mas temos as 
nossas dúvidas. 
 Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que 
foi um grande prefeito por vários mandatos no 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, um homem 
que, realmente, tem a sua marca naquela região tão 
importante do nosso Estado, também sabe que a 
nossa fala é verdadeira.  
 A honestidade, a competência, a 
determinação e a responsabilidade são fundamentais 
para qualquer pessoa que queira exercer uma função 
pública no Executivo. 
 Finalizaremos este nosso pronunciamento, 
porque ainda falaremos nesta sessão de hoje. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Findo o tempo destinado às 
Lideranças Partidárias, concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo, oradora inscrita. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, agradecemos a 
presença dos nossos amigos do Município de Serra 
que prestigiam esta nossa sessão ordinária. 
Cumprimentamos os nossos colegas Parlamentares, 
os funcionários desta Casa e a nossa sociedade que 
acompanha os nossos trabalhos através da TV 
Assembleia. 
 Hoje, Senhor Presidente, representamos este 
Parlamento no Tribunal de Justiça, local em que foi 
realizado o primeiro fórum de combate à violência 
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doméstica contra a mulher e a família. 
 Parabenizamos o Desembargador Pedro Valls 
Feu Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça e, de 
uma forma especial, a nossa companheira que, ao 
longo desses anos, travou conosco essa luta. Sempre 
temos tido a presença marcante da nossa Juíza 
Hermínia Azoury, que hoje coordena o CIM - Centro 
Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de 
Violência Doméstica e Familiar. 
 Fiquei muito impressionada com o discurso 
do Presidente do Tribunal de Justiça, pois falou das 
estatísticas e dados do mundo inteiro, para chegar ao 
Estado do Espírito Santo que continua em primeiro 
lugar na violência contra a mulher.  
 Às vezes, falamos, como também outros 
Senhores Deputados, mas parece que não há 
ressonância na sociedade porque o índice de 
violência continua.  
 Como dissemos no Tribunal de Justiça hoje, 
o Estado do Espírito Santo não só continua em 
primeiro lugar no ranking da violência contra a 
mulher como traz no seu mapa, até 2012, o nosso 
Estado com o registro de 9,6 homicídios de mulheres 
para cada grupo de cem mil habitantes. É um índice 
alarmante! 
 Dissemos no Tribunal de Justiça e 
repetiremos neste momento que tivemos, agora, um 
atendimento por parte do Governo do Estado. 
Quando dizemos nós, referimos à sociedade como 
um todo. Estou falando em nome da Assembleia, do 
próprio Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, 
do Ministério Público; enfim, não apenas do grupo, o 
qual chamamos de governamental, mas também dos 
nossos movimentos sociais. 

Seremos muito mais fortes junto com os 
movimentos sociais. Pensamos que não há outro 
caminho, se não buscarmos a sociedade organizada. 
A sociedade organizada é muito forte. Temos que 
achar um caminho para acabar com essa violência. 

Foi instalada a primeira Delegacia 24 horas. 
V. Ex.ª, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, é do ramo 
e tem feito um trabalho admirável nesta Casa. Quero 
marcar e convidá-lo, em nome da Comissão Especial 
da Mulher, desta Assembleia Legislativa, para 
visitarmos juntos a Delegacia 24 horas. 

 A Delegacia 24 horas deve aprimorar muito. 
As delegadas, que passam a noite em plantão, devem 
ter o repouso de lei. V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, já mencionou antes que não temos 
delegadas e delegados em número suficiente que 
supram a necessidade no Estado. Já melhoramos 
muito, mas estamos muito aquém do que é 
necessário. 

Portanto, queremos visitar, em nome da 
nossa Comissão Especial da Mulher, a primeira 
Delegacia 24 horas, na Ilha de Santa Maria, para 
sentirmos de perto o que melhorará no atendimento 
às mulheres que sofrem violência de seus parceiros.  

Senhor Presidente, parabenizamos o jornal A 
Tribuna, que no dia de hoje completa setenta e quatro 

anos. Setenta e quatro anos não são setenta e quatro 
meses e nem dias. Setenta e quatro anos é uma 
existência! Certamente, há treze anos mantém a 
liderança de vendas. Conta com aproximadamente 
quatrocentos mil leitores diários, apenas na Grande 
Vitória. É o décimo sétimo jornal do País em número 
de vendas. Atualmente, o jornal tem cerca de quinze 
mil assinantes. Tornou-se referência de mídia 
impressa e está também na Internet. O jornal A 
Tribuna lançou hoje a assinatura digital. O assinante 
poderá acessar todo o conteúdo pelo computador, 
notebook, ipad e tablets. 

Parabenizamos a equipe da rede A Tribuna, 
os jornalistas, revisores, editores, fotógrafos, todos os 
que se empenham para levar a boa informação e ética 
aos capixabas. Parabéns Senhor João Carlos Pedrosa, 
superintendente da rede A Tribuna. E, também, de 
forma especial, parabenizamos o Senhor Geraldo 
Schuller, nosso amigo pessoal e diretor de Marketing 
da rede.  

 Parabenizamos a rede a Tribuna pelos 
setenta e quatro anos de existência. Portanto, é uma 
matéria bonita, ou seja, as entrevistas e também os 
depoimentos feitos em relação a este veículo da 
maior importância para o nosso Estado. 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
falarei também do livro que será lançado hoje às 18h, 
de autoria do Senhor Deputado Elcio Alvares. Ainda 
não li o livro, é claro, mas dei uma olhada. O Senhor 
Deputado Elcio Alvares está no Plenário, ao lado do 
Presidente Ferraço, que foi citado no mencionado 
livro em diversas fases: ainda quase menino até 
chegar à fase atual com essa brilhante carreira do 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, amigo de 
perto e de longos anos do Deputado Elcio Alvares. 

O Senhor Deputado Elcio Alvares, na 
verdade, tem uma vida bonita demais porque é um 
homem simples, os seus pais foram mais simples 
ainda e moraram perto do Parque Moscoso. Hoje S. 
Ex.ª lança o livro Memórias do meu Tempo. Eu dei 
uma olhada rápida no livro e percebi que o livro está 
altamente representativo, ou seja, a sua vida, a sua 
história, o seu trabalho, o produto de tudo o que fez 
está registrado nesse livro. Parabéns também pela 
capa do livro que está linda.  

Senhor Presidente, como Vice-Presidente do 
Asilo dos Velhos de Vitória agradecemos à imprensa, 
ao jornal A Tribuna, ao Senhor Maurício Pratz que 
noticiou e ao nosso amigo Leonel Ximenes que fez 
inclusive uma entrevista.  

O Senhor Deputado Elcio Alvares tem 
praticamente oitenta anos de vida que foi contada na 
sua inteireza com a transparência que é peculiar a 
este homem público e por isso o ilustre Parlamentar 
merece que a nossa imprensa lhe dê destaque. Além 
de tudo, há a grandeza desse amigo Parlamentar em 
reverter toda a renda da venda do livro para o Asilo 
dos Velhos de Vitória. Em nome de toda a diretoria 
do Asilo e em nome do Senhor João Angelo Baptista, 
que é o seu presidente, agradecemos ao amigo e 
Deputado Estadual, Senhor Elcio Alvares, que já foi 
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ministro, governador, deputado federal, ou seja, V. 
Ex.ª encarna uma história e disse-lhe que a sua 
história se mistura com a nossa.  

Encerro o meu pronunciamento, pois o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço me olhou 
dizendo: Seu tempo já acabou há muito tempo. É 
verdade. Retiro-me, mas dou os parabéns ao querido 
amigo Deputado Elcio Alvares não só pelo livro, mas 
também pela homenagem que a Assembleia 
Legislativa lhe presta hoje colocando a sua foto na 
galeria dos ex-presidentes e também toda a sua 
história em fotografias feitas pelo nosso fotógrafo 
Tonico. Muito obrigada. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Tenho uma admiração tão grande por 
V. Ex.ª, Senhora Deputada Luzia Toledo, que até me 
esqueço do tempo. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, o Senhor Deputado José Esmeraldo me 
pediu que, se possível, eu faça a troca de horário. Ou 
seja, o Senhor Deputado José Esmeraldo fala agora e 
eu falarei no horário de S. Ex.ª, que é o último orador 
inscrito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Informo a V. Ex.as que os Senhores 
Deputados Doutor Hércules e José Esmeraldo, como 
oradores inscritos, inverteram a ordem de inscrição.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmerado, orador inscrito. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 
do orador) – Agradecemos ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules pela gentileza da permuta e quando 
precisar, estaremos à disposição de V. Ex.ª. Não é a 
primeira vez que V. Ex.ª tem contribuído com a fala 
deste Deputado na parte da permuta.  

Saudamos os Senhores Deputados Elcio 
Alvares, Theodorico Ferraço, Genivaldo Lievore, 
Doutor Hércules, Gilsinho Lopes, os funcionários 
desta Casa, nossos taquígrafos, profissionais da 
comunicação, aqueles que nos assistem por meio da 
TV Educativa e TV Assembleia, os jornalistas e os 
que nos assistem das galerias. 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
sabemos que o pagamento dos 11.98 % diz muito a 
respeito de V. Ex.ª, pois sabemos da luta difícil de V. 
Ex.ª para pagar aos funcionários. Mas nunca tivemos 
dúvida da sua boa vontade e interesse no pagamento 
dos 11,98% aos funcionários.  
 Agora existe uma comissão de Deputados 
para tratar dos 11.98% e a Presidenta é a Senhora 
Deputada Luzia Toledo, este Deputado é o relator e 
têm cinco outros deputados efetivos. 
 
 A Sr.ª Luzia Toledo – Senhor Deputado José 
Esmeraldo, V. Ex.ª é o relator; o Senhor Deputado 

Claudio Vereza é o vice-presidente e esta Deputada é 
a presidenta e informamos que amanhã haverá uma 
reunião. Os outros deputados são os nossos suplentes. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Precisamos, 
Senhora Deputada Luzia Toledo, resolver essa 
injustiça que está sendo feita até hoje com esses 
funcionários. Enquanto estivermos nesta Casa sempre 
estaremos da tribuna fazendo uma fala em função do 
desrespeito para com os funcionários que têm feito 
um brilhante trabalho de atendimento aos deputados, 
principalmente ao Governo do Estado, porque os 
projetos oriundos do Poder Executivo sempre são 
tratados com muita dedicação por esses funcionários. 
Senhora Deputada Luzia Toledo, não aceitamos isso 
até mesmo porque essas pessoas estão machucadas, 
estão com a autoestima muito baixa. Tem gente 
devendo, mas devendo com força. Alguns já até 
faleceram. Essa é a realidade.  

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, não 
aceitamos que ainda haja - além de todos esses 
percalços - funcionários do Estado que ofendam a 
funcionários, como é o caso do Presidente do 
Sindilegis, Leandro Machado, e vários outros 
funcionários. É inadmissível ofender uma pessoa que 
já está ofendida. Gostaríamos que o Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço e o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes prestassem atenção porque essa é 
uma coisa séria que aconteceu aqui embaixo, 
Senhores Deputados. Eles foram conversar com o 
Procurador e foram ameaçados e ouviram o seguinte: 
Vou abrir um processo contra vocês. Isso é 
brincadeira! Em que mundo estamos? É porque o 
cara é efetivo e tem segurança no emprego? 
Brincadeira, Senhor Deputado Ferraço. Isso é coisa 
do outro mundo. Vimos várias pessoas quando houve 
aquela reunião na sala de V. Ex.ª, onde apareceu esse 
grande Desembargador, Senhor Pedro Valls Feu 
Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça, e vários 
deputados estavam presentes e o procurador. Não 
podemos agredir ou ofender quem já está ofendido; 
essa é a verdade.  

Senhor, Governador Renato Casagrande! 
Renato! Renato! Depois nesta Casa falamos; está 
certo? É bom, porque nunca se deve começar a casa 
pelo telhado porque se não a casa cai. A casa tem de 
ser começada pela fundação.  

Muitas vezes uma informação de um 
funcionário simples é mais importante do que a 
informação de um funcionário que se diz o dono da 
cocada branca, de um diretor, de um secretário que 
não conversa com pessoas humildes, só conversa 
com os de lá de cima. Ninguém é mais do que 
ninguém, Deputado! Não somos mais do que 
ninguém! Estamos ocupando esta função agora de 
Deputado e depois vamos lá para o nosso cantinho, 
rapaz, esperar o dia, Senhores Deputados Elcio 
Alvares, Gilsinho Lopes e Theodorico Ferraço.  
 Então não se pode humilhar o funcionário. 
Os funcionários desta Casa estão humilhados. Esta 
Casa que é um Poder respeitado, que tem um 
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presidente em quem acredito e confio, Senhor 
Theodorico Ferraço, que tem Deputados aguerridos; 
não podemos machucar esses funcionários. Eles estão 
com a autoestima baixa e ainda tem procurador que 
diz que quer meter a caneta. Isso é ameaça! Isso, é 
uma ameaça! Alguém não pode agir desta forma.  
 Senhor Renato Casagrande, V. Ex.ª está 
sabendo disso!? É importante saber, porque depois 
sabe o que acontece? Vai haver uma eleição lá na 
frente, esse pessoal não é candidato, nunca disputou 
uma eleição, se for disputar uma eleição não ganha 
nem para inspetor de quarteirão; a verdade é essa. 
Quem foi testado fomos nós nesta Casa. Nós somos 
testados, o povo acredita em nós porque nesta Casa 
não tem alguém com menos de dezoito, vinte, trinta 
quarenta mil votos.  
 Agora, temos de ser gentis, educados. Não 
vamos usar da nossa força, do nosso poder para 
massacrar o pequeno! Isso é covardia! Será que com 
ameaça vai calar os funcionários desta Assembleia 
legislativa? Aí vai ficar pior. Sabe quem está 
segurando isso, Deputado? V. Ex.ª. Se não aquele 
sonzinho estava lá. Já, até, me acostumei com aquele 
som; sabe por quê? Porque quando eles colocarem 
aquele som V. Ex.ª, eu e outros Deputados não 
podemos reclamar porque espera, espera, espera e, às 
vezes, essa demora não é boa.  
 Entrei nessa Comissão, já falei com V. Ex.ª, 
meio arrepiado; a verdade é essa. Inclusive, gostaria 
que o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que 
preside esta sessão, que fosse a essa reunião, pois a 
presença de V. Ex.ª é importante. Faço uma 
convocação a V. Ex.ª para que, amanhã, terça-feira, 
às 10h, V. Ex.ª vá conosco a reunião. É importante a 
presença de V. Ex.ª. porque batalhou e torce por isso.  
 Agora mesmo fizeram um repasse. 
Repassaram não sei quantos milhões para uma 
instituição, não sei quantos milhões para outro poder 
e para esta Casa? O que o pessoal está pedindo? Está 
pedindo, Deputado, que pague anualmente uma faixa 
de dez milhões de reais; o que representa isso para o 
Estado? Não representa nada, mas no bolso dos 
funcionários representa, para o bolso deles 
representa. Falam tanto em justiça. Ah, isso é uma 
injustiça! 
  Senhor Presidente, conceda-me mais cinco 
minutos, porque nem comecei a falar ainda. (Pausa) 

Então, o que vemos: ah, isso é uma injustiça. 
É uma injustiça? Então faça justiça com os 
funcionários desta Assembleia Legislativa! Vamos 
pagar os 11,98%!  

Se eu ficar nesta Casa um, dois, três anos, 
quanto tempo for, sempre farei discurso sobre os 
11.98%, doa a quem doer! Ninguém vai me pedir 
para me calar! Ninguém! Não tem João, não tem 
Pedro, não tem Antônio, e não tem Chico! O pau que 
dá em Chico dá em Francisco! 

Não quero saber, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço. Tem hora em que fico revoltado, 
e muito embora essa expressão não exista em meu 
vocabulário, mas isso me chateia, porque faz esse 

pessoal ficar aí para baixo e para cima.  
Você passa perto ali do pessoal da segurança, 

eles, coitados, olham para você como quem diz: Tem 
uma luz no fundo do túnel? E você às vezes não pode 
falar nada.  

Esse pessoal lá do pedestal: ponha-se no 
lugar dos funcionários da Assembleia Legislativa! 
Venham se colocar no lugar deles.  

Só não quer, quem ganha muito. Entendeu, 
Deputado? Aí o cara pode até: Não, não... Porque o 
cara ganha vinte mil reais; vinte e não sei quantos 
mil reais. Daqui a alguns dias farei uma relação da 
lista. Seguirei uma lista, lerei todos, bonitinho. Essa é 
a verdade. Lerei! Lerei!.  

Temos que estar todos unidos na Assembleia 
Legislativa. Todos, são filhos de Deus! Todos os 
funcionários são filhos de Deus. Não pode haver 
desunião, alguma. Tem que haver o somatório de 
forças. Catitu fora do bando é comida de onça. 

A verdade é esta, Deputado: catitu fora do 
bando é comida de onça.  

Se todos estiverem unidos, certamente 
chegaremos lá. E tenho certeza absoluta de que nós, 
Deputados desta Legislatura, pagaremos os 11,98%. 
O que tiraram dos filhos dos nossos funcionários.  

Tem gente que tirou o filho da escola 
particular e o colocou na escola pública. O garoto já 
estava estudando. Por quê? Porque a situação está 
difícil. A coisa está indo por um caminho que não é 
desejável para nenhum elemento que raciocina.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
agradeço a V. Ex.ª que é um homem de bem e que, 
até, chorou na tribuna desta Casa. Fiquei preocupado 
com o coração de V. Ex.ª. Porque é um cara 
esquentado. É por isso que nos damos bem. Se correr 
o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem esse 
ditado? É isso aí.  

Então, solidarizo-me a V. Ex.ª. e digo 
sempre: o meu voto para Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo chama-se 
“Ferraço”. Nunca me pediu voto, mas S. Ex.ª ainda – 
adjunto adverbial de tempo – ainda é o melhor para 
sentar naquela cadeira ali, cadeira da presidência. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado José Esmeraldo, 
agradeço a gentileza de suas palavras.  

Há uma Comissão, a Comissão Especial 
relativa aos 11,98%. E essa Comissão, presidida pela 
Senhora Deputada Luzia Toledo, e tão bem 
coordenada por V. Ex.ª, com vários membros, 
especialmente o Senhor Deputado Claudio Vereza. 
No silêncio dos inocentes, acredito que essa 
Comissão tenha sucesso.  

Fiquei rouco, mudo, surdo, e apaixonado pela 
causa. A ponto de pedir essa Comissão como uma 
forma de socorro. Socorro para fazer justiça, para 
proclamar justiça, para gritar por justiça, e é o que 
nós acreditamos que essa Comissão faça.  
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O Procurador me ligou, pedindo desculpas 
pelo episódio que aconteceu e que pessoalmente iria 
também pedir desculpas ao Senhor Leandro 
Machado, o Lelê, porque S. S.ª é amigo e tem 
consideração. Acredito que ele já o tenha feito. S. 
Ex.ª se colocou à disposição da comissão para estudar 
uma solução de pagamento de pelo menos a sessenta 
por cento do pessoal, uma fórmula honesta digna e 
perfeitamente viável. Continuo confiando na 
comissão. No Governo... é tu que dizes.(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, orador inscrito. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, se não me engano, 
está confirmada para amanhã, às 9h, reunião com o 
Presidente do Tribunal de Justiça e, se não me 
engano, com o Procurador-Geral do Estado, sobre os 
11.98%.  

A comissão criada por V. Ex.ª, dos 11.98%, 
reunir-se-á amanhã, às 9h, no gabinete do Presidente 
do Tribunal de Justiça. Inclusive, temos um recado da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, Presidenta da 
Comissão, nesse sentido: terça-feira, 9h, reunião no 
gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça. Mais 
um passo que a comissão dará na linha de buscar a 
garantia desse direito, Senhor Deputado José 
Esmeraldo. Amanhã, teremos esse momento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Registramos, Senhor Deputado 
Claudio Vereza, que essa reunião é importante 
porque o Tribunal de Justiça tem responsabilidade na 
condução desses 11.98%.  

Semana passada, estivemos com o Presidente 
do Tribunal de Justiça, quando conversamos sobre 
esse assunto. E como hoje S. Ex.ª estará nesta Casa, 
tornaremos a tocar nesse ponto. Há sempre esperança 
e boa vontade. Perdemos a paciência de movimentar 
o assunto, daí porque estamos pedindo auxílio aos 
Senhores Deputados. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, aguardemos esses entendimentos que 
ocorrerão amanhã para ver se alguma luz surge nesse 
processo. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, queremos ainda nesse tempo 
registrar duas notas da coluna Ancelmo Gois, 
publicada no jornal A Gazeta de sábado, dia 22 de 
setembro de 2012, com o título: O Brasil melhorou. 
As notas, Senhor Deputado Genivaldo Lievore, V. 
Ex.ª que é sempre um estudioso dos dados a respeito 
da realidade brasileira, dizem o seguinte: 

 
Com base nestes dados da Pnad 
divulgados ontem,... 
 

 No caso sexta-feira, dia 21 de setembro de 

2012.  
...o Ipea solta já na semana que vem 
novas tabulações. Segundo Marcelo 
Neri, novo presidente do Ipea, o 
aumento da renda per capita foi de 
6,14% no último biênio.  
O economista lembra que a 
desigualdade cai pelo 10º 
consecutivo, “chegando ao nível 
mais baixo da série histórica 
brasileira, iniciada em 1960.” Isto 
ocorre numa época em que a 
desigualdade sobe em 2/3 dos países 
do mundo. 
 

É verdade que, fazendo um comentário, a 
desigualdade social no Brasil ainda é muito grande, 
mas temos que comemorar a cada redução dessa 
desigualdade, fruto de uma política econômica e de 
políticas sociais que privilegiam a melhoria do 
emprego, a melhoria da renda, a melhoria do poder 
de compra do salário-mínimo, entre outras medidas 
que são efetuadas desde o início do Governo do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na semana 
passada sofreu ataques violentos por parte de alguns 
setores da mídia e da política brasileira. S. S.ª teve a 
solidariedade honrosa de vários partidos, não 
somente do PT.  

Alguns membros desses partidos que 
assinaram a nota em solidariedade ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva estão chiando, com medo 
de que o tema do processo n.º 247, que tramita no 
Supremo Tribunal Federal, lhes atinja. Não há que 
temer. Não tenho medo do processo que tramita no 
Supremo Tribunal Federal.  

Os partidos de oposição ao Partido dos 
Trabalhadores estão desesperados em todas as 
capitais e cidades, tentando usar esse julgamento do 
Supremo contra nós, contra nossas candidaturas e as 
candidaturas aliadas. Não adianta! A população está 
olhando não o processo que está tramitando no 
Supremo Tribunal Federal em pleno período eleitoral, 
que consideramos em período antiético. Decidiram 
fazer esse julgamento no período eleitoral com o 
objetivo de prejudicar o Partido dos Trabalhadores e 
seus aliados. Está na cara! 

Por que não estão julgando o outro 
“mensalão”, o mensalão mineiro do PSDB? Por quê? 
Por que está engavetado? Por que não se fala na 
compra de votos para garantir a emenda 
constitucional que deu reeleição a FHC? Ninguém 
fala nisso! Há total parcialidade nesse processo e a 
população não é burra. O que a população está 
enxergando são essas coisas que saem em notinhas. 

Ainda bem que Senhor Ancelmo Gois tem a 
honradez de publicar uma notinha como essa do Ipea, 
dos dados reais da melhoria da situação de vida da 
população brasileira. E ninguém nega que isso vem 
dos oito anos do Governo do ex-presidente Lula e dos 
dois anos de Governo da Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff. Ninguém nega. A população está vendo é 
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que a sua condição de vida melhorou, que o seu 
poder de compra melhorou. E é esse o critério que 
será adotado, além do critério de se enxergar quem 
está aplicando políticas públicas concretas no 
município, na cidade onde as pessoas moram. É esse 
que será o processo de escolha. 

Uma meia dúzia do partido A, B ou C, que 
tenha cometido ilegalidades, não manchará quase um 
milhão de filiados que o Partido dos Trabalhadores 
tem no Brasil inteiro. Não aconteceu isso em 2005 e 
nem acontecerá agora, tanto que o ex-presidente Lula 
esteve em Salvador e após sua visita o candidato do 
nosso partido teve melhoria nos índices de 
aprovação. 

Terminamos, mais uma vez, parabenizando o 
Senhor Prefeito João Coser, que hoje, emocionado, 
participou juntamente conosco, com o Senhor 
Governador Renato Casagrande, com a equipe da 
prefeitura e do Governo do Estado do lançamento da 
pedra fundamental da AACD, filial Vitória, quando 
anunciou o que o jornal O Globo havia anunciado no 
dia de ontem. O jornal O Globo que geralmente não 
faz elogios às gestões petistas. O que o jornal O 
Globo publicou anteontem, dia 22 de setembro, dia 
da primavera: Capital capixaba obteve a melhor 
colocação no Índice de Desempenho do SUS. 

Em Vitória existe uma rede pública de saúde 
que funciona de ponta a ponta, desde a pequena 
unidade de saúde até o Centro de Especialidades da 
Vila Rubim, um prédio de quase dez andares, onde 
existem todas as especialidades na área de Saúde. 
Antes as pessoas precisavam ir ao CRE de Jardim 
América, Cariacica, e entrar na fila para conquistar 
uma consulta com médicos especialistas ou 
odontólogos para não sei quantos meses depois. 
Agora, o Centro de Especialidades, desapropriado 
pelo Prefeito João Coser a preço definido pelas 
perícias, está funcionando a pleno vapor inclusive 
com odontologia, fisioterapia e tantas outras 
especialidades oferecidas ao público. 
 Senhor Presidente, é uma pena que nossos 
elogios não caibam em dez minutos de fala. Mas, 
voltaremos a esta tribuna para registrar alguns 
pontinhos que infelizmente a mídia, que é parcial, 
nem sempre toda, mas algumas são parciais e visam a 
carimbar o Prefeito João Coser como incompetente, 
que não está realizando uma boa gestão, mas os 
dados são diferentes. O gerenciamento do Sistema 
Único de Saúde indicou que Vitória é o melhor 
município na área de Saúde. E é um município que 
vai atingir cem por cento de coleta e tratamento de 
esgoto, quer dizer, mais saúde ainda porque 
tratamento do esgoto é saúde direta para a população. 
(Muito bem!) 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Esmael de 
Almeida) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, orador inscrito. 
 

 O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, fico triste pela não votação 
dos projetos que constam da pauta de hoje; não em 
razão do problema do Município de Serra - e 
estiveram presentes vários representantes e lideranças 
comunitárias - mas em razão de todos os projetos que 
são encaminhados para esta Casa. Semana passada, 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, fiz questão de 
dizer em cada projeto que foi votado, em regime de 
urgência, sem ser analisado pelos trinta deputados. 
Hoje, o Senhor Deputado Atayde Armani, vice-líder 
do Governo, fez uma orientação válida. Se não for 
votado o projeto que versa sobre desapropriação de 
uma área localizada no Município de Serra, não será 
votado nenhum outro projeto em regime de urgência, 
porque não podemos priorizar nenhum projeto nesta 
Casa. 
 Ouvi a fala do Senhor Deputado Claudio 
Vereza, hoje. E na semana passada, ouvi o Senhor 
Deputado José Esmeraldo pedir ao Prefeito João 
Coser melhorias para mercado da Vila Rubim.  

Sempre tive e tenho numa conta alta o 
Prefeito João Coser, pela sua decência, tratamento, 
receptividade e pela aproximação com a sociedade. O 
Prefeito João Coser, Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, tem feito um trabalho muito tranquilo. 
Vitória é uma cidade com muitos problemas como 
todas as outras, mas, infelizmente, as pessoas só 
veem aquilo que não está dando certo; o que deu 
certo, o que foi construído com coração e dignidade 
não é analisado. 
 Sabemos que há prefeitos do nosso partido; o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço tem prefeito de 
seu partido, assim como o Senhor Deputado Doutor 
Hércules. Todos erram e acertam. É muito difícil o 
processo político e a questão de administrar a coisa 
pública. É complicado administrar uma casa; você 
tem dois filhos, um tem um entendimento o outro tem 
outro; um quer uma coisa, o outro quer outra e você 
acaba errando. Na questão do serviço público, 
existem os vereadores como temos nós, os 
Deputados, em relação ao Senhor Governador. Então, 
queremos muitas coisas para o bem, mas eles não nos 
ouvem.  

Venho fazendo minhas colocações, meus 
requerimentos, guardando meus documentos para que 
no futuro não venham me dizer que não avisei; para 
que no futuro não venham dizer que fui omisso. Um 
jornalista de determinado jornal colocou que fui 
omisso. Hoje, ele se retratou no jornal, vendo que eu 
estava com razão. Eu e o Senhor Deputado José 
Esmeraldo estávamos nesta Casa todos os dias nesta 
tribuna brigando, discutindo, batendo para que a 
coisa funcionasse. O que ocorreu? O cidadão saiu, 
pediu demissão. O Senhor Governador acolheu. 
Entrou outro na pasta e retirou exatamente as pessoas 
que contribuíram para evitar que a corrupção 
continuasse dentro da Sejus. Ora, citei nomes.  

Dr. André Garcia, por favor, veja o Coronel 
Amorim, o Coronel Spech e tantos outros que estão 
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lá. Essas pessoas não podem ficar. Foram elas que 
fizeram com que o Senhor Ângelo Rocalli caísse. Se 
elas permanecerem, farão com que V. Ex.a caia 
também. Estou só orientando. Não tenho nada com a 
Secretaria de Justiça, nada com a Secretaria de 
Segurança. Tenho obrigação com a sociedade 
capixaba, com o povo do meu Estado, com a 
insegurança que estamos vivenciando, com a falta de 
ressocialização dos presos.  

Senhores Deputados Theodorico Ferraço e 
Genivaldo Lievore, ontem, assisti na Igreja Missão, 
no bairro Praia da Costa, uma coisa magnífica: uma 
homenagem à Duda, Eduarda Queiroz Pinho, que 
morreu tragicamente num acidente saindo do 
Município de Marechal Floriano para sua residência.  

O Senhor Deputado João Leite, Presidente do 
Fórum Nacional de Segurança Pública, do qual sou 
vice-presidente, me ligou e disse: Gilsinho, vamos lá 
para prestar uma homenagem à Duda.  

A Duda era amiga da minha filha mais nova 
filha e é filha da Monika Queiroz, que foi professora 
da minha filha. Temos uma amizade de família.  

Mais de cinquenta presos do sistema 
penitenciário fizeram uma Cantata naquela Igreja, a 
coisa mais maravilhosa do mundo! No entanto, o 
tratamento que foi concedido a aqueles detentos não 
é o mesmo concedido a todos os detentos. Devemos 
ter o entendimento de que direito é para todos, 
oportunidade é para todos.  

O sistema prisional está superlotado. Foi 
veiculada uma matéria esta semana revelando que as 
cadeias estão superlotadas em todos os Estados da 
Federação. No nosso Estado, tivemos a posição, o 
pulso firme do nosso Governador Renato Casagrande 
que tirou todos os presos de todas as delegacias de 
Polícia, Senhor Deputado Genivaldo Lievore. Não 
existe preso em delegacia alguma de polícia.  

A desorganização do sistema prisional fica 
por conta da má gestão, que tem feito com que o 
Estado gaste mais com combustível, gaste mais com 
diárias, gaste mais com pneus, gaste mais colocando 
em risco os servidores que viajam do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim para o Município de Barra 
de São Francisco para buscar um preso para ir para 
uma audiência. 

Ora, será que eles não têm controle? Com o 
computador, hoje é muito fácil localizar de onde são 
os presos. Se os presos são do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, devem ficar na região sul. 
Se do Município de São Mateus, devem ficar na 
região norte. Se do Município de Colatina, devem 
ficar na região noroeste. Em todos esses lugares 
existem presídios. E presos misturados de um lugar 
para outro, com vários tipos de delitos, que causam 
desconforto, motins e rebeliões. Isso é falta de gestão. 
Esperamos que o Doutor André Garcia faça um bom 
trabalho, pois não é possível admitir que num Estado 
pequeno como o Espírito Santo, com apenas quatorze 
mil e quinhentos presos não tenhamos a capacidade 
de administrar o sistema prisional. 

 Desde que a Secretaria de Justiça existe sua 
sede funciona no Edifício Fabio Ruschi, no centro da 
Cidade, um local muito apertado; era apropriado para 
aquela Pasta quando no Estado havia oitenta e sete 
agentes penitenciários. Hoje são mais de quatro mil. 
Então, como administrar artesanalmente um sistema 
que cresce assustadoramente numa velocidade 
tamanha em que os servidores não conseguem dar a 
atenção necessária?   
 Hoje muitas audiências não são realizadas 
devido à ausência de condução para os presos e à 
falta de efetivo policial. Se os presos saíram da 
alçada da Polícia Civil, por que os policiais civis têm 
de fazer a escolta desses presos? 
 Uma máxima do direito e da segurança diz 
que quem prende não pode tomar conta do preso, ou 
seja, se eu cerceei seu direito de ir e vir, mantendo-o 
encarcerado, você tentará de todas as formas 
transformar-me em seu algoz; se eu evito que um 
preso fuja, dirá que o estou maltratando, que tentei 
suborná-lo, que pedi propina ou que tentei algo 
contra sua família. Isso acontece todos os dias nos 
presídios do mundo. 
 Verificamos que se não houver um controle 
regular da entrada desses presos nas delegacias 
próximas onde os crimes são perpetrados por eles, e 
se não forem recolhidos próximos das comarcas onde 
serão realizadas as audiências, estaremos remando 
contra a maré. Simplesmente invertendo a ordem, ou 
seja, um detento que está encarcerado no Município 
de Cachoeiro de Itapemirim poderá ter sua audiência 
realizada no Município de Pedro Canário, 
percorrendo quase quinhentos quilômetros, tendo que 
pernoitar no presídio e, depois, toda a equipe tem de 
voltar a Pedro Canário para transportá-lo novamente 
para Cachoeiro de Itapemirim.  
 São despesas inúteis que só ferem o erário 
público. Digo mais. O combustível que a Polícia 
Civil tem para trabalhar durante todo o ano está 
acabando, faltando ainda três meses para o fim do 
ano. Portanto, não há mais dotação orçamentária para 
combustível.  

Senhor Presidente, desejamos que o Doutor 
André Garcia faça um bom trabalho e que seja reto; 
faça justiça, pois a Pasta é da Justiça. Tem que tirar o 
Coronel Spech e o Coronel Amorim, que são algozes 
da Secretaria de Estado da Justiça. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Freitas, orador inscrito. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, orador inscrito. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Sérgio Borges, orador inscrito. (Pausa)  
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito, que inverteu a 
ordem de inscrição com o Senhor Deputado José 
Esmeraldo.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
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revisão do orador) – Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço e Senhores Deputados Claudio Vereza, 
Genivaldo Lievore e Gilsinho Lopes, os únicos 
presentes neste momento da sessão, fiz uma permuta 
com o Senhor Deputado José Esmeraldo, como 
orador inscrito, para que S. Ex.ª pudesse atender a um 
compromisso urgente e inadiável, razão por que 
fiquei para falar por último, apesar de que hoje quem 
chegou primeiro nesta Casa de Leis foi a Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. Eu fui o segundo 
Deputado a chegar, o terceiro foi o Senhor Deputado 
Atayde Armani e o quarto foi o Senhor Deputado 
Claudio Vereza.  
 Voltamos a assomar à tribuna desta Casa para 
falar sobre um tema que virou mania: saúde pública. 
Mas, antes de falar sobre a saúde, registramos que o 
Senhor Deputado José Esmeraldo falou sobre o 
pagamento dos 11,98%. Não nos esquecemos do 
assunto, está na pauta das nossas reuniões, está na 
nossa fala e temos sempre de nos lembrar desse 
assunto para que não caia no esquecimento. Muitos 
servidores já morreram sem receber esse percentual 
de reajuste. Todos os poderes constituídos deste 
Estado fizeram o pagamento aos seus servidores, mas 
os funcionários da Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo ainda não o receberam. Não sabemos 
por que razão, mas queremos entender. Nós 
autorizamos o pagamento aos servidores dos demais 
poderes, mas temos medo de autorizar o pagamento 
aos funcionários desta Casa de Leis.  

Percebo que a Assembleia Legislativa não 
oferece, por exemplo, lanche, mas também isso não 
interessa, não quero, pois posso comprá-lo. Aliás, 
todos os Senhores Deputados podem comprar. 
Quando participamos de algumas atividades do 
Governo, nas sedes das secretarias, como quando um 
seminário é aberto, está posta uma mesa que faz 
inveja a muitas empresas e atividades. Mas a 
Assembleia Legislativa não pode fazer isso, porque 
os Senhores Deputados têm medo, assim como até 
hoje não pagaram os 11,98%, porque a Assembleia 
Legislativa tem medo. Não é esta Assembleia de 
agora, é a de muito tempo. No entanto é preciso não 
esquecer o assunto e estar sempre batendo nessa 
tecla.  

Voltando a falar sobre a situação do Hospital 
São Lucas, esse hospital e a saúde vão muito mal. 
Reiteradas vezes falamos sobre isso. Ainda na sexta-
feira, pela manhã, falamos na reunião do Conselho 
Regional de Medicina (CRM), com os representantes 
das entidades de saúde. Naquela reunião estiveram 
presentes, naturalmente, os representantes do CRM, 
porque a reunião foi na sua sede, representantes do 
Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes), da 
Associação Médica do Estado do Espírito Santo 
(Ames), do Ministério Público, do Tribunal de Justiça 
e da Comissão de Saúde, representada por nós. 

Busca-se uma forma de retirar o paciente do 
chão do hospital e do sofrimento, porque há muitos 
anos não se investe em leitos hospitalares no nosso 
Estado. O Estado do Espírito Santo, atualmente, 
possui um déficit em torno de oito mil leitos e para 
eliminá-lo o Governo deve agir muito rapidamente, 
pois é algo que se arrasta há muito tempo, apesar de 

sabermos que o Senhor Secretário Tadeu Marino, 
com toda sua equipe, e o Senhor Governador Renato 
Casagrande, têm lutado muito para resolver essa 
situação.  

O Secretário de Estado da Saúde, realmente, 
não pode deixar de falar. Não vamos ficar olhando 
para o passado, pelo retrovisor, mas não podemos 
deixar de falar que no Hospital São Lucas, quando 
seu atendimento foi transferido para o HPM, 
diminuiu cinquenta leitos. É preciso que isso seja 
dito. É preciso falar também que o Hospital das 
Clínicas possui cento e vinte leitos desativados por 
falta de contratação de pessoal de apoio. Então, nós, 
que possuímos plano de saúde, devemos cuidar do 
pessoal que não possui plano de saúde particular.  

Infelizmente, a Assembleia Legislativa 
aprovou um projeto de lei com o meu voto contrário, 
determinando o tempo de espera para atendimento 
médico de quem possui plano de saúde, mas não 
aprovou ainda o projeto de lei de minha autoria, que 
determina o tempo de espera por atendimento 
hospitalar para o pessoal que está nos corredores e no 
chão; que está morrendo e precisando de uma 
consulta. Devemos olhar esse fato, pois somos pagos 
para isso. Continuaremos gritando, nos esgoelando 
por dias melhores.  

Na sexta-feira passada o Senhor Tadeu 
Marino, Secretário de Estado da Saúde, veio a esta 
Casa para prestação de contas do primeiro 
quadrimestre deste ano. Poderíamos convocá-lo, mas 
iremos, amavelmente, convidá-lo a fazer a prestação 
de contas do segundo quadrimestre deste ano, para 
que seja mostrado onde foi aplicado o investimento 
da Saúde.  

O comitê criado no Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo pelo CNJ foi muito 
importante. A Doutora Marianne Júdice de Matos 
esteve presente nesta Casa durante a prestação de 
contas e tem cobrado muito essa questão da Saúde, 
assim como o Senhor Pedro Valls Feu Rosa, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a 
quem parabenizamos por seu trabalho.  

Ontem estivemos com o Senhor Renato 
Casagrande, Governador do Estado do Espírito 
Santo; com o Senhor Fábio Nielsen, Diretor-Geral do 
Detran; e com o Senhor Fabio Damasceno, Secretário 
Estadual de Transportes e Obras Públicas, em um 
pedalaço, apesar do tempo chuvoso, no primeiro píer 
da praia de Camburi.  

Estivemos com a Senhora Maria Helenice 
Nicchio Mendes, que tem feito um trabalho 
admirável no NARP-TRAN - Núcleo de 
Atendimento e Reintegração Psicossocial às Vítimas 
de Acidentes de Trânsito e seus familiares, que 
funcionará no Espaço Circular, na Rua Doutor João 
Carlos de Souza, 245, no Bairro Vermelho, atrás de 
onde ficava o Carrefour. 

No Jornal A Tribuna, no Caderno Cidades, 
página cinco, foi publicada matéria sobre um 
atendimento, com a manchete: Advogado de graça 
após acidente. Familiares das vítimas de acidentes 
de trânsito também vão contar com médicos e 
fisioterapeutas em núcleo do Detran.  
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Agradecemos ao Senhor Governado Renato 
Casagrande por este importante trabalho que o 
Governo do Estado está desempenhando por meio do 
Detran. O NARP-TRAN foi criado por nossa 
indicação e inspiração de nosso querido delegado e 
missionário Fabiano Contarato. 

Registramos reclamação contra a Douta 
Comissão de Justiça de nossa Casa de Leis, que 
negou o nosso projeto de lei, dando-lhe parecer 
contrário. 

Infelizmente, o Estado do Espírito Santo é 
diferente dos outros Estados. Nos Estados do Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco há uma lei 
obrigando os hospitais a terem em estoque o 
medicamento Dantrolene Sódico, único medicamento 
que faz a reversão do choque induzido pela anestesia 
geral, chamado hipertermia maligna, que leva a óbito 
o paciente. 
 O Senhor Deputado Luciano Rezende, 
quando vereador pelo Município de Vitória, também 
apresentou projeto de lei que versava sobre o assunto 
porque o filho de um amigo de S. Ex.ª, um rapaz de 
quinze anos, se não nos enganamos, faleceu em 
virtude deste choque.  
 Na hora em que morrer de choque de 
hipertermia maligna um filho de um deputado, de um 
senador, do Governador do Estado ou de um 
Secretário, serão esquecidos os papéis, as leis, e irão 
olhar mais a vida.  

Lamentamos a Comissão de Justiça ter 
negado nosso projeto de lei. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Solicitamos à Secretaria que entre em 
contato com o Secretário de Estado da Saúde para 
fazer-lhe um convite muito cordial de 
comparecimento a esta Casa, amanhã ou quarta-feira, 
para falar sobre a Saúde do Estado do Espírito Santo. 
Pararemos os trabalhos para essa oportunidade com o 
objetivo de S. Ex.ª dar uma satisfação sobre o que 
está acontecendo com a Saúde no nosso Estado, 
especialmente com a Casa de Caridade São José, do 
Município de Alegre. 
 Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 
poderia, em nosso nome, fazer esse convite ao 
Secretário de Estado da Saúde, pois é uma 
oportunidade para S. Ex.ª, inclusive, defender-se 
diante de uma série de acontecimentos. Sabemos que 
muitas coisas acontecem, mas não é, realmente, por 
culpa do Secretário. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Realizamos, a pedido de V. 
Ex.ª, uma audiência pública no Município de Alegre 
sobre esse hospital, mas, infelizmente, o prefeito não 
compareceu e depois da nossa saída S. Ex.ª, que 
esquecemos o nome, e é até bom que esqueçamos, 
fez duras críticas à nossa pessoa e a V. Ex.ª também, 
que foi o requerente. Não fomos ao Município de 
Alegre fazer política, fomos fazer política de Saúde. 
Inclusive, fomos ao Município com o nosso carro. 
 É bom que o prefeito do Município de Alegre 
tome juízo. Faça a política partidária que quiser. Mas, 

com a política de Saúde, precisa tomar jeito e olhar 
pela população do Município de Alegre que está 
sofrendo muito. S. Ex.ª está atrapalhando aquele 
hospital a funcionar como deveria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – 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, também 
destacaremos a política do Governo Federal, do Ex-
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a 
Presidenta Dilma Rousseff vem dando continuidade; 
a política dos últimos dez anos.  
 Nesse período, trinta e sete milhões de 
brasileiros saíram da pobreza e passaram a ser 
classificados como classe média. Hoje, mais da 
metade da população do país, ou seja, cinquenta e 
três por cento vivem com uma renda per capita entre 
duzentos e noventa e um reais e mil e dezenove reais 
por mês. Isso significa que cento e quatro milhões de 
pessoas melhoraram de vida.  
 O mais importante é que além das políticas 
públicas aumentarem a renda de quase quarenta 
milhões de pessoas, a renda das classes mais baixas 
também aumentou. A distância entre ricos e pobres 
ficou menor no país. Esse também é um dado 
importante para quem quer um país mais igualitário, 
onde homens e mulheres tenham plena cidadania. 
 Os dados são da pesquisa nacional por 
amostra de domicílios, de 2011, divulgada na última 
semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Também foi alterado o índice de Gini, 
que é a medida do grau de concentração de uma 
distribuição, cujo valor varia de zero, perfeita 
igualdade, até um, a desigualdade máxima. Ou seja, 
quanto mais próximo o índice for de zero, menos 
concentrada é a distribuição dos rendimentos; melhor 
é a igualdade.  
 

O índice de Gini é a medida do grau 
de concentração de uma distribuição, 
cujo valor varia de zero, perfeita 
igualdade, até um, a desigualdade 
máxima. Ou seja, quanto mais 
próximo o índice for de zero, menos 
concentrada é a distribuição dos 
rendimentos. 
 

 Um dos fatores importantes foi o salário 
mínimo, que puxou a parte de baixo para cima. Ou 
seja, o salário mínimo teve um ganho real nesse 
período, o que possibilitou que milhões de pessoas 
pudessem melhorar de vida, aumentar a renda e, 
consequentemente, gerar emprego e renda, pois 
quando milhões de pessoas são incluídas no mercado 
consumidor, a economia melhora: a indústria fabrica 
mais, a alimentação é melhor, há mais lazer, andam 
de avião, compram carro. Foi esse o resultado da 
política pública implantada pelo Governo do 
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Presidente Lula e ao qual nossa Presidenta Dilma 
Rousseff deu continuidade. 
 Temos, ainda, alguns desafios apresentados 
pela mesma pesquisa. Um deles informa que as 
mulheres continuam ganhando menos que os homens. 
A desigualdade não está presente apenas na renda. Há 
desigualdade quanto à participação das mulheres, 
pois são subrepresentadas nos Parlamentos. Basta 
olhar para esta Casa. O mesmo acontece nas Câmaras 
e no Congresso Nacional. Em outros países, inclusive 
da América Latina, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, o número de mulheres parlamentares é três 
vezes maior que o nosso, chegando a trinta, a 
quarenta por cento. Esperamos que, com a 
obrigatoriedade de haver mais mulheres nas chapas 
de vereadores, para os legislativos municipais, 
possamos aumentar a participação das mulheres nos 
espaços de poder.  
 Voltemos ao assunto: renda. No Brasil, a 
renda média das mulheres permanece menor que a 
dos homens. Embora essa diferença venha 
diminuindo, em 2009, o ganho médio entre as 
mulheres de oitocentos e oitenta e dois reais equivalia 
a 67,1% do rendimento dos homens. Em 2011, a 
proporção caiu para setenta por cento, com as 
mulheres chegando a ter rendimento de novecentos e 
noventa e sete reais. É uma realidade que precisamos 
alterar para igualar os salários de homens e mulheres.  
 A pesquisa demonstrou uma situação que já 
discutimos muito nesta Casa, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, e com o resultado da pesquisa, 
Senhores Deputados Claudio Vereza e Doutor 
Hércules, vimos o tamanho do desafio que 
precisamos vencer para incluir milhões de jovens.  

 
A Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) realizada em 2011 
pelo IBGE revela um aumento da 
proporção de jovens que não 
estudam e não trabalham no País. 
Em 2009, 85,2% da população de 15 
a 17 anos frequentava a escola. Dois 
anos depois, o percentual caiu para 
83,7%. 

 
Conforme os dados, Senhor Deputado 

Claudio Vereza, houve uma diminuição do número 
de estudantes, interrompendo uma tendência de 
crescimento da taxa de escolaridade nesta faixa 
etária no nosso País, ou seja, no momento em que o 
adolescente precisa estar na escola. 
 Apresentamos e foi aprovada nesta Casa 
proposta de emenda constitucional para tornar 
obrigatório o ensino médio. Quem está na idade 
escolar e terminou o ensino médio, deverá se 
matricular no ensino médio. Para isso, temos que dar 
condições para os jovens. 

Uma das constatações relatadas pelo 
economista Cláudio Moura Castro é que a queda da 
taxa de escolaridades entre os jovens reflete uma 
crise do ensino médio. Ele revela ainda: A matrícula 
está caindo porque o ensino médio é muito ruim, é 

chato, as pessoas desanimam. Mas vou além, falta 
para os alunos do ensino médio o transporte escolar. 
Por isso, também apresentamos nesta Casa de Leis 
uma proposta de emenda constitucional, para 
estender o direito ao passe livre dos alunos da Grande 
Vitória e para os alunos das cidades do Interior, que 
moram na área urbana. 

Precisamos de políticas públicas para 
converte essa realidade. Precisamos também, de um 
ensino médio atrativo integrado ao profissionalizante 
para que o adolescente tenha perspectiva de que com 
a educação ele pode melhorar sua vida. Portanto, são 
dados importantes da economia, que também 
demostram o desafio que temos para incluir os jovens 
na educação e diminuir as diferenças entre homens e 
mulheres. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - 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, ordinária, dia 25 de 
setembro de 2012, para a qual designo  
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

  
ORDEM DO DIA: Votação adiada, com 

discussão única encerrada, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 28/2012; votação 
adiada, com discussão única encerrada, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.o 349/2012; discussão 
única, em regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
344/2012, 345/2012, 346/2012, 347/2012 e 
348/2012; votação adiada, com discussão em 1.º 
turno encerrada, das Propostas de Emenda 
Constitucional n.os 05/2008 e 34/2011; votação 
adiada, com discussão prévia encerrada, dos Projetos 
de Lei n.os 114/2012 e 179/2012; discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.o 326/2012; 
discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 230/2012, 250/2012, 335/2012 e 341/2012.  

 
Está encerrada a sessão. 
 

 Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
quarenta e oito minutos.  

 
*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão os Senhores Deputados Da 
Vitória, Doutor Henrique Vargas, Freitas, 
Gildevan Fernandes, Glauber Coelho, José 
Carlos Elias, Luciano Rezende, Luiz Durão, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos e Solange 
Lube. 

 
OCTOGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
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SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 24 
DE SETEMBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
José Esmeraldo, Roberto Carlos e 
Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – 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, a convite do Presidente, o 
Senhor Deputado Doutor Hércules) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
(O Senhor Deputado Doutor 
Hércules lê Marcos, 12:30) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da oitava sessão 
extraordinária, realizada em 19 de setembro de 2012. 
(Pausa) 

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

  
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
GERÊNCIA DE CONTROLE E CONVÊNIOS 
 
OFÍCIO N.º 899/2012 
 
Vitória, 04 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Informamos a V. Ex.ª que, em 
conformidade com parágrafo 2º, do artigo 116, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, estamos encaminhando cópias 

xerográficas dos Convênios celebrados entre a 
Secretaria de Estado da Educação – SEDU e os 
municípios/entidades, conforme relação anexa. 
 

Atenciosamente, 
 
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES 
Secretário de Estado da Educação 
Av. César Hilal, n.º 1111 – Santa lúcia – Vitória – ES 

– CEP 29056-083 
 
Ao 
Ex. mo  
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Às Comissões de Educação e 
de Finanças. 

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

ENGEO 
 
OFÍCIO N.º 1282/2012 
 
Anchieta, 17 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

A GX Technology Sísmica Brasil Ltda. 
informa a V.Sa. que terminou à atividade de pesquisa 
sísmica marítima 2D, do Programa Costa Sul-sudeste 
nas Bacias Sedimentares do Espírito Santo, Campos, 
Santos e Pelotas. 

As áreas de Pesquisa sísmica restringiu-se 
aos limites do polígono autorizado pela Agência 
Nacional do Petróleo (através da Autorização ANP-
325/08) e pela CGPEG/DILIC/IBAMA (através da 
licença de Pesquisa Sísmica – LPS n.º 070/11 – 
Programa Costa Sul- sudeste). 

A GX Technology Sísmica Brasil Ltda. 
esclarece que a pesquisa sísmica ocorreu diariamente 
em apenas uma pequena parte da área licenciada, e a 
atividade pesqueira ficou restrita apenas na linha em 
que o navio estava operando diariamente e não em 
toda a área da atividade. 

Ao longo de todo o período da atividade de 
pesquisa sísmica 80 embarcações pesqueiras foram 
abordadas próximo ao navio sísmico. Não houve 
registro de incidentes envolvendo arranjos sísmicos e 
embarcações pesqueiras e seus petrechos. 

A atividade está foi desenvolvida pelo navio 
de pesquisa sísmica M/V DISCOVERER, 
acompanhado por duas embarcações assistentes, a 
ALRO e a PIAUÍ XV. 

Como parte de seu Programa de 
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Comunicação Social, a GX a Technology Sísmica 
Brasil Ltda. informou a todas as partes interessadas 
as características de seus levantamentos sísmicos 
marítimos, colhendo criticas e sugestões, buscando 
mecanismos de comunicação eficiente e que 
contribuam para a segurança de suas operações. E 
visitas foram executadas por profissionais da 
ENGEO com todas as entidades de classe voltadas a 
pesca artesanal inseridas na área de influência  

Sendo o que se apresenta até o momento, 
renovamos protestos de estima e consideração e 
colocamos-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer 
informações adicionais. 

 
Atenciosamente, 

 
ROGÉRIO RIBEIRO 
Responsável Técnico 
rogerio@engeosoluções.com.br 
OC. VICENTE FIGNA 
Coordenador de Projetos Ambientais 
Vicente@engeosoluções.com.br ou 
engeo.vicente@gmail.com 
tel.: 9xx27 9973-2289 (ligação a cobrar) 

 
Ao 
Ex. mo  
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. À Comissão de Proteção ao 
Meio Ambiente.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 130/2012 
 
Vitória, 19 de setembro de 2012. 
 
Referência: Justificativa de ausência. 
 
Senhor Presidente: 
 

Observado o que dispõe art. 305, § 7º, do 
Regimento Interno, justifico ausência a V. Ex.ª, na 
83.ª SESSÃO ORDINÁRIA da 17.ª 
LEGISLATURA, realizada no dia 17 de setembro de 
2012. 
 

Atenciosamente,  
 
GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual – PV/ES 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 76/2012 
 
Vitória, 12 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Não foi possível comparecer a Sessão 
Ordinária do dia 10 de setembro do corrente ano, 
devido a compromissos previamente agendados, de 
acordo com o parágrafo 6° do artigo 305 do 
regimento interno para atividades Parlamentares. 
 

Atenciosamente,  
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual - PP 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 108/2012 
 
Vitória, 18 de setembro de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 

Com fulcro no Capítulo IV, artigo 305, § 6º, 
do Regimento Interno, solicito justificar a minha 

mailto:ROGERIO@ENGEOSOLUÇÕES.COM.BR
mailto:Vicente@engeosoluções.com.br
mailto:engeo.vicente@gmail.com
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ausência na sessão ordinária realizada no dia 18-09-
2012 (terça-feira). 
 
 Atenciosamente,  
 
LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual – Lider do PDT 
4.º Secretário 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

242/2012, do Governador do Estado, comunicando 
que se ausentará do país, no período de 25 a 30 de 
setembro, com destino à Itália, onde participará da 
47ª edição da Feira Internacional de Comércio de 
Pedras, Desing e Tecnologia e que em sua ausência 
assumirá os destinos do Estado, o Vice Governador. 
Publicada integralmente no DPL do dia 25 de 
setembro de 2012. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sandro Locutor) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.o 

243/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
o Projeto de Lei n.o 359/2012, que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno do Estado, e dá outras 
providências. Publicada integralmente no DPL do 
dia 25 de setembro de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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 358/2012 
 

Dispõe sobre a identificação dos 
produtos que contém glúten no 
cardápio dos estabelecimentos com a 

finalidade de prevenir as causas 
provenientes de doença celíaca ou 
síndrome celíaca. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
RESOLVE: 
 Art. 1° Fica instituída a inclusão de 
identificação das substâncias que contém glúten nos 
cardápios dos estabelecimentos que servem refeições 
tais como restaurantes, bares, lanchonetes e padarias.  
 

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

Vitória, 20 de setembro de 2012. 
 
DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual - PMDB 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A doença celíaca é uma condição crônica que 
afeta a saúde das pessoas que possuem tolerância 
permanente ao glúten. Ressalta-se que os portadores 
da doença não podem ingerir alimentos compostos 
por trigo, centeio, cevada, aveia e malte. 

O projeto em tela tem por escopo fornecer a 
estas pessoas informação, isto é, indicação correta a 
respeito dos compostos que integram os alimentos e 
bebidas fornecidos nos estabelecimentos, a fim de 
que não haja prejuízo a sua saúde. 

Levando em consideração o que foi dito e por 
se tratar de um assunto de notável interesse 
apresentamos este projeto a fim de melhorar a 
qualidade de vida dessas pessoas portadoras de 
doença celíaca. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 16/2012 
 

Inclui parágrafo único ao art. 159 do 
Regimento Interno, dispondo sobre o 
requerimento de verificação de 
quórum. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º. Fica incluído o parágrafo único ao 
artigo 159 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 159. (...) 
 
(...) 
 
Parágrafo único – A presença do 
deputado requerente da verificação 
de quórum, prevista no inciso VIII 
deste artigo, deverá, 
obrigatoriamente, constar na lista de 
comparecimento.” 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2012. 
 
DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 
 
JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Resolução tem por 
escopo alterar a Resolução nº. 2.700, de 15.07.2009, 
que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, para que os deputados que solicitarem a 
verificação de quórum permaneçam no Plenário e 
atestem a sua presença durante a concretização do 
seu requerimento verbal. 
 Essa alteração busca evitar que sua ausência 
comprometa o quórum necessário às deliberações da 
Casa.  

Apresentamos e justificamos, assim, o 
presente Projeto de Resolução, que acreditamos ser 
pertinente e necessário, razão pela qual merecerá 
irrestrito apoio dos Pares que compõe a atual 
legislatura. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, à Comissão de Justiça 
e à Mesa Diretora.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 434/2012 
 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 229/2012  
Autor: Deputado José Esmeraldo 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de ensino básico no Estado do 
Espírito Santo, a divulgarem o índice IDEB”. 
 
I – RELATÓRIO DO VENCIDO 

 
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Doutor José 
Esmeraldo, que apresenta a seguinte ementa: “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de 
ensino básico no Estado do Espírito Santo, a 
divulgarem o índice IDEB”. 

A matéria foi protocolada em 20/12/2011. O 
Excelentíssimo Senhor Presidente, às fls. 02, proferiu 
despacho denegatório no dia 18/06/2012, com fulcro 
no artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno – 
Resolução nº 2.700 do ano de 2009, no qual 
inadmitiu a tramitação da proposição entendendo, a 
priori, existir manifesta inconstitucionalidade, por 
infringir o artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, 
da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

Também, no dia 18/06/2012, foi deferido 
pedido de recurso à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do 
art. 143, parágrafo único, do Regimento Interno – 
Resolução nº 2.700 do ano de 2009. 

O Parecer do Relator vencido opinou pela 
Rejeição do Despacho Denegatório, apontando pela 
possibilidade jurídica de sua regular tramitação, ao 
qual foi rejeitado por três votos a um, sendo 
designado outo Deputado para novo relatório. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 
fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 
o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 
I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório. 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 
Excelentíssimo Senhor Deputado José Esmeraldo, 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de ensino básico no Estado do 
Espírito Santo, a divulgarem o índice IDEB”. 

Com a devida vênia, em que pese a 
consistência jurídica do despacho denegatório, razão 
assiste ao Excelentíssimo Senhor Presidente ao 
entender que o presente Projeto é inconstitucional, 
por infringir o artigo 63, parágrafo único, incisos III e 
VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, 
vejamos: 

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

 
O projeto de lei em tela pretende adotar 

mecanismos para divulgação do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB -, 
atribuído aos estabelecimentos da rede estadual de 
ensino. Segundo a proposta, todos os 
estabelecimentos de ensino básico no Estado do 
Espírito Santo deverão afixar placa com nota obtida 
pelo estabelecimento, bem como a média municipal e 
estadual. Assim sendo, claro está que haverá 
modificação na organização administrativa do Estado 
do Espírito Santo. Ademais, os artigos constantes no 
presente Projeto de Lei criam atribuições às 
Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo, 
residindo no campo da discricionariedade do Chefe 
do Poder Executivo. Assim sendo, existe vício de 
iniciativa na referida proposição.  

Ademais, a presente Proposição ainda 
acarreta outros vícios de constitucionalidade, tais 
como a invasão na esfera de competência dos 
municípios, já que a proposta prevê no seu § 1º do 
art. 1º a obrigatoriedade da divulgação da “média 
municipal” das escolas municipais (art. 30, I da 
CF/88).  

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o 
Projeto de Lei ora analisado não está de acordo com 
os preceitos e princípios constitucionais, sendo 
inconstitucional, razão que nos leva a concluir pela 
manutenção do despacho denegatório do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora. 
 
III – CONCLUSÃO 
 

Ante o exposto, opinamos pela manutenção 
do despacho denegatório do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Mesa Diretora aposto ao Projeto de Lei 
nº 229/2012, sugerindo aos membros desta Comissão 
a adoção do seguinte: 

 
PARECER DO VENCIDO N.º 434/2012 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO do Presidente da Mesa referente 
ao Projeto de Lei n.º 229/2012, de autoria do(a) 

Exmo(a) Senhor(a) Deputado(a) JOSÉ 
ESMERALDO. 

 
Plenário Rui Barbosa, 11 de setembro de 

2012. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
CLAUDIO VEREZA 
Relator 
DARY PAGUNG (contra) 
FREITAS 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Publique-se.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO N.º 231/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado signatário, requer a V. Ex.ª, com 
fulcro no art. 305, III, do Regimento Interno, licença, 
do dia 19 de setembro até o 5 de outubro do corrente 
ano, para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular.  

 
Sala das Sessões, 19 de setembro de 2012. 

 
GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual – PV 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato de licença.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO N.º 232/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
REQUER a V. Ex.ª a suspensão da licença sem 
remuneração, no dia 19/09/2012, a fim de participar 
da sessão ordinária nesta Casa de Leis. 

 
Palácio Domingos Martins, 18 de setembro 

de 2012. 
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DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato de licença.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 
 
REQUERIMENTO N.º 233/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A DEPUTADA APARECIDA DENADAI, 
com fulcro no artigo 305, II, do Regimento Interno, 
encaminha atestado médico do deputado LUIZ 
DURÃO a partir do dia 19 de setembro de 2012. 
 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2012. 
 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato de licença.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
234/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Transporte e Obras Públicas o seguinte pedido de 
informações: 

 
- Cópia integral do processo 
DERTES (Departamento de 
Edificações, Rodovias e Transportes) 
29307201/2005 e edital de 
concorrência serv./Rod. Nº 11/2005.  
 
- Autorização do Conselho 
Rodoviário Estadual Processo 
DERTES nº 29307201/2005 e 
processo de aprovação da 

autorização. 
 
- Cópia integral do processo de 
Concorrência para a terraplenagem, 
pavimentação e drenagem na infra-
estrutura do Posto Fiscal José do 
Carmo, na BR 101-Sul, próximo ao 
trevo de Apiacá 

 
Obs.: O processo de Concorrência 
deve vir completo, especificando 
todas as suas etapas. Inclusive: I- 
Projeto básico; II- Projeto Executivo; 
III- Execução de Obras e Serviços; 
Aprovação pelas autoridades de todas 
as etapas, inclusive com os pareceres 
jurídicos e técnicos correspondentes. 
Identificação de todos os 
participantes da concorrência com os 
documentos apresentados, desde o 
início até a proclamação do 
resultado, inclusive com eventuais 
recursos administrativos. 
 
- Motivação da abertura do processo 
de Concorrência, com aprovocação 
ao DERTES pela Secretaria de 
Fazenda ou quem de direito. 
- Todas as manifestações da 
Secretaria de Estado de Fazenda que 
deram ensejo à realização da 
Concorrência objeto deste pedido de 
informações, bem como quaisquer 
outros processos administrativos 
correlatos e que subsidiem as 
informações solicitadas por este 
requerimento. 
 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012. 
 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
235/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
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encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Fazenda o seguinte pedido de informações: 
 

-Motivação exarada pela Secretaria 
de Estado de Fazenda que deu azo à 
abertura do processo de 
Concorrência para a terraplenagem, 
pavimentação e drenagem na infra-
estrutura do Posto Fiscal José do 
Carmo, na BR 101-Sul, próximo ao 
trevo de Apiacá. 
-Todas as manifestações da 
Secretaria de Estado de Fazenda que 
deram ensejo à realização, pelo 
então DERTES, atual DER, da 
Concorrência objeto deste pedido de 
informações, bem como quaisquer 
outros processos administrativos 
correlatos e que subsidiem as 
informações solicitadas por este 
requerimento. 

 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
236/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos o seguinte 
pedido de informações: 
 

Fornecer cópia integral dos 
processos administrativos que tratam 
de todas as licenças ambientais que 
tenham sido requeridos pelas 
empresas Ferrous Logística S/A e 
Ferrous Resources do Brasil S/A, até 
a fase em que atualmente se 
encontrem. 

 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012. 

 
GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Oficie-se.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
237/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Social o seguinte pedido 
de informações: 
 

1. Quantos Delegados de Polícia 
foram nomeados e empossados no 
ano de 2012, apontar a quantidade e 
identificar os referidos servidores. 
 
2. Esclarecer onde foram lotados e 
onde, de fato, encontra-se em 
exercício. Inclusive: 

 
a) Apontar os que estão em 
Delegacias Especializadas; 
 
b) Apontar os que estão respondendo 
por mais de uma Delegacia; 
 
c) Apontar os que estão respondendo 
por plantões em Micro-regiões; 
 
d) Apontar os que estão na 
Corregedoria; 
 
e) Apontar onde estão os demais. Ou 
seja, discriminar o nome do servidor 
e onde está localizado. 

 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012.  

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
238/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
Transporte e Obras Públicas o seguinte pedido de 
informações: 

Considerando as denúncias de que o “Cais 
das Artes” na localidade conhecida como Praça do 
Papa, na Enseada do Suá em Vitória, orçada em R$ 
115 milhões teve o acréscimo de R$ 43 milhões e já 
estaria na casa dos R$ 158 milhões, além de 
cronograma atrasado com descumprimentos 
contratuais, requer as seguintes informações: 

 
- Cópia integral do processo de 
licitação, especificando todas as suas 
etapas. Inclusive: I- Projeto básico; 
II- Projeto Executivo; III- Execução 
de Obras e Serviços; Aprovação 
pelas autoridades de todas as etapas, 
inclusive com os pareceres jurídicos 
e técnicos correspondentes. 
Identificação de todos os 
participantes da concorrência com os 
documentos apresentados, desde o 
início até a proclamação do 
resultado, inclusive com eventuais 
recursos administrativos. Na hipótese 
de substituição do contratado, 
apresentar a documentação correlata. 
 
- Motivação da abertura do processo 
de Concorrência, com a provocação 
da Secretaria de Cultura ou quem de 
direito a esta Secretaria, ao IOPES ou 
órgãos que os antecederam. 
 
- Todas as manifestações 
governamentais que deram ensejo à 
realização da Concorrência objeto 
deste pedido de informações, bem 
como quaisquer outros processos 
administrativos relacionados e que 
subsidiem as informações solicitadas 
por este requerimento. Inclusive 
rupturas de contratos, penalidades 
aplicadas, substituição de partes 
contratadas, pagamentos realizados. 
E, finalmente, as providências que 
estão sendo tomadas pelo Estado para 
ser ressarcido dos prejuízos pelo 
aumento do custo das obras e demora 
na entrega. 

 

Sala das Sessões, 24 de setembro de 2012. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Oficie-se. (Pausa) 
No momento, temos em Plenário apenas treze 

Senhores Deputados. Solicitamos aos ilustres 
Senhores e Senhoras Deputados que se encontram 
nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam ao Plenário, a fim de registrar presença 
nos terminais eletrônicos e possibilitar o quorum 
necessário para votação do Expediente sujeito à 
deliberação. (Pausa) 

Peço um minuto de silêncio pelo falecimento 
do Professor Athair Cagnin, um dos maiores poetas 
que Cachoeiro de Itapemirim produziu. Homem de 
grande cultura, de vida ilibada e extraordinária. 
Morreu hoje e está deixando grande saudade ao 
mundo cultural e ao de professores, principalmente 
no Liceu, em Cachoeiro de Itapemirim. É nosso 
conhecido e também do Senhor Deputado Doutor 
Hércules, razão pela qual manifestamos nosso de 
pesar. 
 Portanto, solicito a todos que, de pé, façamos 
um minuto de silêncio. (Pausa)  
 

(A Casa presta a homenagem) 
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Luzia 
Toledo) 

 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! É com muito respeito que 
aguardei a homenagem prestada pela Casa, dada a 
importância do homenageado. 
 Fizemos hoje três requerimentos, pedidos de 
informações, referentes aos itens 15,16 e 17 do 
Expediente desta sessão. Em um deles solicitamos 
cópia integral dos processos administrativos que 
tratam de licenças ambientais que tenham sido 
requeridas pelas empresas Ferrous Logística S/A e 
Ferrous Resources do Brasil S/A, até a fase em que 
atualmente se encontram. Tais pedidos foram feitos 
considerando a grande degradação ambiental. 
  Um particular, ou qualquer pessoa da 
iniciativa privada que tente um processo de licença 
ambiental no Iema, no Estado do Espírito Santo, 
encontrará uma dificuldade enorme, e temos 
informações de que foram concedidas licenças 
ambientais sem os devidos estudos de impacto ao 
meio ambiente. Queremos discutir e mostrar esses 
fatos aos nobres pares desta Casa.  

Verificamos a situação do Posto Fiscal José 
do Carmo, no trevo de Apiacá. Tiraram enormes 
barreiras perto do afluente e nada foi aproveitado ou 
realizado. Seria um dos postos fiscais mais modernos 
do mundo, em que o veículo, ao parar, seria filmado e 
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assim já se saberia se a mercadoria dentro do veículo 
estava de acordo com a nota apresentada. Não 
tivemos e não teremos este posto fiscal, que seria um 
sonho. 

Fizemos também o requerimento n.º 
235/2012, sobre a motivação exarada pela Secretaria 
de Estado da Fazenda para abertura do processo de 
concorrência para a terraplanagem, pavimentação e 
drenagem para a infraestrutura do Posto Fiscal José 
do Carmo, na BR 101-Sul, próximo ao trevo de 
Apiacá, assim como todas as manifestações da 
Secretaria de Estado da Fazenda que deram ensejo à 
realização, pelo Dertes, atual DER, da concorrência 
objeto deste pedido de informações, bem como 
quaisquer outros processos administrativos correlatos 
que subsidiem as informações solicitadas por este 
requerimento. Sabemos que todo o dinheiro foi 
repassado pela Secretaria da Fazenda ao Dertes. 
Compreende-se Dertes o Senhor Manato e a Dona 
Teresa. 

 Dizem que, ao jogar pedra no mar e tirar 
terra de barranco, ninguém vê mais o que sobrou. 
Para que possamos fazer um estudo em cima disso 
haja vista não ter havido licitação para os três 
milhões que foram despendidos e pagos pelo erário 
público à Empresa Construtora Araribóia, no dia 3 de 
setembro de 2012, três meses após o ex-Governador 
ter baixado um decreto, extinguindo a construção de 
todos os postos fiscais das divisas.  

Então, Senhor Presidente, após essa situação 
de extinção, por que o Estado ainda gastar mais três 
milhões? O total não é apenas vinte e quatro milhões 
e novecentos; são quarenta e dois milhões de 
terraplanagem porque houve sete aditivos de dois 
milhões e novecentos mil.  

Temos toda essa documentação, e pedirei – 
porque, infelizmente, às vezes ultrapassa até a nossa 
cota de gabinete – que extrapole essa cota, para que 
eu encaminhe uma cópia a cada Senhor Deputado, 
desta Casa de Leis, a fim de que tenham 
conhecimento, pois precisamos apurar, uma vez que 
o fato é gravíssimo.  

Teremos uma reunião no Ministério Público, 
junto ao Senhor Procurador Geral, para verificar 
quem foi o promotor designado e entregarmos toda a 
documentação. Foram três PA’s, dois presídios e 
seiscentos e vinte e duas casas populares que 
deixaram de ser construídos. Gente, vamos ficar 
olhando para a lua, para esta luz bonita, sem fazer o 
nosso papel de fiscalizar os atos do Executivo? 
Tenho esse documento e o enviarei a cada um dos 
Senhores Deputados porque temos falado sobre o 
assunto neste Plenário.  

O Ministério Público já nos ouviu e pediu 
toda a documentação e vamos nos reunir exatamente 
para fazer isso. Senhor Presidente, muito obrigado. 
(Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado Dary 
Pagung) 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 123/2012 
 
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 
345/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 234/2012, que autoriza o Poder Executivo, por 
meio dos órgãos e entidades competentes, a 
regularizar as inconsistências dos saldos dos 
inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes 
e dos registros contábeis correspondentes, visando à 
implantação do Sistema Integrado de Gestão 
Administrativa - SIGA e dá outras providências. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 123/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 124/2012 
 
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 
346/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 235/2012, que inclui entidade no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais e no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios, do Anexo V da Lei 
Orçamentária n.o 9.782, de 03 de janeiro de 2012, em 
favor da Secretaria de Estado da Saúde, para o fim 
que especifica. 
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Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 124/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 128/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Os Deputados abaixo assinados, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, após 
ouvido o Plenário, REGIME DE URGENCIA, para 
o Projeto de Lei n.º 346/12, de autoria do Governo do 
Estado do Espírito Santo, que inclui entidade no 
Quadro Demonstrativo de Auxílios, do Anexo V 
da Lei Orçamentária n.º 9.782, de 03 de janeiro de 
2012, em favor da Secretaria de Estado da Saúde, 
para o fim que especifica. 
 

Palácio Domingos Martins, 18 de setembro 
de 2012. 

 
LUZIA TOLEDO 
GENIVALDO LIEVORE 
MARCELO SANTOS 
FREITAS 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 128/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 125/2012 
 
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 
347/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 236/2012, que autoriza o Poder Executivo a 
receber em doação em pagamento imóvel de 
propriedade da COHAB-ES para abatimento de 
dívida e doá-lo à ESESP para ampliação de suas 
instalações físicas. 

Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 125/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 126/2012 
 
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 
348/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 237/2012, que autoriza o Poder Executivo a doar 
uma área de terreno medindo 7.020 m² (sete mil e 
vinte metros quadrados) ao Município de Castelo - 
ES.  
 

Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 126/2012, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 392/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 281/2012 
Autor: Deputado Estadual Doutor Hércules 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de manter 
estocados nos estabelecimentos hospitalares o 
medicamento Dantrolene Sódico, e dá outras 
providências.” 
 
RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 281/2012, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules, visa dispor sobre a 
obrigatoriedade de manter estocados nos 
estabelecimentos hospitalares o medicamento 
Dantrolene Sódico, e dá outras providências. 

A matéria foi protocolada em 05 de julho de 
2012, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
09 de julho de 2012, na qual recebeu despacho 
denegatório do Presidente da Mesa Diretora, com 
base no art. 143, VIII do Regimento Interno, 
(Resolução nº 2.700/09), por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual. 

O autor, inconformado, apresentou recurso 
tempestivamente, na forma do art. 143, parágrafo 
único, do Regimento Interno, que foi acatado, 
devolvendo a tramitação do referido Projeto de Lei. 

O Projeto de Lei veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para exame e parecer, na forma do disposto no art. 
41, I, do Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

É o relatório. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 
DA LEGALIDADE E DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL 

O Projeto de Lei nº 281/2012, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules, visa dispor sobre a 
obrigatoriedade de manter estocados nos 
estabelecimentos hospitalares o medicamento 
Dantrolene Sódico, e dá outras providências. 

Em seu art. 1° do Projeto de Lei em epígrafe 
diz que: “Os hospitais, clínicas e demais unidades de 
saúde no âmbito do Estado do Espírito Santo, que 
incluam em seus procedimentos médicos a prática de 
anestesia geral, ficam obrigados a manter em estoque 
de suas farmácias, o medicamento Dantroleno 
sódico”. 

A Proposta do legislador estadual suscita 
afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, “b 

e “e”, da Constituição Federal de 1988, o qual se 
aplica aos Estados-membros, em razão do princípio 
da simetria. 

A matéria proposta apresenta óbices 
constitucionais intransponíveis.Além de adentrar em 
matéria de caráter administrativo, contrariando o 
disposto no art. 63, parágrafo único, III e VI, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo, que 
enumera as iniciativas privativas do Chefe do Poder 
Executivo, listando expressamente a organização 
administrativa e pessoal da administração pública, 
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder Executivo, in verbis: 

 
Constituição Estadual do Espírito 
Santo: 
 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa 
do Governador do Estado as leis que disponham 
sobre: 

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

 
A Constituição Estadual acrescenta ainda 

que: 
 

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

 
Em suma, por ser de autoria de Parlamentar 

Estadual, o Projeto acaba por regulamentar sobre 
organização administrativa e de pessoal do Poder 
Executivo Estadual e sobre definição de novas 
incumbências para órgão público do Poder Executivo 
Estadual, in casu a Secretaria Estadual de Saúde e, 
também, a Vigilância Sanitária, a quem compete a 
administração, organização e fiscalização dos 
estabelecimentos hospitalares. 
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E, é neste ponto que o Projeto viola 
diretamente a esfera de iniciativa legislativa privativa 
do Chefe do Poder Executivo, consoante prescreve o 
já citado art. 63, parágrafo único, III e VI, da Carta 
Estadual. 

Desta forma, o Projeto em epígrafe encontra 
obstáculo jurídico para tramitar regularmente nesta 
Casa de Leis, pois é evidente a invasão de 
competência legislativa, conforme dispõe os 
supracitados dispositivos da Constituição Estadual. 

Portanto, é inequívoca a ofensa ao Princípio 
da Separação dos Poderes (Art. 2º da CF/88: “São 
Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”), mas 
também, ao art. 17 da Constituição Estadual, in 
verbis: 
 

Art. 17º - São Poderes do Estado, 
independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 

 
Esse entendimento tem a confirmação de 

maciça jurisprudência firmada pela Excelsa Corte: 
 

"Há o sinal do bom direito e o risco 
de manter-se com plena eficácia o 
quadro quando o diploma atacado 
resultou de iniciativa parlamentar e 
veio a disciplinar programa de 
desenvolvimento estadual, 
submetendo-o à Secretaria de 
Estado, a dispor sobre a estrutura 
funcional pertinente. Segundo a 
Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o 
processo legislativo que envolva 
órgão da administração pública, 
alínea “e” do § 1º do art. 61 da CF." 
(ADI 2.799-MC, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgamento em 1º-4-2004, 
Plenário, DJ de 21-5-2004.) 
“Processo legislativo dos Estados-
membros: absorção compulsória das 
linhas básicas do modelo 
constitucional federal entre elas, as 
decorrentes das normas de reserva 
de iniciativa das leis, dada a 
implicação com o princípio 
fundamental da separação e 
independência dos poderes: 
jurisprudência consolidada do 
Supremo Tribunal.” (ADI 637, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, julgamento 
em 25-8-2004, Plenário, DJ de 1º-
10-2004.) 

 
Assim, por simetria constitucional ao art. 61, 

§ 1°, “e”, da Carta Magna Federal, a presente 
Propositura invade a esfera privativa do Governador 

do Estado para legislar sobre a matéria em foco, com 
fundamento no art. 63, parágrafo único, III e VI, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo. 

Evidente que tal medida implicaria em uma 
considerável melhoria na oferta de saúde pública à 
população em geral, permitindo aos hospitais do 
Estado maior celeridade e eficácia no combate à 
hipertermia maligna, quando de sua manifestação, 
reduzindo o risco de vida dos pacientes, diminuindo e 
até evitando óbitos. No entanto, compete ao Chefe do 
Executivo Estadual iniciar o processo legislativo para 
a normatização da matéria. 
 
CONCLUSÃO 
 

Por todo o exposto, concluímos pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 
281/2012, de autoria do Deputado Doutor Hércules, 
consequentemente, opinamos pela manutenção do 
despacho denegatório do Presidente da Mesa 
Diretora, não devendo, desta forma, seguir sua 
tramitação normal, razão pela qual conclamamos aos 
Pares desta Douta Comissão a adoção do seguinte:  
 
PARECER N.º 392/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA aposto ao Projeto de Lei n.º 281/2012, 
de autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules. 
 

Plenário Rui Barbosa, 28 de agosto de 
2012. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
CLAUDIO VEREZA 
Relator 
RODNEY MIRANDA 
DARY PAGUNG 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 392/2012, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
281/2012.  

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

Aprovado, contra um voto.  
Arquive-se o projeto.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

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

 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=2799&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, assomamos a esta 
tribuna para fazer justificativa do meu voto: por que 
votei contra? Porque o nosso Projeto de Lei n.º 
281/2012 fala sobre Dantrolene Sódico. É um 
medicamento que faz a reversão do choque 
provocado por anestesia geral em pacientes que têm 
hipertermia maligna. É o único medicamento que faz 
essa reversão desse mal que acomete as pessoas e 
leva ao óbito. 

Portanto, ano que vem reapresentarei esse 
projeto, porque nos Estados do Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Pernambuco têm. O Estado do Espírito 
Santo tem que ser atrasado mesmo. Tem que 
continuar sendo atrasado e continuar morrendo mais 
gente, além daqueles que estão morrendo, por falta 
desse medicamento que tira a pessoa do choque de 
hipertermia maligna. 

Ficamos realmente revoltados, pois estamos 
olhando muito o papel e muito a lei e estamos nos 
esquecendo da vida. Muito mais importante do que 
lei e papel, que não vale nada, é a vida do cidadão 
que está morrendo. Esse medicamento custa barato e, 
infelizmente, a Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo está negando-o. No dia que morrer o 
filho do Governador do Estado, do Deputado ou do 
Senador essa lei irá passar. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 404/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 282/2012 
Autora: Deputada Aparecida Denadai 
Assunto: “Dispõe sobre a realização do exame Ultra–
Screen, também conhecido como “Teste do 
Dedinho”. 
 
I – RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 
referente à análise da proposição legislativa em 
epígrafe, de iniciativa da Deputada Aparecida 

Denadai, cujo conteúdo, em síntese, versa sobre o 
Projeto de Lei nº 282/2012, que tem por objetivo 
“Dispor sobre a realização do exame Ultra–Screen, 
também conhecido como “Teste do Dedinho”. 

A proposição foi protocolada no dia 
06/07/2012, lida no expediente do dia 09/07/2012 e 
devolvida ao autor com base no art.143, VIII do 
Regimento Interno e por infringência ao art. 63, 
parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual. 
O autor interpôs recurso em 10/07/2012, à Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, o que foi deferido em 10/07/2012.  

A matéria veio a esta Comissão de 
Constituição e Justiça na forma do art. 41, I, do 
Regimento Interno deste Poder, Resolução nº 
2700/2009. 

É o Relatório. 
 
II – PARECER DO RELATOR 
 

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

A Proposta de Projeto de Lei nº 282/2012, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai, visa obrigar 
a todos os Hospitais – Maternidades da rede pública 
e privada a realizar, gratuitamente, em todas as 
gestantes, no período de gravidez compreendido 
entre 11 semanas e 1 dia e 13 semanas e 6 dias o 
exame denominado Ultra–Screen, também 
conhecido como “Teste do Dedinho”. 

O “teste do dedinho” é um exame que 
consegue identificar as chances de um bebê ter 
Síndrome de Down, que é realizado com uma picada 
no dedo da mãe, entre 11ª e 14ª semana de gestação, 
onde o médico colhe 5 gotas de sangue no próprio 
consultório e envia para análise. O teste é realizado 
com o exame Transluscência Nucal (que mede o 
acúmulo do liquido na nuca do bebê), aumentando 
em aproximadamente 94% a chance de acerto no 
diagnóstico. 

A iniciativa em foco, que visa beneficiar 
mulheres gestantes diminuindo o nascimento de 
bebês portadores de Sindrome de Down, peca por 
conter inconstitucionalidade formal, pois trata-se de 
matéria de iniciativa do Poder Executivo, cuja 
competência é de coordenar e dirigir atividades de 
assistência à saúde e prestação de serviços na área 
médica e hospitalar em todo o Estado. 

Dessa forma, vejamos o que determina o 
art.63, parágrafo único, III e VI da Constituição 
Estadual: 
 

“Art.63 (...) 
 
III- organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo. 
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VI- criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo.” 

 
Nesse sentido o Ministro Marco Aurélio em 

julgamento datado de 22/02/00, DJ de 31/03/00, 
menciona:  

 
“Incumbe ao Estado proporcionar 
meios visando a alcançar a saúde, 
especialmente quando envolvida 
criança e adolescente. O Sistema 
Único de Saúde torna a 
responsabilidade linear alcançando 
a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.” (RE 
195.192.)  

 
Ademais, vale mencionar o que preconiza o 

art.9º da Lei nº 8.080, de 1990, que “dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências”, 
in verbis: 
 

“Art.9º A direção do Sistema Único 
de Saúde-SUS é única, de acordo 
com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida 
em cada esfera de governo pelos 
seguintes órgãos: 
 
I- no âmbito da União, pelo 
Ministério da Saúde; 
 
II- no âmbito dos Estados e do 
Distrito Federal, pela respectiva 
secretaria de saúde ou órgão 
equivalente; e 
 
III- no âmbito dos Municípios, pela 
respectiva secretaria de saúde ou 
órgão equivalente.” 

 
Assim, a iniciativa contém também vícios de 

inconstitucionalidade material, pois envolve não só o 
contraste do ato legislativo, mas também aferição do 
desvio de poder ou do excesso do poder legislativo, 
conforme estabelece o art. 2º da Carta da República, 
pois esses são independentes e harmônicos entre si, 
tendo em vista que a proposição em foco versa sobre 
atribuições do Poder Executivo, tanto Estadual como 
Municipal.  

Referente à técnica legislativa empregada, 
entendemos que o Projeto de Lei em análise atende 
as normas estabelecidas na Lei Complementar 
Federal nº 95/1998, com introduções apresentadas 
pela Lei Complementar Federal nº 107/2001. 

Quanto ao processo de votação a ser 
utilizado é simbólico e o quórum para sua aprovação 

deve estar consonância com o art.194 do Regimento 
Interno. 

Desta forma, em face das razões citadas, 
entendemos que a propositura é inconstitucional, não 
devendo seguir sua regular tramitação neste Poder, 
razão pela qual somos pela adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 404/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE, E 
MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA do Projeto de Lei n.º 282/2012, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai. 

 
Plenário Rui Barbosa, 28 de agosto de 

2012. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
DARY PAGUNG 
Relator 
CLAUDIO VEREZA 
RODNEY MIRANDA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 404/2012, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
282/2012.  

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 384/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 294/2012 
Autora: Deputada Luzia Toledo 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
presença de pediatra na sala de parto em hospitais, 
clínicas e unidades integrantes do SUS, da rede 
pública ou privada e dá outras providências.” 
 
RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n.º 294/2012, de autoria da 
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Deputada Luzia Toledo, “dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de pediatra na sala de 
parto em hospitais, clínicas e unidades integrantes 
do SUS, da rede pública ou privada e dá outras 
providências.” 

A proposição que foi protocolizada no dia 
16/07/2012, lida no expediente da Sessão Ordinária 
do dia 17/07/2012, oportunidade esta na qual recebeu 
despacho denegatório do Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa pela devolução a sua autora, 
com base no art. 143, VIII do Regimento Interno 
deste Poder – Resolução nº 2.700/09, e, por 
infringência direta ao comando disposto no art. 63, 
parágrafo único, III e VI da Constituição Estadual. 

Inconformada a Autora, tempestivamente, 
interpôs recurso regimental contra o despacho 
denegatório da Mesa Diretora, com arrimo no 
parágrafo único do art. 143 do Regimento Interno. 
Após, a Proposição Legislativa recebeu 
encaminhamento para esta Comissão de Constituição 
e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme 
dispõe o art. 41, I do Regimento Interno.  

É o relatório. 
 
PARECER DO RELATOR 
 

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

O Projeto de Lei n.º 294/2012, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo, “dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de pediatra na sala de 
parto em hospitais, clínicas e unidades integrantes 
do SUS, da rede pública ou privada e dá outras 
providências.” 

Conforme justificativa da autora, o presente 
Projeto de Lei tem o claro objetivo de dar maior 
segurança aos usuários do Sistema Único de Saúde – 
SUS, bem como humanizar o atendimento e, ainda 
prestar um serviço público com qualidade. 

Enfatiza ainda o autor: “Assim, dispôs que a 
humanização da assistência obstétrica e neonatal é 
condição para o adequado acompanhamento do parto 
e puerpério, necessitando, para isto, receber com 
dignidade a mulher e o recém-nascido nas unidades 
de saúde, adotando práticas humanizadas, seguras, 
acolhedoras e não-intervencionistas.” 

Entretanto, o objeto normativo do presente 
Projeto de Lei, realmente, produz infringência direta 
aos comandos endereçados nos incisos III e VI, do 
parágrafo único, do artigo 63, da Constituição 
Estadual. Tal infringência se verifica pela própria 
circunstância definida no texto da Proposição 
Normativa, pois, por ser de autoria de parlamentar, 
não poderia versar sobre criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado.  

Em suma, por ser de autoria de Deputado 
Estadual, o Projeto acaba por definir novas 
incumbências para órgão público do Poder Executivo 

Estadual, além disso, impõe ao mesmo a criação de 
despesa para fiscalização e contratação de 
profissionais especializados na área médica. 

A previsão de aplicação de penalidades para 
infratores (hipótese em que necessita de criação de 
cargos públicos de fiscais) e consequentemente, de 
nova atribuição para uma das secretárias de forma a 
ser o órgão público fiscalizador decorrente, implica 
em matérias de autoria privativa do Poder Executivo.  

Nesse contexto, de forma incontestável o 
Projeto viola diretamente a esfera de Iniciativa 
Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo, 
assim violando os comandos constitucionais do 
Princípio da Reserva de Administração do Poder 
Executivo e do Princípio da Separação dos Poderes. 
Vejamos o que define a Constituição Estadual in 
verbis: 

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

 
Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

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

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

de inconstitucionalidade insanável, que agrava o 
Projeto de Lei nº 294/2012 com vício jurídico que o 
impede de prosperar. 

Trata-se de inobservância ao Princípio 
Constitucional da Federação, mais precisamente por 
invadir diretamente a competência legislativa privativa 
da União, previsto no artigo 22, I da Constituição 
Federal, por adentrar na prestação de serviços 
privados. 

Ademais a Lei nº 8.080/1990, também 
conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, disciplina a 
organização e o funcionamento dos serviços de saúde 
executados isolada ou conjuntamente, por pessoas 
naturais ou jurídicas de direito Público ou Privado.  

Ainda mais, outro gravame de 
inconstitucionalidade aflora no momento em que a 
Proposição, na realidade, prevê e tipifica atividades 
que necessitam da realização de um conjunto de 
despesa a ser arcada pelo erário estadual. Nesse 
contexto, as Constituições Federal, e Estadual vedam 
a promoção de Projetos sem prévia e específica 
dotação orçamentária, bem como, sem a indicação 
dos recursos correspondentes para tanto. Define, in 
verbis, os incisos I e V, do art. 167, da CR e os 
incisos I, II, III e V, do art. 152, da Constituição 
Estadual:  

 
“Art. 167. São vedados: 
 
I – o início de programas e projetos 
não incluídos na lei orçamentária 
anual; 
 
V– a abertura de crédito 
suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos 
correspondentes; 
 
Art. 152. São vedados: 
 
I - o início de programas ou projetos 
não-incluídos na lei orçamentária 
anual; 
 
II - a realização de despesas ou a 
assunção de obrigações diretas que 
excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais; 
 
III - a realização de operações de 
crédito que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo, por maioria 
absoluta; 

(...) 
 
V - a abertura de crédito 
suplementar ou especial, sem prévia 
autorização legislativa e sem 
indicação dos recursos 
correspondentes.” 
 

Por todas as linhas de diagnose realizada, 
chega-se a conclusão de que o Projeto em estudo, in 
totum, não se sustenta juridicamente, por possuir 
inúmeros gravames de inconstitucionalidade. Desta 
forma, perante a análise jurídica, verifica-se do 
diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a 
pretensa normatividade da Proposição Legislativa 
traz diversos pontos de antinomia com os preceitos 
constitucionais, tanto da Constituição Federal, quanto 
da Constituição Estadual, destarte, tornando-se 
gravada como formalmente inconstitucional. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 
deixamos ao encargo da Diretoria Legislativa de 
Redação – DLR, a quem compete oferecer sugestões, 
observando dispositivos contidos na Lei 
Complementar Federal 95/1998, com alterações 
introduzidas pela Lei Complementar Federal 
107/2001, bem como nos dispositivos do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, Resolução nº 2.700/09. 

Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 294/2012, 
de autoria da Deputada Luzia Toledo, é formalmente 
inconstitucional. Ex Positis, sugerimos aos Ilustres 
Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
 
PARECER N.º 384/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade e consequente 
manutenção do despacho denegatório do 
Presidente da Mesa Diretora, aposto ao Projeto de 
Lei n.º 294/2012, de autoria da Deputada Luzia 
Toledo. 

 
Plenário Rui Barbosa, 28 de agosto de 

2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 
DARY PAGUNG 
Relator 
RODNEY MIRANDA 
CLAUDIO VEREZA 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 384/2012, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
294/2012.  



Vitória-ES, terça-feira, 02 de outubro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 147 

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PARECER N.º 393/2012 
 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 299/2012  
Autora: Deputada Luzia Toledo  
Ementa: “Obriga as pessoas jurídicas de direito 
público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos, no Estado, a emitir, quando 
solicitado, documentos de cobrança do serviço no 
sistema Braille." 
 
I – RELATÓRIO 
 

01. O presente Projeto de Lei nº 299/2012, 
de iniciativa da Exmª. Senhora Deputada Luzia 
Toledo, cujo conteúdo, em síntese, “Obriga as 
pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos, no Estado, 
a emitir, quando solicitado, documentos de 
cobrança do serviço no sistema Braille." 

 
02. A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa em exercício do mero juízo de 
deliberação que lhe impõe o Artigo 143, do 
Regimento Interno – Resolução nº 2.700 de 15 de 
julho de 2009, proferiu o despacho denegatório de fl. 
2, no qual inadmitiu a tramitação da proposição 
entendendo, prima facie, existir manifesta 
inconstitucionalidade por infringência a preceito da 
Carta Estadual, sendo esta protocolizada no dia 23 de 
julho de 2012, e lida na sessão do dia 01 de agosto de 
2012. 

 
03. Em decorrência, a proposição foi 

devolvida ao autor que, irresignado, interpôs recurso 
à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, por discordar da decisão, e que 
foi acatado regimentalmente, conforme despacho de 
fl. 02. 

 
04. O Projeto de Lei nº 299/2012, 

encaminhado a esta Comissão de Justiça, Serviço 
Público e Redação para análise e parecer, na forma 
do art. 143, parágrafo único, do Regimento Interno, 
Resolução nº 2.700/09. 

 
05. É em síntese o relatório. 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

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

 
07. Ocorre que, em nosso ordenamento 

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

 
08. A Constituição Federal de 1988 outorgou 

o exercício do controle prévio da constitucionalidade 
ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo1 (quando 
da emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto 
do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 
 

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

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

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

 
12. A doutrina e jurisprudência distinguem 

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

 
“(a) formalmente, quando tais 
normas são formadas por 
autoridades incompetentes ou em 
desacordo com formalidades ou 
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procedimentos estabelecidos pela 
constituição; 
 
(b) materialmente, quando o 
conteúdo de tais leis ou atos 
contraria preceito ou princípio da 
constituição." 2 

 
13. O exame do controle formal de 

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

14. Assim sendo, constatada a existência de 
vício formal de inconstitucionalidade, torna-se 
despiciendo qualquer exame quanto à 
constitucionalidade material, posto que ante a 
constatação do aludido vício formal e insanável, a lei 
estará, irremediavelmente, condenada a ser 
expungida do mundo jurídico.3 

 
15. Ancorado neste entendimento, passo ao 

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

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

 
17. Verifica-se que a proposta do legislador 

estadual interfere na competência privativa do Chefe 
do Executivo, portanto, clara violação ao art. 63, 
parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual, 
que assim dispõe: 

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

Executivo”. 
 

18. E, ainda o Art. 91, inciso I, da 
Constituição Estadual também prescreve: 
 

"Art. 91. Compete privativamente ao 
Governador do Estado: 

 
I - exercer, com auxílio dos 
Secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual:"  

 
19. Em decorrência da demonstração 

inconteste do vício de inconstitucionalidade formal 
que macula o Projeto de Lei, adoto aqui a orientação 
do STF quanto à desnecessidade de apreciação da 
constitucionalidade material, eis que o aludido vício 
formal apontado fulmina integralmente a validade da 
presente proposição. 

 
III – CONCLUSÃO 
 

20. Em face das razões expendidas, 
entendemos que a proposição nos termos em que se 
acha redigida, padece de vício de 
inconstitucionalidade formal, em consequência, 
opinamos pela impossibilidade jurídica da regular 
tramitação do Projeto de Lei nº 299/ 2012, de 
autoria da Exmª. Senhora Deputada Luzia Toledo, 
razão pela qual deve ser mantido o despacho 
denegatório conforme já se manifestou a MESA 
DIRETORA. 
 

21. Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos Membros desta Comissão a adoção do 
seguinte: 
 
PARECER N.º 393/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei n.º 299/2012, de autoria da Exmª Senhora 
Deputada Luzia Toledo, por existência de vícios de 
inconstitucionalidade formal, e, consequentemente, 
pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA. 
 

Plenário Rui Barbosa, 28 de agosto de 
2012. 
 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
CLAUDIO VEREZA 
Relator 
RODNEY MIRANDA 
DARY PAGUNG 
 
1Hilda de Souza, em sua obra sobre o processo 
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legislativo afirma: “A Constituição Brasileira optou 
por atribuir o controle de constitucionalidade, ao 
longo do processo legislativo, aos Poderes políticos. 
Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições 
nas Comissões Técnicas (controle interno) e ao 
Poder Executivo (controle externo), pelo veto”. 
2 Curso de Direito Constitucional Positivo. 
3 De fato, a inobservância dos esquemas rituais 
rigidamente impostos pela Carta Magna da República 
gera a invalidade formal dos atos legislativos 
editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre 
essa eminente atividade jurídica do Parlamento possa 
instaurar-se o controle jurisdicional "A infração ao 
preceito constitucional sobre a feitura da lei tem o 
efeito de descaracterizá-la como regra jurídica. O 
Poder Judiciário pode verificar se o ato legislativo 
atendeu ao processo previsto na Constituição." 
(RDA 126/117) 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 393/2012, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
299/2012.  

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 
 
INDICAÇÃO N.º 414/2012 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso da 
competência outorgada pela Constituição Estadual, 
através do Artigo 141. VIII do Regimento Interno 
que seja encaminhada A sua Excelência o Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

A obrigatoriedade do “teste da 
linguinha” dos recém-nascidos neste 
Estado.  

 
Sendo assim, solicito o empenho dos 

Senhores Deputados na aprovação desta indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de setembro 
de 2012. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 

JUSTIFICATIVA 
 

Língua presa é uma alteração comum, mas 
muitas vezes esquecida. Ela está presente desde o 
nascimento e ocorre quando uma pequena porção de 
tecido, que deveria ter desaparecido durante o 
desenvolvimento do feto, permanece na parte inferior 
da língua, impedindo seus movimentos. 

Assim como temos o teste de Apgar, do 
olhinho, do pezinho e da orelhinha para diagnóstico 
precoce de alterações que podem comprometer o 
desenvolvimento do bebê, a proposta do teste da 
linguinha vem com o objetivo de diagnosticar as 
limitações dos movimentos da língua causadas pela 
língua presa que podem comprometer as funções 
exercidas pela língua: sugar, engolir, mastigar e falar. 

Apresentamos a presente Indicação, que visa 
tornar obrigatória a realização do “teste da linguinha” 
na rede Pública e Privada no âmbito do estado do 
Espirito Santo, de grande importância para 
diagnóstico precoce e, se necessário, o tratamento 
adequado, corrigindo problemas imediatos como 
sucção na amamentação, deglutição, e, 
posteriormente, a mastigação e fala. 

Como é de conhecimento geral, o teste da 
linguinha, idealizado pela Fonoaudióloga Roberta 
Lopes de Castro Martinelli, de Brotas-SP. Ganhou 
projeção mundial pelos benefícios proporcionados, o 
que recomenda que se torne obrigatória a sua 
realização. 

Brotas é a única cidade no Brasil a realizar 
essa avaliação, denominada ‘teste da linguinha’. E o 
exame é coberto pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

A par das disposições científicas que 
motivaram a elaboração desta Indicação, deixo aqui 
assinalado para conhecimento dos meus pares que a 
luta pela Saúde deve prevalecer sobre questões de 
qualquer intensidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
414/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram 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 415/2012 
 
Senhor Presidente: 
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O Deputado Estadual Esmael de Almeida, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fulcro nos artigos 141, Inciso VIII e 
174 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 
Renato Casagrande, a presente INDICAÇÃO 
 

Indico que o itinerário dos ônibus de 
transporte público pertencente ao 
sistema TRANSCOL, os quais vão até 
o Bairro São Lázaro, no Município 
de Serra, seja estendido até o 
Distrito Timbuí. 

 
Palácio Domingos Martins, 21 de setembro 

de 2012. 
ESMAEL DE ALMEIDA 
Deputado Estadual - PMDB 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A alteração no itinerário das linhas dos 
ônibus acima especificados é medida que se faz 
necessária, pois visa atender justa demanda dos 
moradores do Distrito Timbuí, os quais reclamam 
que, ao retornarem para suas casas, vindo dos 
Municípios de Serra, Vitória, Vila Velha, são 
obrigados a desembarcarem no Bairro São Lázaro, 
local onde os ônibus retornam, e embarcarem em 
outro ônibus para chegarem as suas residências em 
Timbuí. 

Com efeito, a distância entre o Bairro São 
Lázaro e o Distrito Timbuí não representa empecilho 
ao atendimento ao presente pleito, eis que o percurso 
é completado em no máximo 20 (vinte) minutos. 

Certo é que a alteração ora proposta será de 
grande benefício para aquelas pessoas que dependem 
do transporte público, bem como do reconhecimento 
do empenho do Poder Público Estadual na promoção 
de melhorias ao povo capixaba. 

Termos em que 
Pede deferimento. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
415/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram 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 416/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso da 
competência outorgada pela Constituição Estadual, 
através do Artigo 141. VIII do Regimento Interno 
que seja encaminhada A sua Excelência o Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 

CRIAR A POLÍTICA DE 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 
DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NAS 
REDES PÚBLICAS E PRIVADAS 
DE SAÚDE EM TODO ESTADO. 

Sendo assim, solicito o empenho dos 
Senhores Deputados na aprovação desta indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 24 de setembro 
de 2012. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Depressão pós-parto é iniciada nos primeiros 
seis meses após o parto. A doença que tem como 
característica afetar o estado de humor da pessoa, no 
qual passa a predominar a tristeza. 

A gestação e a chegada do bebê, 
normalmente, são um dos momentos mais felizes 
para a mulher. Mesmo constituindo uma experiência 
excitante e recompensadora, elas têm um lado que 
pode ser difícil e estressante.  

Na gestação, a mulher sofre mudanças físicas 
e emocionais, que podem deixá-la triste, ansiosa, 
confusa ou com medo (tristeza materna). Para muitas 
mulheres, esses sentimentos são passageiros, mas 
quando não cessam rapidamente ou se agravam, 
podem levar à depressão pós-parto, uma condição 
séria que acomete 15% das novas mães e requer 
tratamento médico imediato. O Ministério da Saúde 
não tem estimativa sobre o mal, mas trabalha com 
dados da Organização Mundial de Saúde - OMS. 
Segundo esta, entre 60% e 80% das mulheres 
apresentam alterações emocionais após o parto. Desta 
forma, com esta Indicação, pretende-se instituir a 
política de diagnósticos e tratamento da depressão 
pós-parto, criando nas redes públicas e Privadas, 
atendimento, diagnósticos e encaminhamento das 
gestantes e mães para um tratamento específico 
sempre que for necessário. Deverá dar atendimento 
às gestantes atendidas no Estado do Espírito Santo, 
tendo ocorrido o parto em unidade pública ou privada 
de saúde, inclusive em unidade mantida por entidade 
filantrópica que receba verbas do Estado. 

Para a realização de que trata esta Indicação, 
poderão ser realizados convênios com a iniciativa 
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privada, conforme as necessidades apresentadas para 
sua implantação. 

Desta forma, esta indicação sugere “Instituir 
a política de diagnósticos da depressão pós-parto”, 
para atendimento e encaminhamento das gestantes e 
mães para um tratamento específico sempre que for 
necessário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
416/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram 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 – (ROBERTO 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, alunos que nos 
acompanham das galerias desta Casa, da Escola 
Professor Fernando Duarte Rabelo; representantes do 
Movimento em Defesa de Serra e todos os presentes. 

Mais uma vez, Senhor Presidente e 
companheiro Roberto Calos, assomamos a esta 
tribuna, em um dia de muita emoção pessoal, mas 
também pública. Por quê? Porque estou prestes a 
comemorar quarenta e sete anos que caminho sobre 
rodas. 

Participamos nesta data, agora mesmo, de 
uma cerimônia, para mim muito significativa, 
praticamente chorei, Senhor Deputado Elcio Alvares, 
pois foi o lançamento da pedra fundamental da 
AACD, um grande centro de reabilitação, com sede 
no Município de São Paulo e muitas filiais 
espalhadas pelo Brasil inteiro. A partir desta data se 
iniciam as obras de construção da AACD, filial 
Vitória, no bairro Universitário, logo após o bairro 
Santo Antônio, no Município de Vitória. Foi uma 
cerimônia que teve um significado imenso para mim 
porque depois de quinze anos como cadeirante passei 
seis meses na AACD do Estado de São Paulo, onde 
aprendi muito para garantir mais autonomia e mais 
qualidade de vida como cadeirante, como pessoa com 
lesão na medula, falando os termos médicos. Uma 
pessoa com lesão na medula precisa aprender 
macetes, detalhes que lhe permitam melhor qualidade 
de vida. Foi o que conquistei durante os seis meses 
em que estive na AACD do Estado de São Paulo. Sei 

na minha própria pele, no meu próprio corpo como é 
importante ter a oportunidade de passar pela 
reabilitação em uma unidade de qualidade como a 
AACD.  
 Senhor Presidente, são cinco mil metros de 
construção para cerca de cento e cinquenta 
atendimentos diários que complementarão o trabalho 
maravilhoso que já é realizado no Centro de 
Reabilitação Física do Espírito Santo - Crefes, na 
Praia da Costa. O Crefes é público, mas não dá conta 
do número de lesados que existem, especialmente 
após esse recrudescimento de acidentes de 
automóveis e de motos em nosso País e em nosso 
Estado. 
 A vinda da AACD com toda a sua diretoria, 
com o Secretariado do Município de Vitória, com o 
Secretariado Estadual, com a presença do 
Governador do Estado, do Prefeito João Coser e de 
outras autoridades, foi emocionante para mim. Dei o 
meu testemunho, inclusive mostrando uma pequena 
foto do tempo em que passei na AACD do Estado de 
São Paulo, em 1980. 
 Que bom que o Prefeito do Município de 
Vitória, Senhor João Coser, junto com o Secretário 
Municipal de Saúde, Senhor Luiz Carlos Reblin e o 
Governador do Estado, Senhor Renato Casagrande, 
junto com o Secretário Estadual de Saúde, Doutor 
José Tadeu Marino toparam abrir esse caminho para 
que a AACD Vitória se integre a uma rede que o 
Governo do Estado está implementando com o 
Crefes, de reabilitação espalhada nas regiões de todo 
o Estado. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Peço licença ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, para passar a presidência dos 
trabalhos ao Senhor Deputado Roberto Carlos. 
(Pausa) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, a AACD ficará num ponto estratégico, 
pertinho da entrada da futura Quarta Ponte que fará 
uma interligação entre a região Norte de Vitória com 
os Municípios de Cariacica e Serra. É um ponto de 
logística, de transporte muito facilitada em um 
terreno maravilhoso. Ao lado da AACD será 
construída uma bela unidade de Saúde e outros 
equipamentos comunitários. É uma área 
desapropriada pela prefeitura em plena crise gerada 
pela mídia capixaba que acusava o Prefeito João 
Coser de desapropriar áreas privadas para 
implementar serviços públicos importantes para a 
nossa cidade e para o nosso Estado, como é o caso 
dessa área onde haverá a AACD Vitória e uma 
unidade de saúde, no bairro Universitário, atendendo 
toda a região Norte da Cidade de Vitória. 

Parabéns aos Doutores Rodrigo, Fernanda e 
Maria Luisa que foram os primeiros a trazer essa 
ideia da AACD sede para Vitória. A Rede Tribuna, 
por meio do Teleton, arrecadou os recursos para que 
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estivessem garantidos na íntegra, inclusive no dia de 
hoje. A obra já se inicia hoje e será tocada com 
presteza para que no ano que vem seja inaugurada 
essa unidade que se somará ao trabalho feito pelo 
Crefes, órgão do Governo do Estado. Muito 
obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Parabéns, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, pelo pronunciamento e pela militância de V. 
Ex.ª na luta em defesa das pessoas com deficiência. 
V. Ex.ª é cadeirante há quarenta e cinco anos e por 
isso podemos dizer que Deus não dá o fardo maior do 
que podemos carregar. O Senhor Deputado Claudio 
Vereza tem demonstrado, como homem público no 
Estado do Espírito Santo, que a luta das pessoas com 
deficiência tem em V. Ex.ª um dos principais 
baluartes.  

A Presidência registra, com satisfação, a 
presença nas galerias desta Casa, de trinta alunos da 
Escola Professor Fernando Duarte Rabelo, do 3.º Ano 
Integrado e do 3.º V2, do Município de Vitória, 
acompanhados da Professora Maria Alice Gonçalves. 
Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. 

Desde a implantação do Projeto Escolas na 
Assembleia Legislativa mais de quarenta mil alunos 
conheceram o funcionamento do Poder Legislativo e 
quais são as formas de participação nesta Casa.  

Registro também a presença de militantes, 
em nossa galeria, do Movimento em defesa do 
Município de Serra.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Apenas quero retificar que 
são quarenta e sete anos que estou sobre a cadeira de 
rodas. Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Devolvo a presidência dos trabalhos ao 
seu Presidente, Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço. (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Parabenizo o Senhor 
Deputado Claudio Vereza pelo pronunciamento, pois 
V. Ex.ª é um exemplo para esta Casa, para o Estado 
do Espírito Santo e para o País.  

Senhor Presidente, é evidente que a minha 
situação é completamente diferente da situação do 
Senhor Deputado Claudio Vereza. Tive um acidente 
vascular cerebral e estou temporariamente em uma 
cadeira de rodas. Mas temporariamente estou 
experimentando a realidade de um cadeirante com 
todas as dificuldades, Senhor Deputado Claudio 
Vereza. Posso experimentar, hoje, talvez de forma 

homeopática – poderia dizer assim - um pedacinho da 
realidade que V. Ex.ª experimenta há quarenta e sete 
anos. Não sei há quanto tempo o Senhor Deputado 
Atayde Armani tornou-se cadeirante. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Faz trinta e 

cinco anos que sou cadeirante. 
 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Depois 

de ter passado por todo esse problema que passei, 
admiro os Senhores Deputados Atayde Armani e V. 
Ex.ª de forma muito maior do que já os admirava.  

Estou há um ano em uma cadeira de rodas 
tentando voltar ao normal, caminhando com 
dificuldades. Hoje já deixo a cadeira em casa e a uso 
com menos intensidade. Mas vejo a luta de V. Ex.ª e 
do Senhor Deputado Atayde Armani e imagino o que 
V. Ex.as já passaram ao longo da vida. Não deixaram 
de ser pais dentro de casa e não abandonaram a vida 
política. São excelentes Deputados e hoje são 
exemplos na vida pública. São exemplos de pais de 
família. Enfim, são exemplos de que mesmo com os 
problemas com os quais convivem diariamente, é 
possível ter uma vida normal. É possível mostrar para 
o Poder Público que as pessoas com alguma 
deficiência merecem e devem ser tratadas como 
pessoas normais que são, com direitos e deveres 
como qualquer um.  

Hoje, depois de um ano, Senhor Deputado 
Doutor Hércules, tendo que usar uma cadeira de 
rodas como tive de usar, percebo que as cidades não 
estão preparadas e não são construídas para pessoas 
com problemas, como têm os Senhores Deputados 
Claudio Vereza e Atayde Armani. Não estou me 
referindo apenas aos imóveis públicos, não! Refiro-
me aos particulares também. Hoje os comércios não 
são construídos para receberem pessoas com 
deficiência. É difícil encontrar qualquer edificação 
que facilite o acesso para o portador de deficiência. É 
evidente que isso está mudando de forma gradativa, 
mas ainda a passos lentos. É preciso ir um pouco 
mais rápido. Mas a minha fala não é direcionada só 
ao Poder Público, não. É direcionada também a 
qualquer edificação particular. Quem constroi 
edifícios, hoje, deveria pensar nas pessoas que têm 
algum tipo de deficiência, seja visual ou motora.  

Senhor Presidente, é importantíssimo 
falarmos sobre a AACD, pois vivemos o período de 
eleições municipais e ainda não vimos nenhum 
candidato a prefeito dos municípios da Região 
Metropolitana, a exemplo de Vitória, Vila Velha e 
Cariacica apresentar propostas para a construção de 
um Centro de Reabilitação para as pessoas com 
deficiência. Esse tema merece atenção especial. 
Sugerimos aos candidatos a prefeitos que incluam em 
seu plano de governo, um centro de reabilitação. Há 
pouca atenção para essas áreas. É necessário a 
atenção para a reabilitação e as pessoas com qualquer 
deficiência merecem essa atenção. Temos a questão 
dos drogados, uma questão tão grave em nosso 
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Estado e em nosso país. Que esse tema faça parte dos 
programas dos candidatos a governos, a prefeitos da 
região metropolitana como um todo. 
 Parabéns Senhor Deputado Claudio Vereza, 
pela fala de V. Ex.ª hoje, que continue exemplo nesta 
Casa, para o Estado e também exemplo de vida para 
nós e temos certeza de que, para muitos que nos 
assistem neste momento. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Luciano Pereira e Rodney 
Miranda) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Obrigado, Senhora Deputada 
Aparecida Denadai. Parabéns pelo pronunciamento 
de V. Ex.ª. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, gostaria de corrigir uma 
resposta à Senhora Deputada Aparecida Denadai, 
sobre o meu acidente automobilístico que completará 
trinta e sete anos e não trinta e cinco, no dia 29 de 
outubro de 2012. 
 Parabenizamos ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza pelas suas palavras e parabenizamos, 
também, a Senhora Deputada Aparecida Denadai, a 
respeito de tudo o que foi dito em relação ao discurso 
do Senhor Deputado Claudio Vereza, sobre a questão 
da acessibilidade. Quem vive em uma cadeira de 
rodas, de fato é quem sabe o quanto este país está 
atrasado em relação à acessibilidade e tantas outras 
coisas em prol não só do deficiente físico, mas do 
idoso, da própria grávida que tem de empurrar o 
carrinho de bebê, às vezes nessas calçadas que 
praticamente não existem. 
 Senhor Presidente, Theodorico Ferraço, 
também gostaríamos de parabenizar o Senhor 
Deputado Claudio Vereza pela presença no 
lançamento dessa pedra fundamental a AACD – 
Associação de Assistência à Criança Deficiente. Não 
fomos convidado, não sabíamos, mas se tivéssemos 
sido, teria estado lá. Desde o início, sabemos o 
quanto é importante essa associação no Brasil, no Rio 
de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e agora 
para o nosso privilégio, não sabemos ao certo se esta 
é a palavra, a vinda dessa associação para o Estado 
do Espírito Santo. 
 Parabenizamos o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. Sabemos da luta que sempre teve ao longo de 
sua vida. Participamos um pouco de uma parte dela, 
desde a fundação da Associação Capixaba de Pessoas 
com Deficiência, onde S. Ex.ª foi o primeiro 
coordenador e nós o subcoordenador, está no estatuto 
da Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência. 
 Registramos também, a Adefil – Associação 
de Deficientes Físicos de Linhares, que tem sido um 

exemplo em nível de associação no Espírito Santo em 
prol da pessoa com deficiência. 
 Então, é uma luta da gente, é uma luta do 
Senhor Deputado Claudio Vereza, é uma bandeira de 
S. Ex.ª sempre foi e agora também é uma bandeira da 
Senhora Deputada Aparecida Denadai e de tantos 
deficientes que existem por aí.  
 Senhor Presidente, Theodorico Ferraço, 
transitamos neste final de semana nessas estradas do 
Interior e a cada vez mais que transitamos nessas 
estradas, indelizmente vemos três, quatro pessoas 
sentadas em uma moto, pai, mãe com dois filhos 
entre eles, sem usarem o capacete e às vezes o 
próprio pai dirigindo a moto de sandália no pé, e, 
com isso, cada vez mais, pessoas se traumatizando e 
ficando na cadeira de rodas, outro perdendo um 
braço, outro, de repente, tendo que amputar uma 
perna, porque infelizmente essa é a realidade que 
vivemos no trânsito neste país. Facilitou-se muito a 
compra de uma moto ou de um carro e não se 
investiu o mesmo quantitativo em estradas e em uma 
divulgação sobre a segurança necessária para essas 
pessoas. 
 Senhor  Presidente Theodorico Ferraço, 
costumamos chegar, e penso que V. Ex.ª também, 
porque sabemos que transita muito pelo interior deste 
Estado, às vezes se chega a um distrito, como 
chegamos no nosso querido Distrito de São Rafael 
nesse final de semana e estavam estacionadas na 
beira do campo quase quatrocentas motocicletas em 
um lugar pequeno como aquele. Precisamos de 
investimento nesses hospitais que são destinados à 
reabilitação de pessoas com deficiência.  

Parabéns ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza, às pessoas que estão envolvidas nesta 
questão da AACD, não sabemos quem são, não 
sabemos a entidade, quem são os envolvidos, mas 
parabenizamos a V. Ex.ª e registramos nesta Casa, 
neste dia, este grande ato que aconteceu no Estado do 
Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, nossos 
telespectadores do Canal 12, TV Assembleia, Canal 2 
TV Educativa, povo que nos assiste nas galerias desta 
Casa, principalmente os alunos da escola que nos 
visitam, um abraço dos Senhores Deputados. 

Ouvimos atentamente a fala dos Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Atayde Armani e da 
Senhora Deputada Aparecida Denadai. E, Senhor 
Deputado Claudio Vereza, admiramos a luta dos três 
Deputados. Lembramo-nos de um colega, amigo, ex-
professor da cadeira de hematologia que ministrou 
aula para nós e que foi operado, estava na UTI e para 
auxiliá-lo a se levantar, de um lado estávamos 
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amparando-o e do outro lado um colega. Ele dizia: a 
pior coisa do mundo é ver o mundo na horizontal. 
Ele estava deitado, à época levantou-se para dar os 
primeiros passos após uma cirurgia, no hospital. 
Realmente não é fácil as agressões que os senhores 
sofrem no dia a dia. Além do preconceito, há falta de 
sensibilidade dos governantes, principalmente 
municipais. Temos lutado muito e sempre falamos 
sobre a questão dos portões de residência que abrem 
para a calçada. Elaboramos lei no Município de Vila 
Velha, mas prefeito algum obedeceu. Garagem que 
abre as portas para a calçada, agredindo as pessoas, 
às vezes até acidentando-as, infelizmente, não existe 
essa sensibilidade entre os prefeitos porque não 
tomam essas providências. 

Assomamos a esta tribuna também para falar 
sobre o Hospital São Lucas e falaremos mais depois. 
O Hospital São Lucas encontra-se em uma situação 
muito difícil. Tivemos uma reunião, sexta-feira, pela 
manhã, no Conselho Regional de Medicina, com as 
entidades médicas, Ministério Público, Tribunal de 
Justiça, a Senhora Marianne Júdice de Mattos, 
representando o Comitê que foi formado no Tribunal 
de Justiça por uma determinação do Conselho 
Nacional de Justiça. É evidente que as coisas que 
estão acontecendo no Hospital São Lucas não são da 
simpatia nossa e deste Deputado que é médico, não é 
do profissional que está trabalhando lá dentro com 
muita dificuldade, são verdadeiros heróis os 
servidores da Saúde daquele hospital.  

Dizer que o Estado não está tomando 
providência também não é correto. O Estado tem 
lutado sim, tem feito o possível, mas precisa fazer o 
impossível e precisa acelerar mesmo. 

Pedimos por escrito no dia do almoço com o 
Senhor Renato Casagrande a aceleração das obras do 
Hospital Estadual Jayme Santos Neves no Município 
de Serra e também a duplicação do Hospital São 
Lucas. A resposta que obtivemos do Secretário de 
Estado da Saúde é que a obra de um hospital é muito 
complexa - e é verdade que é uma obra complexa - e 
que não se constrói hospital tão rapidamente como 
outra obra. Mas é preciso acelerar. 

O povo está sendo muito maltratado. E quem 
sofre com essa deficiência, além das críticas ao 
Governo, é o profissional de Saúde. Mas quem sofre 
muito mais ainda é o paciente, que às vezes fica 
numa maca nos corredores ou no chão dos hospitais. 
Muitos anos se passaram neste Estado sem 
investimento na área da Saúde, sem construção de 
leitos em hospitais. Muito pelo contrário, diminuíram 
os existentes.  

Lembramos ainda do Hospital Nossa Senhora 
da Penha e do Hospital São Sebastião, que fecharam. 
O Hospital das Clínicas teve cento e vinte leitos 
desativados por falta de atenção, por falta de pessoal 
de apoio, por falta de concurso público federal. 
Então, não podemos ficar de braços cruzados. Temos 
de brigar sim, temos de lutar e pedir mais agilidade 
dessas obras para que o povo sofra menos com essa 

Saúde que não funciona no País, que funciona mal.  
Retornaremos a esta tribuna em horário 

próprio para falar mais sobre Saúde. (Muito bem!)  
 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Elcio Alvares. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, finalmente, hoje, a partir das 
18h, teremos oportunidade de realizar uma tarde de 
autógrafos do livro Memórias do Meu Tempo, que 
conta episódios políticos com os quais sempre 
estivemos relacionados. Registramos que toda 
arrecadação desse livro será destinada ao Asilo dos 
Velhos.  

Como a Senhora Deputada Luzia Toledo tem 
sido uma incansável batalhadora em favor do Asilo 
dos Velhos, em uma conversa com V. Ex.ª dissemos 
que, depois de muito pensar, iríamos destinar a 
arrecadação total desse livro ao Asilo dos Velhos. 
Portanto, hoje, a equipe da Senhora Deputada Luzia 
Toledo com os funcionários da Casa estarão 
trabalhando para que tenhamos uma arrecadação que 
ajude o Asilo dos Velhos, chamando a atenção 
exatamente para esse trabalho que V. Ex.ª 
impenitentemente vem fazendo ao longo dos anos.  
 Sinto-me feliz em entregar no limiar dos 
oitenta anos um livro de memórias e principalmente 
memórias que representam a história do País e do 
Estado. É uma felicidade grande. E hoje me sinto 
mais homenageado ainda. Quis Deus que o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço fosse Presidente da 
Assembleia Legislativa quando estou completando 
oitenta anos. V. Ex.ª, juntamente com os demais 
membros da Mesa Diretora, tomou a iniciativa de 
colocar minha foto na galeria dos presidentes desta 
Casa e autorizou uma exposição de fotos referentes à 
minha vida política.  

Devemos dizer que o Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço é um dos personagens principais 
do nosso livro, onde revelamos que V. Ex.ª foi quem 
nos conduziu nos primeiros passos da vida política. 
Descrevemos a nossa viagem, a nossa vivência. 
Portanto, é uma festa que vai nos tocar o coração.  
 O Senhor Deputado Claudio Vereza falou há 
pouco que hoje viveu uma emoção. Logo em seguida 
estarei vivendo outra emoção diferente, mas daquelas 
que tocam o coração. Mas o meu objetivo é fazer um 
convite a todos: que possam comparecer a noite de 
autógrafos, principalmente, meus colegas deputados. 
Acho que Deus me proporcionou também esse 
privilégio de ser deputado estadual exatamente 
quando vou completar oitenta anos. 

A Assembleia Legislativa está fotografada 
por inteiro nesse livro. Falo do primeiro mandato e 
falo deste mandato. Esse livro acaba exatamente no 
desempenho deste mandato. Portanto, é uma obra que 
tem uma relação estreita com a Assembleia 
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legislativa. Nesse livro falo das minhas emoções, dos 
meus anseios, das minhas decepções. A vida política, 
de vez em quando, oferece alguma decepção. E tenho 
dado algumas entrevistas mostrando isso.  

Esse livro não é um autoelogio e não tem 
pretensão eleitoral. Acho que já completei um ciclo 
de vida pública. Esse livro é apenas uma satisfação 
que estou dando ao povo do Espírito Santo. Uma 
satisfação de um homem que ao longo dos anos, mais 
de quarenta e cinco anos, desempenhou mandatos 
eletivos. E exercitando a vida pública aprendi a amar 
muito mais o meu Estado.  

É um depoimento que vai ficar para a 
história, é um depoimento que conto desde o 
nascimento até os dias de hoje, principalmente os 
lances do meu governo de 1975 a 1979, os 
ministérios que exercitei, a liderança do Governo no 
Senado Federal e a grande alegria de ser deputado 
estadual, agora no cumprimento do segundo 
mandato.  

Portanto, meus amigos, agradeço ao Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço e aos membros da 
Mesa por ter realizado um gesto tão importante para 
mim. E faço um convite agora a todos os deputados: 
ficaria muito feliz se estivessem presentes hoje na 
noite de autógrafos e também colaborassem com essa 
obra admirável que a Senhora Deputada Luzia 
Toledo lidera, em favor do Asilo dos Velhos. A renda 
será revertida integralmente em favor dessa entidade.  
 

A Sr.ª Luzia Toledo - Primeiramente, 
parabenizo meu amigo, meu colega. É um orgulho 
muito grande ser colega de V. Ex.ª nesta Casa, já no 
segundo mandato.  

Agradeço, em nome dos oitenta e seis idosos 
que estão no Asilo dos Velhos de Vitória, esse gesto 
de grandeza de V. Ex.ª, de estar revertendo o valor 
arrecadado com a venda do livro Memórias do Meu 
Tempo àquela entidade.  

Livro sobre a história de vida de V. Ex.ª, que 
é uma história nossa, do Espírito Santo e que se 
mistura com todas as nossas histórias. É uma história 
bonita, com muito resultado e que ao final presta 
contas para toda sociedade de como foi a sua vida 
pública e a sua vida particular. 

Sei que ultrapassei um pouquinho o tempo, 
mas é a emoção. Emoção pela sua grandeza em fazer 
essa doação. Muito obrigada em nome dos idosos. A 
diretoria do Asilo dos Velhos estará presente à noite 
de autógrafos para prestar uma homenagem a V. Ex.ª, 
Senhor Deputado Elcio Alvares, e agradecer 
juntamente comigo.  
 

O SR. ELCIO ALVARES – Encerrando, 
citamos a exposição fotográfica do nosso fotógrafo 
Antônio Carlos Sessa.  

Peço ao Senhor Presidente que me releve o 
tempo excedido, mas fico muito feliz em agradecer 
de público à Mesa Diretora e formular mais uma vez 
o convite aos meus colegas Deputados para que 

compareçam às solenidades que serão realizadas a 
partir das 18h. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Renovamos o convite para que os 
Senhores Deputados possam prestigiar um grande 
acontecimento nesta Casa, que é a noite de autógrafos 
do Senhor Deputado Elcio Alvares, que foi um dos 
homens mais importantes do Espírito Santo e 
continua sendo o mais importante desta Casa. 

Irá nos honrar muito assistir a esse ato. 
Portanto, lembramos aos Senhores Deputados que, às 
18h em ponto, o Senhor Deputado Elcio Alvares terá 
o seu retrato incluído na galeria de fotos dos 
presidentes desta Casa, o que irá conferir muita honra 
a este Poder. (Pausa)  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 
assistem nas galerias desta Casa, jornalistas 
presentes, telespectadores da TV Assembleia, sábado 
li uma notícia que, acredito, deixou todos muito 
felizes. Dizia que o número de homicídios no bairro 
de São Pedro caiu mais do que a metade em dois 
anos. 
 Realmente nos deixa muito feliz, saber que 
os homicídios caíram em mais da metade na região 
de São Pedro. A reportagem diz que o número de 
assassinatos na região foi menor este ano, entre 
janeiro e julho, em relação a 2010. Caiu de vinte e 
dois para nove homicídios. São dados, são 
informações da 5.ª Companhia do 1.º Batalhão da 
Polícia Militar.  

Não poderíamos deixar de parabenizar o 
Governo do Estado pelos projetos sociais, bem como 
a Prefeitura Municipal de Vitória pelo trabalho que 
vem realizando em favor daquela comunidade. 
Vários projetos foram e estão sendo realizados, 
vários equipamentos estão sendo adquiridos. 
Podemos ver unidades de saúde novas, colégios 
novos, área de lazer para a juventude. Então, não 
poderíamos deixar de parabenizar o Governo do 
Estado e a Prefeitura Municipal de Vitória pelas 
ações que estão realizando na região de São Pedro.  

Mas, acreditamos que nesta reportagem 
faltou incluir o trabalho muito importante - e acredito 
que tenha ação muito forte - das igrejas, que não foi 
sequer mencionado. Por isso gostaríamos de dizer do 
trabalho importante que as igrejas realizam nessas 
áreas, na região de São Pedro.  

Quando lemos essa reportagem, veio à nossa 
memória: por que o jornalista não incluiu na matéria 
o trabalho que as igrejas fazem?   

Temos naquela região a Igreja Católica, que 
faz um trabalho social muito forte; temos as igrejas: 
Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, 
Metodista, Adventista, que fazem trabalhos sociais. 
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Temos a Casa de oração, a Igreja do Evangelho 
Quadrangular, a Casa da Bênção, tantas igrejas que 
realizam, além do trabalho de evangelização, também 
o trabalho social. 

A nossa igreja mesmo é um exemplo. Temos 
um trabalho social muito forte, muito bom na região 
de Nova Palestina. Se formos até lá agora, veremos 
que há um grupo de pessoas sendo treinado em 
oficinas. Temos lá mulheres aprendendo a costurar, a 
cozinhar. Então, temos vários projetos que as igrejas 
realizam e não poderíamos deixar de falar sobre isso.  

Vimos aqui que a matéria publica por um 
jornal da Capital falou sobre várias ações do Governo 
do Estado, da Polícia Militar, da Prefeitura de 
Vitória. Mas faltou algo: falar sobre o trabalho que as 
igrejas realizam naquela região.  

São quase duzentos templos localizados na 
região de São Pedro, que cuidam do homem como 
um todo: corpo, alma e espírito.  

 Não poderíamos deixar de parabenizar o 
Governo do Estado e a Prefeitura pelos trabalhos 
sociais realizados naquela região, porque foram 
reduzidos pela metade os homicídios, os assassinatos 
na região de São Pedro. Mas não poderia deixar de 
registrar o trabalho fundamental que as igrejas 
realizam, não só ali, mas em toda aquela localidade. 
É um trabalho muito forte. É um trabalho muito 
espiritual que ajuda, muito, o Governo do Estado.  

Gostaríamos que o Governo do Estado, a 
Prefeitura, enfim, que todos reconhecessem esse 
grande trabalho que as igrejas realizam e que 
permitiu reduzir de uma maneira significativa o 
número de homicídios na região de São Pedro.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos.  

 
O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas 
Lúcia Dornellas e Luzia Toledo, nossos 
companheiros, servidores desta Casa de Leis, pessoas 
que nos assistem das galerias.  

Recebemos nas galerias desta Casa, hoje, um 
movimento em defesa do Município de Serra; este 
movimento tem ações na nossa cidade. Sempre 
quando a democracia se encontra ameaçada, sempre 
que existe um fato de grande relevância este 
movimento se ergue e mobiliza a sociedade serrana. 

Este movimento, fazendo coro com a nossa 
voz e inclusive a de outros Senhores Deputados nesta 
Casa, por meio de faixas e cartazes, pede que a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
não vote hoje o projeto de desapropriação de uma 
área localizada atrás do terminal de Laranjeiras, área 
do Shopping do Povo. É a desapropriação de uma 
área onde o Governo do Estado construirá, 

provavelmente, uma obra de expansão do terminal de 
Laranjeiras visando a um projeto importante, que é o 
BRT. 

Entendemos que essa votação deve acontecer 
após as eleições. Não queremos que paire nenhuma 
suspeita sobre esse processo, por isso na sessão 
anterior nos levantamos, erguendo nossa voz não 
contra o Município de Serra, nem sua administração. 
Deixamos bem claro que quando viemos para a 
Assembleia Legislativa, viemos para representar o 
povo de nossa cidade, e o Estado do Espírito Santo, e 
jamais usamos o microfone desta Casa para fazer 
oposição à atual administração. Temos plena 
consciência do que estamos fazendo na Assembleia 
Legislativa, nosso papel é para somar e nunca 
subtrair. O povo do Município de Serra está livre e 
democraticamente escolhendo o próximo prefeito. A 
decisão de encaminhar, na sessão passada, votação 
contrária a esse projeto de desapropriação é porque 
observamos e vimos o risco que representaria, caso 
fosse votado antes das eleições.  

Graças a Deus, alguns Senhores Deputados 
somaram-se à nossa voz, e temos um Presidente à 
frente desta Casa que está antenado com todos esses 
movimentos. Voltamos a fazer uso desta tribuna para 
pedir que não coloquemos em votação o Projeto de 
Lei n.o 344/2012, que consta da Ordem do Dia da 
presente sessão; que não votemos este projeto 
enquanto não terminar o processo eleitoral no 
Município de Serra, enquanto o povo do município 
não se decidir livremente no dia 07 de outubro, como 
está se decidindo como as pesquisas têm mostrado.  

Outro compromisso nosso que cumprimos à 
risca nesta Casa, é que em momento algum usamos a 
tribuna ou os microfones da Assembleia Legislativa 
para fazer, de forma indevida, campanha para 
qualquer candidato. Não usamos porque este não é o 
papel, estamos em uma TV pública, que é a TV 
Assembleia e esta Casa não é local de se fazer 
campanha política. 

Todos no município sabem qual é nosso 
posicionamento. Andamos por toda a cidade com 
nosso candidato, mas não estamos nesta Casa para 
replicar as eleições no Município de Serra. Estamos 
nesta Casa para defender que o processo eleitoral no 
Município de Serra ocorra da forma como está 
ocorrendo, o povo se manifestando. Embora, 
observamos que existam na cidade, algumas coisas 
que precisam ser passadas a limpo. No município - 
não sabemos se são marginais, ou quem está fazendo- 
estão rasgando e destruindo as faixas e as placas de 
uma candidatura. Não concordamos com isso e 
queremos que a Justiça Eleitoral, o TRE, a Polícia 
Civil e a Militar e também a Polícia Federal, 
observem esses crimes eleitorais que estão 
acontecendo em nosso município. Queremos que a 
população do Município de Serra vote com 
serenidade e tranquilidade e não temos nenhuma 
dúvida de que a população serrana o fará para o bem 
de toda a sociedade. (Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à  
 
ORDEM DO DIA: 

 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.o 28/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 240/2012, que dispõe sobre 
medidas de incentivos à inovação, à pesquisa 
científica e tecnológica, em ambientes produtivos e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
18/09/2012. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, da Comissão de Cidadania e 
da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação. Na 
Comissão de Ciência e Tecnologia não houve 
quorum para deliberação da matéria na Sessão 
Ordinária do dia 19/09/12. 

 
Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.o 349/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.o 241/2012, que autoriza o Poder Executivo a 
contratar operação de crédito junto a Caixa 
Econômica Federal - CAIXA, voltada à viabilização 
de despesas de capital constantes do Plano Plurianual 
2012-2015 e dos orçamentos anuais, mediante 
prestação de garantia pela União e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 18/09/2012. 
Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, da Comissão de Cidadania, da 
Comissão de Infraestrutura e da Comissão de 
Finanças, todos pela aprovação. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 344/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 233/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a desapropriar o imóvel que especifica, de 
propriedade do Município de Serra. Publicado no 
DPL do dia 18/09/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão em 1.º turno da Proposta de 

Emenda Constitucional n.o 05/2008, do Deputado 
Cláudio Vereza e outros, que altera a redação do 
parágrafo 4.º do artigo 229 da Constituição Estadual, 
incluindo como beneficiários da gratuidade os alunos 
dos cursos técnicos, tecnológicos e 
profissionalizantes da rede pública de ensino. 
Publicada no DPL do dia 06/08/2008. Pareceres n.os 

24/2011, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e admissibilidade, 06/2012, da 
Comissão de Cidadania, 01/2012, da Comissão de 
Educação, ambos pela aprovação e 38/2012, da 
Comissão de Finanças, pela rejeição, publicados no 
DPL do dia 17/09/2012. Quorum para aprovação: 
3/5(18 votos) - votação nominal. 

 

Discussão em 1.º turno da Proposta de 
Emenda Constitucional n.o 34/2011, do Deputado 
José Carlos Elias e outros, que acrescenta incisos ao 
parágrafo único do artigo 186 da Constituição 
Estadual, que dispõe sobre preservação, fiscalização 
e normas de preservação do meio ambiente. 
Publicada no DPL do dia 25/10/2011. Pareceres n.os 

521/2011, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e admissibilidade, 15/2012, da 
Comissão de Cidadania, 09/2012, da Comissão de 
Meio Ambiente, ambos pela aprovação e 37/2012, da 
Comissão de Finanças, pela rejeição, publicados no 
DPL do dia 17/09/2012. Quorum para aprovação: 
3/5(18 votos) - votação nominal. 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
114/2012, do Deputado Gilsinho Lopes, que modifica 
a lei 8.888/08 para incluir na divulgação dos 
foragidos, os procurados pela Justiça e abusadores 
sexuais. Publicado no DPL do dia 18/04/2012. 
Parecer n.o 386/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
17/09/2012. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

179/2012, do Deputado Esmael de Almeida, que 
dispõe sobre o crédito de pontuação por milhagem, 
oferecido por programas de companhias aéreas, em 
caso de passagens aéreas pagas com recursos 
públicos. Publicado no DPL do dia 21/05/2012. 
Parecer n.o 402/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
17/09/2012. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 325/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que cria o Programa “Empresa Amiga da 
Educação” no âmbito do Estado. Publicado no DPL 
do dia 06/09/2012. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 327/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a redução do valor da taxa 
de inscrição em concursos públicos realizados no 
âmbito do Estado, para doadores regulares de sangue 
e medula óssea, a órgãos oficiais ou entidades 
credenciadas pela união, pelo Estado ou por 
Município. Publicado no DPL do dia 06/09/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 326/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a instalação de detector de 
metais nas salas de cinema, teatros, casas de show e 
espetáculos em geral, no Estado. Publicado no DPL 
do dia 06/09/2012. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.o 28/2012. 
 Em votação. 
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 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de votação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental.  

 
O SR. LUCIANO PEREIRA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Mesmo com dois candidatos 
a prefeito o DEM possui cinco deputados presentes 
em Plenário, inclusive o Senhor Deputado Rodney 
Miranda, candidato em Vila Velha, e este Deputado, 
que se deslocou de Barra de São Francisco, a 
duzentos e sessenta quilômetros de Vitória, para estar 
neste Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Está feito o registro. 
Aproveitamos a oportunidade para registrar 

que os dois candidatos a prefeito de Cariacica 
também estão presentes, Senhores Deputados Sandro 
Locutor e Lúcia Dornellas. 

Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram nas imediações que compareçam ao 
Plenário para registrar presença. Necessitamos de 
quorum para votar uma matéria do Governo 
transferida da última reunião. 

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

 
(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Aparecida Denadai, Dary Pagung, 
Gilsinho Lopes, Roberto Carlos e 
Sérgio Borges) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Genivaldo Lievore, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Rodney 
Miranda, Sandro Locutor e 
Theodorico Ferraço)  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Registraram presença doze Senhores 
Deputados. 

Não há quorum para votação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 28/2012, pelo que fica adiada. 

Votação adiada, com discussão única 
encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.o 349/2012. 

Em votação. (Pausa) 
Adiada por falta de quorum. 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Claudio Vereza e 
Gilsinho Lopes) 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 344/2012. 
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, Sandro Locutor, Rodney Miranda, Atayde 
Armani, Lúcia Dornellas e Luzia Toledo. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo regimental para 
oferecer parecer ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – É regimental. 
 Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Discussão, em 1.º turno da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 05/2008. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação, em 1.º turno, a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 05/2008. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum.  
 
 Discussão, em 1.º turno da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 34/2011. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação, em 1.º turno, a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 34/2011. (Pausa) 
 Adiada por falta de quorum.  
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Roberto Carlos) 

 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
114/2012. 
 Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 386/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 114/2012. 
(Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 
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O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! A título de esclarecimento, 
estão presentes nas galerias desta Casa, 
representantes do Movimento em Defesa da Serra. 
Eles não entenderam a tramitação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 28/2012 e estão nos solicitando 
informações. Digo a eles que o Senhor Deputado 
Elcio Alvares designou o Senhor Deputado Sandro 
Locutor para relatar o projeto. O relator pediu vista 
ao projeto e dispõe de três sessões ordinárias para 
relatoria. Portanto, a matéria não será votada hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Está explicada a mensagem. O 
Senhor Deputado Roberto Carlos, que não é o cantor, 
nem é do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
esclareceu bem ao seu povo do Município de Serra o 
desenrolar do projeto. Obrigado pela presença de 
todos que ocupam as galerias. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

179/2012. 
 Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 402/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 179/2012. 
(Pausa) 

Adiada por falta de quorum. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 325/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 327/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 326/2012.  
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue à 2.ª sessão.  
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Quase que diariamente 
assomamos à tribuna para nos pronunciar. 
Conseguimos no Governo Renato Casagrande a 
realização de concurso público visando ao 
preenchimento de trinta e nove vagas para o cargo de 

delegado de polícia. Cento e quatro candidatos foram 
aprovados e o Senhor Governador os nomeou, a 
nosso pedido, a pedido da Comissão de Segurança 
desta Casa. Foram nomeados oitenta e nove 
delegados, dos quais vários já pediram exoneração 
em razão de o salário não ser atrativo. Uns foram 
para a Defensoria Pública, outros para outro Estado. 
O que mais impressiona é que designaram dezenove 
Senhores Delegados para a Corregedoria de Polícia, 
para investigar crimes funcionais, crimes ocorridos 
neste Estado contra a vida, na casa dos mil, duzentos 
e trinta homicídios neste ano. Não há delegado. 

Foram criadas delegacias 24 horas. Tudo 
muito bonito! Vieram a esta Casa, falaram sobre o 
assunto, mas o plantão já está capenga. Dois 
delegados foram designados para as delegacias 
24horas; apenas um assumiu. Então, dos oitenta e 
nove delegados, quatro já pediram exoneração. Dos 
oitenta e cinco restantes, dezenove estão na 
Corregedoria. Ainda existem várias unidades 
policiais sendo dirigidas por um delegado apenas. 
Que planejamento é esse? Aonde se quer chegar? 

Quando falamos desta tribuna, os gestores 
destas pastas dizem que somos oposição. Não somos 
oposição, não. Queremos o bem do nosso Estado. 
Queremos a pasta da Segurança Pública bem gerida. 
Queremos a pasta da Segurança Pública funcionando 
e reduzindo a violência e a criminalidade. Chegamos 
a mil, duzentos e trinta homicídios até o mês de 
setembro. Chegaremos a mais de mil e quinhentos 
homicídios até o final do ano, se a situação correr 
dessa maneira. No Município de Cariacica, está se 
matando quarenta, quarenta e cinco pessoas por mês. 
Então, é muito complicado.  

Fizemos um pedido de informação ao 
Secretário de Segurança sobre quantos delegados de 
polícia foram nomeados; onde foram lotados e onde 
se encontram em exercício. Inclusive, que aponte os 
que estão em delegacias especializadas; os que estão 
respondendo por mais de uma delegacia; os que estão 
respondendo por plantões em microrregiões; os que 
estão na Corregedoria e onde estão os demais, ou 
seja, discrimine o nome do servidor e onde está 
localizado. 

Passaremos uma cópia desta informação para 
cada um dos Senhores Deputados para que tomem 
conhecimento, pois é uma situação que não pode 
perdurar. Estamos vivenciando momentos... O 
Senhor Governador faz o sacrifício de nomear as 
pessoas e elas não são selecionadas para fazer o que 
mais se precisa neste Estado: investigar as infrações 
penais para reduzir a violência e a criminalidade. 
Desta forma, a impunidade só vai aumentando. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
compreendemos que V. Ex.a quando reclama, 
reclama em favor da Segurança Pública. Realmente é 
preciso que o Governo tome conhecimento de que fez 
várias nomeações no intuito de favorecer a Segurança 
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Pública... 
Domingo passado precisei registrar uma 

ocorrência e tanto a delegacia do Município de 
Itapemirim quanto à delegacia do Município de 
Marataízes estavam fechadas. Tive que fazê-lo na 
Polícia Militar, que passa para o Município de Vitória 
e, na segunda-feira, tem-se o resultado. 

V. Ex.a adverte ao Governo. É bom que o 
Senhor Governador tome conhecimento de que 
dezenove delegados estão à disposição na 
Corregedoria. Neste caso, os problemas das 
delegacias, principalmente as do interior, vão 
continuar. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, entendo 
que V. Ex.a está querendo colaborar. E essa 
colaboração de V. Ex.ª encontra o nosso integral 
apoio, pois estamos prestando um serviço ao Estado. 
 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 PR, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, falará em nome da liderança do PR o 
Senhor Deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo. 

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, telespectadores da 
TV Assembleia e da TV Educativa, jornalistas, 
funcionários desta Casa, nossos taquígrafos e 
espectadores nas galerias desta Casa, novamente 
assomamos a esta tribuna para nos reportar ao Projeto 
de Lei n.º 344/12, oriundo do Executivo, sobre o qual 
na sessão anterior manifestamos nossa posição 
contrária, assim como o do Senhor Deputado Roberto 
Carlos.  

É inadmissível que às portas das eleições, e é 
importante que as pessoas entendam isso, 
estapafurdiamente venha para esta Casa um projeto 
de desapropriação no valor aproximado de vinte e um 
milhões de reais. Se esse projeto for aprovado nesta 
Casa, com certeza desequilibrará as questões políticas 
do Município de Serra. 

Não podemos beneficiar nem um lado, nem 
outro. Essa é a verdade. Esse projeto só pode e deve 
ser votado a partir do dia oito. Se quiserem votá-lo a 
partir do dia oito tudo bem. Antes, não. Isso seria 
uma irresponsabilidade. Votar um projeto para 
beneficiar quem? 

Temos certeza absoluta de que esta Casa de 
Leis não se furtará em votar esse projeto. Mas, na 
verdade, hoje, vem ao encontro dos interesses 
políticos. Essa é a verdade.  

Não temos medo de falar e falamos em alto e 
bom som, pois não temos rabo preso com ninguém. 
Não gostamos de injustiça. Temos responsabilidade 
naquilo que votamos e votaremos o projeto sim, mas 
a partir do dia 08 de outubro de 2012; assim terá o 
apoio desta Casa. 

Agora é política, e se estão querendo 
desestabilizar o candidato lá em cima, estão muito 
enganados. E tem um detalhe|: Vamos pedir vista ao 
projeto e ele ficará mais três sessões conosco, 
passando do dia 08 de outubro. Essa votação não 
acontecerá, e não aceitaremos que esta Casa aprove 
um projeto a toque de caixa. 

Queremos dizer ainda que ficamos feliz com 
a reportagem no jornal A Gazeta sobre a questão das 
sacolas plásticas.  

Essa lei estadual, originária de um projeto de 
nossa autoria, proíbe a venda de sacolas plásticas 
biodegradáveis ou oxibiodegradáveis em todo o 
Estado do Espírito Santo.  

Sabemos que a lei estadual é contundente, 
diferente da municipal, na linguagem popular é uma 
lei muito mais forte e tem o seu poder de 
constitucionalidade.  

Fizemos esse projeto, aprovamo-lo nesta 
Casa de Leis e todas as sete comissões o aprovaram. 
Os Senhores Deputados, com a responsabilidade que 
possuem, também votaram esse projeto, o qual foi 
encaminhado ao Senhor Governador, que também o 
aprovou e posteriormente à Procuradoria, onde o 
projeto foi declarado constitucional, voltando ao 
Governo, que o sancionou.  

Esse projeto já é lei. Está proibido, em todo o 
Estado do Espírito Santo, que o consumidor pague, 
na boca do caixa, o valor de R$ 0,19 a R$ 0,22 pela 
sacola plástica. O Supermercado que arque com isso, 
que não é da competência do consumidor. Esse 
projeto proíbe a venda de sacola plástica nos 
supermercados, em todos os setenta e oito municípios 
do Estado do Espírito Santo. Foi uma vitória da 
democracia e do povo. Esta Casa de Leis tem feito 
sua parte e tem, realmente, feito a diferença. Isso para 
nós é salutar, deixa-nos feliz, alegre e satisfeito, pois 
é obrigação do Senhor Deputado, do Parlamentar e de 
nós que somos Senhores Deputados por três 
mandatos, estar sintonizado com os interesses da 
população.  

É por isso que estamos hoje neste Plenário 
fazendo essa fala, que na verdade vem de encontro a 
milhares – por que não dizer milhões, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço – de capixabas, que 
agora chegam aos supermercados e não têm mais 
aquela obrigação de chegar à boca do caixa e pagar o 
valor de R$ 0,19 a R$ 0,22 pela sacola plástica 
biodegradável ou oxibiodegradável. É uma vitória de 
todos nós.  

Por isso, diante da tribuna desta Assembleia 
Legislativa agradecemos a todos o apoio. 
Agradecemos também ao Senhor Governador Renato 
Casagrande e ao Senhor Procurador, uma pessoa 
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muito competente, capacitado e tem feito um belo 
trabalho na procuradoria. O Parecer do Senhor 
Procurador foi o que fundamentou que esse projeto 
era constitucional e por isso o Senhor Governador 
veio a sancioná-lo.  

Agradeço a todos mais uma vez porque, na 
verdade, como todos somos consumidores, isso 
atingiu a toda população capixaba. O que não era 
admissível, certo e correto era que além da pessoa ter 
de pagar pela mercadoria, pois é uma obrigação, 
ainda ter de pagar na boca do caixa o valor de R$ 
0,19 a R$ 0,22. Isso acabou e é importante se falar 
que não pode ser mais introduzido em nenhum 
município do Estado do Espírito Santo. Os setenta e 
oito municípios do Estado do Espírito Santo estão 
isentos desse pagamento porque esta lei é estadual, 
tem força de Estado e é estadualizada.  

Há projetos que foram aprovados a nível 
municipal, mas inclusive o Ministério Público já 
declarou como inconstitucional, uma vez que a lei 
municipal não tem o efeito de constitucionalidade, é 
o entendimento que se tem. Enquanto que a lei 
estadual tem todo o efeito de constitucionalidade. Por 
isso, só temos a agradecer a este Plenário, ao 
Governo, ao Senhor Procurador e a toda a população, 
que teve os seus direitos garantidos. 

Senhor Presidente, hoje, na tribuna desta 
Casa de Leis, reporto-me também a um tema que 
sempre que venho, tenho falado em alto e bom som: 
estão destruindo a vegetação nativa próxima aos rios. 
Daqui a mais alguns anos – estou falando como 
engenheiro –, talvez menos de oito anos faltará água 
nos Municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra, 
Vitória e em vários outros centros, porque cada dia 
que passa o Rio Doce fica menos caudaloso. Ou seja, 
seu volume e vazão diminuem sensivelmente, 
Senhora Deputada Luzia Toledo, porque estão 
destruindo as matas nativas e consequentemente as 
nascentes. As nascentes correm para o rio. Esse Rio, 
cada ano que passa, vai diminuindo seu volume.  

Vemos uma plantação desiquilibrada de 
eucalipto. Plantam-se eucaliptos assustadoramente. 
Nenhum Senhor Deputado tem a coragem de vir a 
esta tribuna falar o que estamos falando. Mas 
falamos, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
porque tem que ser dito antes que a coisa aconteça e 
cortem-se cabeças.  

O Rio doce está desaparecendo. Estivemos 
no Município de Colatina, terra de nosso amigo 
Deputado Genivaldo Lievore, e vimos como o Rio 
Doce está morrendo. Só vemos areia, só areia. A 
água desaparece e, a cada dia que passa, vai 
diminuindo. O povo olha, não fala nada e a coisa vai 
acontecendo. Vai chegar a um ponto que iremos abrir 
as torneiras dos chuveiros de nossas casas e não 
haverá água, porque, a partir do momento que a 
vazão não for da maneira como era antes, com 
certeza, milhões de capixabas pagarão essa conta.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, a 
mesma coisa acontece no Município de Cachoeiro de 

Itapemirim. Passa pelo Município de Cachoeiro de 
Itapemirim aquele rio maravilhoso, que antigamente 
passava dentro da cidade. Hoje, V. Ex.ª sabe que por 
aquele rio passa tudo quanto é imundice. Tudo 
quanto é porcaria está ali dentro. Aquele rio que 
nasce nos rincões, em locais em que a água é 
cristalina, mas quando passa pelos municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim, Santa Leopoldina e 
Linhares, quando passa pela região de Cricaré é a 
mesma coisa, os rios estão acabando.  

Sem água não tem vida, essa é a verdade. 
Sem água não haverá vida. Temos que ter 
responsabilidade. Não podemos deixar, em hipótese 
alguma, que as nascentes sejam destruídas para dar 
lugar à vegetação nativa e à plantação de árvores 
exóticas. É isso que está acontecendo. É só caminhar 
pela BR-262 e pela BR-101 que vemos a deterioração 
e o desastre ecológico. Falam tanto de ecologia, mas 
não colocam na prática, Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço. Falam, falam, falam, mas caneta não 
resolve, o que resolve é ação.  

Vemos um monte de políticos falando 
besteiras. Esses caras não farão nada. Já conhecemos 
esse pessoal, Senhora Deputada Luzia Toledo. É tudo 
picaretagem, é tudo mentira, é tudo papo furado. 
Essa é a verdade.  

Senhor deputado Theodorico Ferraço, 
existem, obviamente, algumas exceções, mas, 
infelizmente, o que vemos dentro de nosso Estado, 
dentro dos setenta e oito municípios, pois já rodei 
muitas regiões, muitos municípios, é que aqueles que 
já estão no poder não querem sair de jeito nenhum. 
Aqueles que estão segurando naquele guarda-chuva, 
não querem sair. A coisa mais errada que houve até 
hoje foi eleição em oito anos. Foi um desastre.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, eleição 
nunca poderia ser para dois mandatos. Porque o cara 
ganha eleição hoje, no primeiro mandato e já está 
pensando no segundo mandato. Tinha que ser 
somente quatro anos para dar oportunidade a outras 
cabeças. Às vezes, pessoas que menos esperamos 
resolvem o problema. 
 Falamos como pessoas da Engenharia, de 
prefeitura. Vemos isso com muita tranquilidade. 
Tomara que as coisas melhorem bem, mas temos as 
nossas dúvidas. 
 Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que 
foi um grande prefeito por vários mandatos no 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, um homem 
que, realmente, tem a sua marca naquela região tão 
importante do nosso Estado, também sabe que a 
nossa fala é verdadeira.  
 A honestidade, a competência, a 
determinação e a responsabilidade são fundamentais 
para qualquer pessoa que queira exercer uma função 
pública no Executivo. 
 Finalizaremos este nosso pronunciamento, 
porque ainda falaremos nesta sessão de hoje. (Muito 
bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Findo o tempo destinado às 
Lideranças Partidárias, concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo, oradora inscrita. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, agradecemos a 
presença dos nossos amigos do Município de Serra 
que prestigiam esta nossa sessão ordinária. 
Cumprimentamos os nossos colegas Parlamentares, 
os funcionários desta Casa e a nossa sociedade que 
acompanha os nossos trabalhos através da TV 
Assembleia. 
 Hoje, Senhor Presidente, representamos este 
Parlamento no Tribunal de Justiça, local em que foi 
realizado o primeiro fórum de combate à violência 
doméstica contra a mulher e a família. 
 Parabenizamos o Desembargador Pedro Valls 
Feu Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça e, de 
uma forma especial, a nossa companheira que, ao 
longo desses anos, travou conosco essa luta. Sempre 
temos tido a presença marcante da nossa Juíza 
Hermínia Azoury, que hoje coordena o CIM - Centro 
Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de 
Violência Doméstica e Familiar. 
 Fiquei muito impressionada com o discurso 
do Presidente do Tribunal de Justiça, pois falou das 
estatísticas e dados do mundo inteiro, para chegar ao 
Estado do Espírito Santo que continua em primeiro 
lugar na violência contra a mulher.  
 Às vezes, falamos, como também outros 
Senhores Deputados, mas parece que não há 
ressonância na sociedade porque o índice de 
violência continua.  
 Como dissemos no Tribunal de Justiça hoje, 
o Estado do Espírito Santo não só continua em 
primeiro lugar no ranking da violência contra a 
mulher como traz no seu mapa, até 2012, o nosso 
Estado com o registro de 9,6 homicídios de mulheres 
para cada grupo de cem mil habitantes. É um índice 
alarmante! 
 Dissemos no Tribunal de Justiça e 
repetiremos neste momento que tivemos, agora, um 
atendimento por parte do Governo do Estado. 
Quando dizemos nós, referimos à sociedade como 
um todo. Estou falando em nome da Assembleia, do 
próprio Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, 
do Ministério Público; enfim, não apenas do grupo, o 
qual chamamos de governamental, mas também dos 
nossos movimentos sociais. 

Seremos muito mais fortes junto com os 
movimentos sociais. Pensamos que não há outro 
caminho, se não buscarmos a sociedade organizada. 
A sociedade organizada é muito forte. Temos que 
achar um caminho para acabar com essa violência. 

Foi instalada a primeira Delegacia 24 horas. 
V. Ex.ª, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, é do ramo 
e tem feito um trabalho admirável nesta Casa. Quero 
marcar e convidá-lo, em nome da Comissão Especial 

da Mulher, desta Assembleia Legislativa, para 
visitarmos juntos a Delegacia 24 horas. 

 A Delegacia 24 horas deve aprimorar muito. 
As delegadas, que passam a noite em plantão, devem 
ter o repouso de lei. V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, já mencionou antes que não temos 
delegadas e delegados em número suficiente que 
supram a necessidade no Estado. Já melhoramos 
muito, mas estamos muito aquém do que é 
necessário. 

Portanto, queremos visitar, em nome da 
nossa Comissão Especial da Mulher, a primeira 
Delegacia 24 horas, na Ilha de Santa Maria, para 
sentirmos de perto o que melhorará no atendimento 
às mulheres que sofrem violência de seus parceiros.  

Senhor Presidente, parabenizamos o jornal A 
Tribuna, que no dia de hoje completa setenta e quatro 
anos. Setenta e quatro anos não são setenta e quatro 
meses e nem dias. Setenta e quatro anos é uma 
existência! Certamente, há treze anos mantém a 
liderança de vendas. Conta com aproximadamente 
quatrocentos mil leitores diários, apenas na Grande 
Vitória. É o décimo sétimo jornal do País em número 
de vendas. Atualmente, o jornal tem cerca de quinze 
mil assinantes. Tornou-se referência de mídia 
impressa e está também na Internet. O jornal A 
Tribuna lançou hoje a assinatura digital. O assinante 
poderá acessar todo o conteúdo pelo computador, 
notebook, ipad e tablets. 

Parabenizamos a equipe da rede A Tribuna, 
os jornalistas, revisores, editores, fotógrafos, todos os 
que se empenham para levar a boa informação e ética 
aos capixabas. Parabéns Senhor João Carlos Pedrosa, 
superintendente da rede A Tribuna. E, também, de 
forma especial, parabenizamos o Senhor Geraldo 
Schuller, nosso amigo pessoal e diretor de Marketing 
da rede.  

 Parabenizamos a rede a Tribuna pelos 
setenta e quatro anos de existência. Portanto, é uma 
matéria bonita, ou seja, as entrevistas e também os 
depoimentos feitos em relação a este veículo da 
maior importância para o nosso Estado. 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
falarei também do livro que será lançado hoje às 18h, 
de autoria do Senhor Deputado Elcio Alvares. Ainda 
não li o livro, é claro, mas dei uma olhada. O Senhor 
Deputado Elcio Alvares está no Plenário, ao lado do 
Presidente Ferraço, que foi citado no mencionado 
livro em diversas fases: ainda quase menino até 
chegar à fase atual com essa brilhante carreira do 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, amigo de 
perto e de longos anos do Deputado Elcio Alvares. 

O Senhor Deputado Elcio Alvares, na 
verdade, tem uma vida bonita demais porque é um 
homem simples, os seus pais foram mais simples 
ainda e moraram perto do Parque Moscoso. Hoje S. 
Ex.ª lança o livro Memórias do meu Tempo. Eu dei 
uma olhada rápida no livro e percebi que o livro está 
altamente representativo, ou seja, a sua vida, a sua 
história, o seu trabalho, o produto de tudo o que fez 
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está registrado nesse livro. Parabéns também pela 
capa do livro que está linda.  

Senhor Presidente, como Vice-Presidente do 
Asilo dos Velhos de Vitória agradecemos à imprensa, 
ao jornal A Tribuna, ao Senhor Maurício Pratz que 
noticiou e ao nosso amigo Leonel Ximenes que fez 
inclusive uma entrevista.  

O Senhor Deputado Elcio Alvares tem 
praticamente oitenta anos de vida que foi contada na 
sua inteireza com a transparência que é peculiar a 
este homem público e por isso o ilustre Parlamentar 
merece que a nossa imprensa lhe dê destaque. Além 
de tudo, há a grandeza desse amigo Parlamentar em 
reverter toda a renda da venda do livro para o Asilo 
dos Velhos de Vitória. Em nome de toda a diretoria 
do Asilo e em nome do Senhor João Angelo Baptista, 
que é o seu presidente, agradecemos ao amigo e 
Deputado Estadual, Senhor Elcio Alvares, que já foi 
ministro, governador, deputado federal, ou seja, V. 
Ex.ª encarna uma história e disse-lhe que a sua 
história se mistura com a nossa.  

Encerro o meu pronunciamento, pois o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço me olhou 
dizendo: Seu tempo já acabou há muito tempo. É 
verdade. Retiro-me, mas dou os parabéns ao querido 
amigo Deputado Elcio Alvares não só pelo livro, mas 
também pela homenagem que a Assembleia 
Legislativa lhe presta hoje colocando a sua foto na 
galeria dos ex-presidentes e também toda a sua 
história em fotografias feitas pelo nosso fotógrafo 
Tonico. Muito obrigada. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Tenho uma admiração tão grande por 
V. Ex.ª, Senhora Deputada Luzia Toledo, que até me 
esqueço do tempo. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, o Senhor Deputado José Esmeraldo me 
pediu que, se possível, eu faça a troca de horário. Ou 
seja, o Senhor Deputado José Esmeraldo fala agora e 
eu falarei no horário de S. Ex.ª, que é o último orador 
inscrito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Informo a V. Ex.as que os Senhores 
Deputados Doutor Hércules e José Esmeraldo, como 
oradores inscritos, inverteram a ordem de inscrição.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmerado, orador inscrito. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 
do orador) – Agradecemos ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules pela gentileza da permuta e quando 
precisar, estaremos à disposição de V. Ex.ª. Não é a 
primeira vez que V. Ex.ª tem contribuído com a fala 
deste Deputado na parte da permuta.  

Saudamos os Senhores Deputados Elcio 
Alvares, Theodorico Ferraço, Genivaldo Lievore, 
Doutor Hércules, Gilsinho Lopes, os funcionários 

desta Casa, nossos taquígrafos, profissionais da 
comunicação, aqueles que nos assistem por meio da 
TV Educativa e TV Assembleia, os jornalistas e os 
que nos assistem das galerias. 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
sabemos que o pagamento dos 11.98 % diz muito a 
respeito de V. Ex.ª, pois sabemos da luta difícil de V. 
Ex.ª para pagar aos funcionários. Mas nunca tivemos 
dúvida da sua boa vontade e interesse no pagamento 
dos 11,98% aos funcionários.  
 Agora existe uma comissão de Deputados 
para tratar dos 11.98% e a Presidenta é a Senhora 
Deputada Luzia Toledo, este Deputado é o relator e 
têm cinco outros deputados efetivos. 
 
 A Sr.ª Luzia Toledo – Senhor Deputado José 
Esmeraldo, V. Ex.ª é o relator; o Senhor Deputado 
Claudio Vereza é o vice-presidente e esta Deputada é 
a presidenta e informamos que amanhã haverá uma 
reunião. Os outros deputados são os nossos suplentes. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Precisamos, 
Senhora Deputada Luzia Toledo, resolver essa 
injustiça que está sendo feita até hoje com esses 
funcionários. Enquanto estivermos nesta Casa sempre 
estaremos da tribuna fazendo uma fala em função do 
desrespeito para com os funcionários que têm feito 
um brilhante trabalho de atendimento aos deputados, 
principalmente ao Governo do Estado, porque os 
projetos oriundos do Poder Executivo sempre são 
tratados com muita dedicação por esses funcionários. 
Senhora Deputada Luzia Toledo, não aceitamos isso 
até mesmo porque essas pessoas estão machucadas, 
estão com a autoestima muito baixa. Tem gente 
devendo, mas devendo com força. Alguns já até 
faleceram. Essa é a realidade.  

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, não 
aceitamos que ainda haja - além de todos esses 
percalços - funcionários do Estado que ofendam a 
funcionários, como é o caso do Presidente do 
Sindilegis, Leandro Machado, e vários outros 
funcionários. É inadmissível ofender uma pessoa que 
já está ofendida. Gostaríamos que o Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço e o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes prestassem atenção porque essa é 
uma coisa séria que aconteceu aqui embaixo, 
Senhores Deputados. Eles foram conversar com o 
Procurador e foram ameaçados e ouviram o seguinte: 
Vou abrir um processo contra vocês. Isso é 
brincadeira! Em que mundo estamos? É porque o 
cara é efetivo e tem segurança no emprego? 
Brincadeira, Senhor Deputado Ferraço. Isso é coisa 
do outro mundo. Vimos várias pessoas quando houve 
aquela reunião na sala de V. Ex.ª, onde apareceu esse 
grande Desembargador, Senhor Pedro Valls Feu 
Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça, e vários 
deputados estavam presentes e o procurador. Não 
podemos agredir ou ofender quem já está ofendido; 
essa é a verdade.  

Senhor, Governador Renato Casagrande! 
Renato! Renato! Depois nesta Casa falamos; está 
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certo? É bom, porque nunca se deve começar a casa 
pelo telhado porque se não a casa cai. A casa tem de 
ser começada pela fundação.  

Muitas vezes uma informação de um 
funcionário simples é mais importante do que a 
informação de um funcionário que se diz o dono da 
cocada branca, de um diretor, de um secretário que 
não conversa com pessoas humildes, só conversa 
com os de lá de cima. Ninguém é mais do que 
ninguém, Deputado! Não somos mais do que 
ninguém! Estamos ocupando esta função agora de 
Deputado e depois vamos lá para o nosso cantinho, 
rapaz, esperar o dia, Senhores Deputados Elcio 
Alvares, Gilsinho Lopes e Theodorico Ferraço.  
 Então não se pode humilhar o funcionário. 
Os funcionários desta Casa estão humilhados. Esta 
Casa que é um Poder respeitado, que tem um 
presidente em quem acredito e confio, Senhor 
Theodorico Ferraço, que tem Deputados aguerridos; 
não podemos machucar esses funcionários. Eles estão 
com a autoestima baixa e ainda tem procurador que 
diz que quer meter a caneta. Isso é ameaça! Isso, é 
uma ameaça! Alguém não pode agir desta forma.  
 Senhor Renato Casagrande, V. Ex.ª está 
sabendo disso!? É importante saber, porque depois 
sabe o que acontece? Vai haver uma eleição lá na 
frente, esse pessoal não é candidato, nunca disputou 
uma eleição, se for disputar uma eleição não ganha 
nem para inspetor de quarteirão; a verdade é essa. 
Quem foi testado fomos nós nesta Casa. Nós somos 
testados, o povo acredita em nós porque nesta Casa 
não tem alguém com menos de dezoito, vinte, trinta 
quarenta mil votos.  
 Agora, temos de ser gentis, educados. Não 
vamos usar da nossa força, do nosso poder para 
massacrar o pequeno! Isso é covardia! Será que com 
ameaça vai calar os funcionários desta Assembleia 
legislativa? Aí vai ficar pior. Sabe quem está 
segurando isso, Deputado? V. Ex.ª. Se não aquele 
sonzinho estava lá. Já, até, me acostumei com aquele 
som; sabe por quê? Porque quando eles colocarem 
aquele som V. Ex.ª, eu e outros Deputados não 
podemos reclamar porque espera, espera, espera e, às 
vezes, essa demora não é boa.  
 Entrei nessa Comissão, já falei com V. Ex.ª, 
meio arrepiado; a verdade é essa. Inclusive, gostaria 
que o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que 
preside esta sessão, que fosse a essa reunião, pois a 
presença de V. Ex.ª é importante. Faço uma 
convocação a V. Ex.ª para que, amanhã, terça-feira, 
às 10h, V. Ex.ª vá conosco a reunião. É importante a 
presença de V. Ex.ª. porque batalhou e torce por isso.  
 Agora mesmo fizeram um repasse. 
Repassaram não sei quantos milhões para uma 
instituição, não sei quantos milhões para outro poder 
e para esta Casa? O que o pessoal está pedindo? Está 
pedindo, Deputado, que pague anualmente uma faixa 
de dez milhões de reais; o que representa isso para o 
Estado? Não representa nada, mas no bolso dos 
funcionários representa, para o bolso deles 
representa. Falam tanto em justiça. Ah, isso é uma 
injustiça! 

  Senhor Presidente, conceda-me mais cinco 
minutos, porque nem comecei a falar ainda. (Pausa) 

Então, o que vemos: ah, isso é uma injustiça. 
É uma injustiça? Então faça justiça com os 
funcionários desta Assembleia Legislativa! Vamos 
pagar os 11,98%!  

Se eu ficar nesta Casa um, dois, três anos, 
quanto tempo for, sempre farei discurso sobre os 
11.98%, doa a quem doer! Ninguém vai me pedir 
para me calar! Ninguém! Não tem João, não tem 
Pedro, não tem Antônio, e não tem Chico! O pau que 
dá em Chico dá em Francisco! 

Não quero saber, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço. Tem hora em que fico revoltado, 
e muito embora essa expressão não exista em meu 
vocabulário, mas isso me chateia, porque faz esse 
pessoal ficar aí para baixo e para cima.  

Você passa perto ali do pessoal da segurança, 
eles, coitados, olham para você como quem diz: Tem 
uma luz no fundo do túnel? E você às vezes não pode 
falar nada.  

Esse pessoal lá do pedestal: ponha-se no 
lugar dos funcionários da Assembleia Legislativa! 
Venham se colocar no lugar deles.  

Só não quer, quem ganha muito. Entendeu, 
Deputado? Aí o cara pode até: Não, não... Porque o 
cara ganha vinte mil reais; vinte e não sei quantos 
mil reais. Daqui a alguns dias farei uma relação da 
lista. Seguirei uma lista, lerei todos, bonitinho. Essa é 
a verdade. Lerei! Lerei!.  

Temos que estar todos unidos na Assembleia 
Legislativa. Todos, são filhos de Deus! Todos os 
funcionários são filhos de Deus. Não pode haver 
desunião, alguma. Tem que haver o somatório de 
forças. Catitu fora do bando é comida de onça. 

A verdade é esta, Deputado: catitu fora do 
bando é comida de onça.  

Se todos estiverem unidos, certamente 
chegaremos lá. E tenho certeza absoluta de que nós, 
Deputados desta Legislatura, pagaremos os 11,98%. 
O que tiraram dos filhos dos nossos funcionários.  

Tem gente que tirou o filho da escola 
particular e o colocou na escola pública. O garoto já 
estava estudando. Por quê? Porque a situação está 
difícil. A coisa está indo por um caminho que não é 
desejável para nenhum elemento que raciocina.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
agradeço a V. Ex.ª que é um homem de bem e que, 
até, chorou na tribuna desta Casa. Fiquei preocupado 
com o coração de V. Ex.ª. Porque é um cara 
esquentado. É por isso que nos damos bem. Se correr 
o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem esse 
ditado? É isso aí.  

Então, solidarizo-me a V. Ex.ª. e digo 
sempre: o meu voto para Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo chama-se 
“Ferraço”. Nunca me pediu voto, mas S. Ex.ª ainda – 
adjunto adverbial de tempo – ainda é o melhor para 
sentar naquela cadeira ali, cadeira da presidência. 
(Muito bem!)  
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Senhor Deputado José Esmeraldo, 
agradeço a gentileza de suas palavras.  

Há uma Comissão, a Comissão Especial 
relativa aos 11,98%. E essa Comissão, presidida pela 
Senhora Deputada Luzia Toledo, e tão bem 
coordenada por V. Ex.ª, com vários membros, 
especialmente o Senhor Deputado Claudio Vereza. 
No silêncio dos inocentes, acredito que essa 
Comissão tenha sucesso.  

Fiquei rouco, mudo, surdo, e apaixonado pela 
causa. A ponto de pedir essa Comissão como uma 
forma de socorro. Socorro para fazer justiça, para 
proclamar justiça, para gritar por justiça, e é o que 
nós acreditamos que essa Comissão faça.  

O Procurador me ligou, pedindo desculpas 
pelo episódio que aconteceu e que pessoalmente iria 
também pedir desculpas ao Senhor Leandro 
Machado, o Lelê, porque S. S.ª é amigo e tem 
consideração. Acredito que ele já o tenha feito. S. 
Ex.ª se colocou à disposição da comissão para estudar 
uma solução de pagamento de pelo menos a sessenta 
por cento do pessoal, uma fórmula honesta digna e 
perfeitamente viável. Continuo confiando na 
comissão. No Governo... é tu que dizes.(Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, orador inscrito. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, se não me engano, 
está confirmada para amanhã, às 9h, reunião com o 
Presidente do Tribunal de Justiça e, se não me 
engano, com o Procurador-Geral do Estado, sobre os 
11.98%.  

A comissão criada por V. Ex.ª, dos 11.98%, 
reunir-se-á amanhã, às 9h, no gabinete do Presidente 
do Tribunal de Justiça. Inclusive, temos um recado da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, Presidenta da 
Comissão, nesse sentido: terça-feira, 9h, reunião no 
gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça. Mais 
um passo que a comissão dará na linha de buscar a 
garantia desse direito, Senhor Deputado José 
Esmeraldo. Amanhã, teremos esse momento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Registramos, Senhor Deputado 
Claudio Vereza, que essa reunião é importante 
porque o Tribunal de Justiça tem responsabilidade na 
condução desses 11.98%.  

Semana passada, estivemos com o Presidente 
do Tribunal de Justiça, quando conversamos sobre 
esse assunto. E como hoje S. Ex.ª estará nesta Casa, 
tornaremos a tocar nesse ponto. Há sempre esperança 
e boa vontade. Perdemos a paciência de movimentar 
o assunto, daí porque estamos pedindo auxílio aos 
Senhores Deputados. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, aguardemos esses entendimentos que 

ocorrerão amanhã para ver se alguma luz surge nesse 
processo. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, queremos ainda nesse tempo 
registrar duas notas da coluna Ancelmo Gois, 
publicada no jornal A Gazeta de sábado, dia 22 de 
setembro de 2012, com o título: O Brasil melhorou. 
As notas, Senhor Deputado Genivaldo Lievore, V. 
Ex.ª que é sempre um estudioso dos dados a respeito 
da realidade brasileira, dizem o seguinte:  

Com base nestes dados da Pnad 
divulgados ontem,... 
 

 No caso sexta-feira, dia 21 de setembro de 
2012.  

 
...o Ipea solta já na semana que vem 
novas tabulações. Segundo Marcelo 
Neri, novo presidente do Ipea, o 
aumento da renda per capita foi de 
6,14% no último biênio.  
O economista lembra que a 
desigualdade cai pelo 10º 
consecutivo, “chegando ao nível 
mais baixo da série histórica 
brasileira, iniciada em 1960.” Isto 
ocorre numa época em que a 
desigualdade sobe em 2/3 dos países 
do mundo. 
 

É verdade que, fazendo um comentário, a 
desigualdade social no Brasil ainda é muito grande, 
mas temos que comemorar a cada redução dessa 
desigualdade, fruto de uma política econômica e de 
políticas sociais que privilegiam a melhoria do 
emprego, a melhoria da renda, a melhoria do poder 
de compra do salário-mínimo, entre outras medidas 
que são efetuadas desde o início do Governo do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que na semana 
passada sofreu ataques violentos por parte de alguns 
setores da mídia e da política brasileira. S. S.ª teve a 
solidariedade honrosa de vários partidos, não 
somente do PT.  

Alguns membros desses partidos que 
assinaram a nota em solidariedade ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva estão chiando, com medo 
de que o tema do processo n.º 247, que tramita no 
Supremo Tribunal Federal, lhes atinja. Não há que 
temer. Não tenho medo do processo que tramita no 
Supremo Tribunal Federal.  

Os partidos de oposição ao Partido dos 
Trabalhadores estão desesperados em todas as 
capitais e cidades, tentando usar esse julgamento do 
Supremo contra nós, contra nossas candidaturas e as 
candidaturas aliadas. Não adianta! A população está 
olhando não o processo que está tramitando no 
Supremo Tribunal Federal em pleno período eleitoral, 
que consideramos em período antiético. Decidiram 
fazer esse julgamento no período eleitoral com o 
objetivo de prejudicar o Partido dos Trabalhadores e 
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seus aliados. Está na cara! 
Por que não estão julgando o outro 

“mensalão”, o mensalão mineiro do PSDB? Por quê? 
Por que está engavetado? Por que não se fala na 
compra de votos para garantir a emenda 
constitucional que deu reeleição a FHC? Ninguém 
fala nisso! Há total parcialidade nesse processo e a 
população não é burra. O que a população está 
enxergando são essas coisas que saem em notinhas. 

Ainda bem que Senhor Ancelmo Gois tem a 
honradez de publicar uma notinha como essa do Ipea, 
dos dados reais da melhoria da situação de vida da 
população brasileira. E ninguém nega que isso vem 
dos oito anos do Governo do ex-presidente Lula e dos 
dois anos de Governo da Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff. Ninguém nega. A população está vendo é 
que a sua condição de vida melhorou, que o seu 
poder de compra melhorou. E é esse o critério que 
será adotado, além do critério de se enxergar quem 
está aplicando políticas públicas concretas no 
município, na cidade onde as pessoas moram. É esse 
que será o processo de escolha. 

Uma meia dúzia do partido A, B ou C, que 
tenha cometido ilegalidades, não manchará quase um 
milhão de filiados que o Partido dos Trabalhadores 
tem no Brasil inteiro. Não aconteceu isso em 2005 e 
nem acontecerá agora, tanto que o ex-presidente Lula 
esteve em Salvador e após sua visita o candidato do 
nosso partido teve melhoria nos índices de 
aprovação. 

Terminamos, mais uma vez, parabenizando o 
Senhor Prefeito João Coser, que hoje, emocionado, 
participou juntamente conosco, com o Senhor 
Governador Renato Casagrande, com a equipe da 
prefeitura e do Governo do Estado do lançamento da 
pedra fundamental da AACD, filial Vitória, quando 
anunciou o que o jornal O Globo havia anunciado no 
dia de ontem. O jornal O Globo que geralmente não 
faz elogios às gestões petistas. O que o jornal O 
Globo publicou anteontem, dia 22 de setembro, dia 
da primavera: Capital capixaba obteve a melhor 
colocação no Índice de Desempenho do SUS. 

Em Vitória existe uma rede pública de saúde 
que funciona de ponta a ponta, desde a pequena 
unidade de saúde até o Centro de Especialidades da 
Vila Rubim, um prédio de quase dez andares, onde 
existem todas as especialidades na área de Saúde. 
Antes as pessoas precisavam ir ao CRE de Jardim 
América, Cariacica, e entrar na fila para conquistar 
uma consulta com médicos especialistas ou 
odontólogos para não sei quantos meses depois. 
Agora, o Centro de Especialidades, desapropriado 
pelo Prefeito João Coser a preço definido pelas 
perícias, está funcionando a pleno vapor inclusive 
com odontologia, fisioterapia e tantas outras 
especialidades oferecidas ao público. 
 Senhor Presidente, é uma pena que nossos 
elogios não caibam em dez minutos de fala. Mas, 
voltaremos a esta tribuna para registrar alguns 
pontinhos que infelizmente a mídia, que é parcial, 
nem sempre toda, mas algumas são parciais e visam a 
carimbar o Prefeito João Coser como incompetente, 
que não está realizando uma boa gestão, mas os 

dados são diferentes. O gerenciamento do Sistema 
Único de Saúde indicou que Vitória é o melhor 
município na área de Saúde. E é um município que 
vai atingir cem por cento de coleta e tratamento de 
esgoto, quer dizer, mais saúde ainda porque 
tratamento do esgoto é saúde direta para a população. 
(Muito bem!) 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Esmael de 
Almeida) 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, orador inscrito. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, fico triste pela não votação 
dos projetos que constam da pauta de hoje; não em 
razão do problema do Município de Serra - e 
estiveram presentes vários representantes e lideranças 
comunitárias - mas em razão de todos os projetos que 
são encaminhados para esta Casa. Semana passada, 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, fiz questão de 
dizer em cada projeto que foi votado, em regime de 
urgência, sem ser analisado pelos trinta deputados. 
Hoje, o Senhor Deputado Atayde Armani, vice-líder 
do Governo, fez uma orientação válida. Se não for 
votado o projeto que versa sobre desapropriação de 
uma área localizada no Município de Serra, não será 
votado nenhum outro projeto em regime de urgência, 
porque não podemos priorizar nenhum projeto nesta 
Casa. 
 Ouvi a fala do Senhor Deputado Claudio 
Vereza, hoje. E na semana passada, ouvi o Senhor 
Deputado José Esmeraldo pedir ao Prefeito João 
Coser melhorias para mercado da Vila Rubim.  

Sempre tive e tenho numa conta alta o 
Prefeito João Coser, pela sua decência, tratamento, 
receptividade e pela aproximação com a sociedade. O 
Prefeito João Coser, Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, tem feito um trabalho muito tranquilo. 
Vitória é uma cidade com muitos problemas como 
todas as outras, mas, infelizmente, as pessoas só 
veem aquilo que não está dando certo; o que deu 
certo, o que foi construído com coração e dignidade 
não é analisado. 
 Sabemos que há prefeitos do nosso partido; o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço tem prefeito de 
seu partido, assim como o Senhor Deputado Doutor 
Hércules. Todos erram e acertam. É muito difícil o 
processo político e a questão de administrar a coisa 
pública. É complicado administrar uma casa; você 
tem dois filhos, um tem um entendimento o outro tem 
outro; um quer uma coisa, o outro quer outra e você 
acaba errando. Na questão do serviço público, 
existem os vereadores como temos nós, os 
Deputados, em relação ao Senhor Governador. Então, 
queremos muitas coisas para o bem, mas eles não nos 
ouvem.  

Venho fazendo minhas colocações, meus 
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requerimentos, guardando meus documentos para que 
no futuro não venham me dizer que não avisei; para 
que no futuro não venham dizer que fui omisso. Um 
jornalista de determinado jornal colocou que fui 
omisso. Hoje, ele se retratou no jornal, vendo que eu 
estava com razão. Eu e o Senhor Deputado José 
Esmeraldo estávamos nesta Casa todos os dias nesta 
tribuna brigando, discutindo, batendo para que a 
coisa funcionasse. O que ocorreu? O cidadão saiu, 
pediu demissão. O Senhor Governador acolheu. 
Entrou outro na pasta e retirou exatamente as pessoas 
que contribuíram para evitar que a corrupção 
continuasse dentro da Sejus. Ora, citei nomes.  

Dr. André Garcia, por favor, veja o Coronel 
Amorim, o Coronel Spech e tantos outros que estão 
lá. Essas pessoas não podem ficar. Foram elas que 
fizeram com que o Senhor Ângelo Rocalli caísse. Se 
elas permanecerem, farão com que V. Ex.a caia 
também. Estou só orientando. Não tenho nada com a 
Secretaria de Justiça, nada com a Secretaria de 
Segurança. Tenho obrigação com a sociedade 
capixaba, com o povo do meu Estado, com a 
insegurança que estamos vivenciando, com a falta de 
ressocialização dos presos.  

Senhores Deputados Theodorico Ferraço e 
Genivaldo Lievore, ontem, assisti na Igreja Missão, 
no bairro Praia da Costa, uma coisa magnífica: uma 
homenagem à Duda, Eduarda Queiroz Pinho, que 
morreu tragicamente num acidente saindo do 
Município de Marechal Floriano para sua residência.  

O Senhor Deputado João Leite, Presidente do 
Fórum Nacional de Segurança Pública, do qual sou 
vice-presidente, me ligou e disse: Gilsinho, vamos lá 
para prestar uma homenagem à Duda.  

A Duda era amiga da minha filha mais nova 
filha e é filha da Monika Queiroz, que foi professora 
da minha filha. Temos uma amizade de família.  

Mais de cinquenta presos do sistema 
penitenciário fizeram uma Cantata naquela Igreja, a 
coisa mais maravilhosa do mundo! No entanto, o 
tratamento que foi concedido a aqueles detentos não 
é o mesmo concedido a todos os detentos. Devemos 
ter o entendimento de que direito é para todos, 
oportunidade é para todos.  

O sistema prisional está superlotado. Foi 
veiculada uma matéria esta semana revelando que as 
cadeias estão superlotadas em todos os Estados da 
Federação. No nosso Estado, tivemos a posição, o 
pulso firme do nosso Governador Renato Casagrande 
que tirou todos os presos de todas as delegacias de 
Polícia, Senhor Deputado Genivaldo Lievore. Não 
existe preso em delegacia alguma de polícia.  

A desorganização do sistema prisional fica 
por conta da má gestão, que tem feito com que o 
Estado gaste mais com combustível, gaste mais com 
diárias, gaste mais com pneus, gaste mais colocando 
em risco os servidores que viajam do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim para o Município de Barra 
de São Francisco para buscar um preso para ir para 
uma audiência. 

Ora, será que eles não têm controle? Com o 
computador, hoje é muito fácil localizar de onde são 
os presos. Se os presos são do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, devem ficar na região sul. 
Se do Município de São Mateus, devem ficar na 
região norte. Se do Município de Colatina, devem 
ficar na região noroeste. Em todos esses lugares 
existem presídios. E presos misturados de um lugar 
para outro, com vários tipos de delitos, que causam 
desconforto, motins e rebeliões. Isso é falta de gestão. 
Esperamos que o Doutor André Garcia faça um bom 
trabalho, pois não é possível admitir que num Estado 
pequeno como o Espírito Santo, com apenas quatorze 
mil e quinhentos presos não tenhamos a capacidade 
de administrar o sistema prisional. 

 Desde que a Secretaria de Justiça existe sua 
sede funciona no Edifício Fabio Ruschi, no centro da 
Cidade, um local muito apertado; era apropriado para 
aquela Pasta quando no Estado havia oitenta e sete 
agentes penitenciários. Hoje são mais de quatro mil. 
Então, como administrar artesanalmente um sistema 
que cresce assustadoramente numa velocidade 
tamanha em que os servidores não conseguem dar a 
atenção necessária?   
 Hoje muitas audiências não são realizadas 
devido à ausência de condução para os presos e à 
falta de efetivo policial. Se os presos saíram da 
alçada da Polícia Civil, por que os policiais civis têm 
de fazer a escolta desses presos? 
 Uma máxima do direito e da segurança diz 
que quem prende não pode tomar conta do preso, ou 
seja, se eu cerceei seu direito de ir e vir, mantendo-o 
encarcerado, você tentará de todas as formas 
transformar-me em seu algoz; se eu evito que um 
preso fuja, dirá que o estou maltratando, que tentei 
suborná-lo, que pedi propina ou que tentei algo 
contra sua família. Isso acontece todos os dias nos 
presídios do mundo. 
 Verificamos que se não houver um controle 
regular da entrada desses presos nas delegacias 
próximas onde os crimes são perpetrados por eles, e 
se não forem recolhidos próximos das comarcas onde 
serão realizadas as audiências, estaremos remando 
contra a maré. Simplesmente invertendo a ordem, ou 
seja, um detento que está encarcerado no Município 
de Cachoeiro de Itapemirim poderá ter sua audiência 
realizada no Município de Pedro Canário, 
percorrendo quase quinhentos quilômetros, tendo que 
pernoitar no presídio e, depois, toda a equipe tem de 
voltar a Pedro Canário para transportá-lo novamente 
para Cachoeiro de Itapemirim.  
 São despesas inúteis que só ferem o erário 
público. Digo mais. O combustível que a Polícia 
Civil tem para trabalhar durante todo o ano está 
acabando, faltando ainda três meses para o fim do 
ano. Portanto, não há mais dotação orçamentária para 
combustível.  

Senhor Presidente, desejamos que o Doutor 
André Garcia faça um bom trabalho e que seja reto; 
faça justiça, pois a Pasta é da Justiça. Tem que tirar o 
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Coronel Spech e o Coronel Amorim, que são algozes 
da Secretaria de Estado da Justiça. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Freitas, orador inscrito. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, orador inscrito. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Sérgio Borges, orador inscrito. (Pausa)  
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito, que inverteu a 
ordem de inscrição com o Senhor Deputado José 
Esmeraldo.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço e Senhores Deputados Claudio Vereza, 
Genivaldo Lievore e Gilsinho Lopes, os únicos 
presentes neste momento da sessão, fiz uma permuta 
com o Senhor Deputado José Esmeraldo, como 
orador inscrito, para que S. Ex.ª pudesse atender a um 
compromisso urgente e inadiável, razão por que 
fiquei para falar por último, apesar de que hoje quem 
chegou primeiro nesta Casa de Leis foi a Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. Eu fui o segundo 
Deputado a chegar, o terceiro foi o Senhor Deputado 
Atayde Armani e o quarto foi o Senhor Deputado 
Claudio Vereza.  
 Voltamos a assomar à tribuna desta Casa para 
falar sobre um tema que virou mania: saúde pública. 
Mas, antes de falar sobre a saúde, registramos que o 
Senhor Deputado José Esmeraldo falou sobre o 
pagamento dos 11,98%. Não nos esquecemos do 
assunto, está na pauta das nossas reuniões, está na 
nossa fala e temos sempre de nos lembrar desse 
assunto para que não caia no esquecimento. Muitos 
servidores já morreram sem receber esse percentual 
de reajuste. Todos os poderes constituídos deste 
Estado fizeram o pagamento aos seus servidores, mas 
os funcionários da Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo ainda não o receberam. Não sabemos 
por que razão, mas queremos entender. Nós 
autorizamos o pagamento aos servidores dos demais 
poderes, mas temos medo de autorizar o pagamento 
aos funcionários desta Casa de Leis.  

Percebo que a Assembleia Legislativa não 
oferece, por exemplo, lanche, mas também isso não 
interessa, não quero, pois posso comprá-lo. Aliás, 
todos os Senhores Deputados podem comprar. 
Quando participamos de algumas atividades do 
Governo, nas sedes das secretarias, como quando um 
seminário é aberto, está posta uma mesa que faz 
inveja a muitas empresas e atividades. Mas a 
Assembleia Legislativa não pode fazer isso, porque 
os Senhores Deputados têm medo, assim como até 
hoje não pagaram os 11,98%, porque a Assembleia 
Legislativa tem medo. Não é esta Assembleia de 
agora, é a de muito tempo. No entanto é preciso não 
esquecer o assunto e estar sempre batendo nessa 
tecla.  

Voltando a falar sobre a situação do Hospital 
São Lucas, esse hospital e a saúde vão muito mal. 

Reiteradas vezes falamos sobre isso. Ainda na sexta-
feira, pela manhã, falamos na reunião do Conselho 
Regional de Medicina (CRM), com os representantes 
das entidades de saúde. Naquela reunião estiveram 
presentes, naturalmente, os representantes do CRM, 
porque a reunião foi na sua sede, representantes do 
Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes), da 
Associação Médica do Estado do Espírito Santo 
(Ames), do Ministério Público, do Tribunal de Justiça 
e da Comissão de Saúde, representada por nós. 

Busca-se uma forma de retirar o paciente do 
chão do hospital e do sofrimento, porque há muitos 
anos não se investe em leitos hospitalares no nosso 
Estado. O Estado do Espírito Santo, atualmente, 
possui um déficit em torno de oito mil leitos e para 
eliminá-lo o Governo deve agir muito rapidamente, 
pois é algo que se arrasta há muito tempo, apesar de 
sabermos que o Senhor Secretário Tadeu Marino, 
com toda sua equipe, e o Senhor Governador Renato 
Casagrande, têm lutado muito para resolver essa 
situação.  

O Secretário de Estado da Saúde, realmente, 
não pode deixar de falar. Não vamos ficar olhando 
para o passado, pelo retrovisor, mas não podemos 
deixar de falar que no Hospital São Lucas, quando 
seu atendimento foi transferido para o HPM, 
diminuiu cinquenta leitos. É preciso que isso seja 
dito. É preciso falar também que o Hospital das 
Clínicas possui cento e vinte leitos desativados por 
falta de contratação de pessoal de apoio. Então, nós, 
que possuímos plano de saúde, devemos cuidar do 
pessoal que não possui plano de saúde particular.  

Infelizmente, a Assembleia Legislativa 
aprovou um projeto de lei com o meu voto contrário, 
determinando o tempo de espera para atendimento 
médico de quem possui plano de saúde, mas não 
aprovou ainda o projeto de lei de minha autoria, que 
determina o tempo de espera por atendimento 
hospitalar para o pessoal que está nos corredores e no 
chão; que está morrendo e precisando de uma 
consulta. Devemos olhar esse fato, pois somos pagos 
para isso. Continuaremos gritando, nos esgoelando 
por dias melhores.  

Na sexta-feira passada o Senhor Tadeu 
Marino, Secretário de Estado da Saúde, veio a esta 
Casa para prestação de contas do primeiro 
quadrimestre deste ano. Poderíamos convocá-lo, mas 
iremos, amavelmente, convidá-lo a fazer a prestação 
de contas do segundo quadrimestre deste ano, para 
que seja mostrado onde foi aplicado o investimento 
da Saúde.  

O comitê criado no Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo pelo CNJ foi muito 
importante. A Doutora Marianne Júdice de Matos 
esteve presente nesta Casa durante a prestação de 
contas e tem cobrado muito essa questão da Saúde, 
assim como o Senhor Pedro Valls Feu Rosa, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a 
quem parabenizamos por seu trabalho.  

Ontem estivemos com o Senhor Renato 
Casagrande, Governador do Estado do Espírito 
Santo; com o Senhor Fábio Nielsen, Diretor-Geral do 
Detran; e com o Senhor Fabio Damasceno, Secretário 
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Estadual de Transportes e Obras Públicas, em um 
pedalaço, apesar do tempo chuvoso, no primeiro píer 
da praia de Camburi.  

Estivemos com a Senhora Maria Helenice 
Nicchio Mendes, que tem feito um trabalho 
admirável no NARP-TRAN - Núcleo de 
Atendimento e Reintegração Psicossocial às Vítimas 
de Acidentes de Trânsito e seus familiares, que 
funcionará no Espaço Circular, na Rua Doutor João 
Carlos de Souza, 245, no Bairro Vermelho, atrás de 
onde ficava o Carrefour. 

No Jornal A Tribuna, no Caderno Cidades, 
página cinco, foi publicada matéria sobre um 
atendimento, com a manchete: Advogado de graça 
após acidente. Familiares das vítimas de acidentes 
de trânsito também vão contar com médicos e 
fisioterapeutas em núcleo do Detran.  

Agradecemos ao Senhor Governado Renato 
Casagrande por este importante trabalho que o 
Governo do Estado está desempenhando por meio do 
Detran. O NARP-TRAN foi criado por nossa 
indicação e inspiração de nosso querido delegado e 
missionário Fabiano Contarato. 

Registramos reclamação contra a Douta 
Comissão de Justiça de nossa Casa de Leis, que 
negou o nosso projeto de lei, dando-lhe parecer 
contrário. 

Infelizmente, o Estado do Espírito Santo é 
diferente dos outros Estados. Nos Estados do Rio 
Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco há uma lei 
obrigando os hospitais a terem em estoque o 
medicamento Dantrolene Sódico, único medicamento 
que faz a reversão do choque induzido pela anestesia 
geral, chamado hipertermia maligna, que leva a óbito 
o paciente. 
 O Senhor Deputado Luciano Rezende, 
quando vereador pelo Município de Vitória, também 
apresentou projeto de lei que versava sobre o assunto 
porque o filho de um amigo de S. Ex.ª, um rapaz de 
quinze anos, se não nos enganamos, faleceu em 
virtude deste choque.  
 Na hora em que morrer de choque de 
hipertermia maligna um filho de um deputado, de um 
senador, do Governador do Estado ou de um 
Secretário, serão esquecidos os papéis, as leis, e irão 
olhar mais a vida.  

Lamentamos a Comissão de Justiça ter 
negado nosso projeto de lei. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Solicitamos à Secretaria que entre em 
contato com o Secretário de Estado da Saúde para 
fazer-lhe um convite muito cordial de 
comparecimento a esta Casa, amanhã ou quarta-feira, 
para falar sobre a Saúde do Estado do Espírito Santo. 
Pararemos os trabalhos para essa oportunidade com o 
objetivo de S. Ex.ª dar uma satisfação sobre o que 
está acontecendo com a Saúde no nosso Estado, 
especialmente com a Casa de Caridade São José, do 
Município de Alegre. 
 Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 
poderia, em nosso nome, fazer esse convite ao 
Secretário de Estado da Saúde, pois é uma 

oportunidade para S. Ex.ª, inclusive, defender-se 
diante de uma série de acontecimentos. Sabemos que 
muitas coisas acontecem, mas não é, realmente, por 
culpa do Secretário. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Realizamos, a pedido de V. 
Ex.ª, uma audiência pública no Município de Alegre 
sobre esse hospital, mas, infelizmente, o prefeito não 
compareceu e depois da nossa saída S. Ex.ª, que 
esquecemos o nome, e é até bom que esqueçamos, 
fez duras críticas à nossa pessoa e a V. Ex.ª também, 
que foi o requerente. Não fomos ao Município de 
Alegre fazer política, fomos fazer política de Saúde. 
Inclusive, fomos ao Município com o nosso carro. 
 É bom que o prefeito do Município de Alegre 
tome juízo. Faça a política partidária que quiser. Mas, 
com a política de Saúde, precisa tomar jeito e olhar 
pela população do Município de Alegre que está 
sofrendo muito. S. Ex.ª está atrapalhando aquele 
hospital a funcionar como deveria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – 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, também 
destacaremos a política do Governo Federal, do Ex-
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que a 
Presidenta Dilma Rousseff vem dando continuidade; 
a política dos últimos dez anos.  
 Nesse período, trinta e sete milhões de 
brasileiros saíram da pobreza e passaram a ser 
classificados como classe média. Hoje, mais da 
metade da população do país, ou seja, cinquenta e 
três por cento vivem com uma renda per capita entre 
duzentos e noventa e um reais e mil e dezenove reais 
por mês. Isso significa que cento e quatro milhões de 
pessoas melhoraram de vida.  
 O mais importante é que além das políticas 
públicas aumentarem a renda de quase quarenta 
milhões de pessoas, a renda das classes mais baixas 
também aumentou. A distância entre ricos e pobres 
ficou menor no país. Esse também é um dado 
importante para quem quer um país mais igualitário, 
onde homens e mulheres tenham plena cidadania. 
 Os dados são da pesquisa nacional por 
amostra de domicílios, de 2011, divulgada na última 
semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Também foi alterado o índice de Gini, 
que é a medida do grau de concentração de uma 
distribuição, cujo valor varia de zero, perfeita 
igualdade, até um, a desigualdade máxima. Ou seja, 
quanto mais próximo o índice for de zero, menos 
concentrada é a distribuição dos rendimentos; melhor 
é a igualdade.  
 

O índice de Gini é a medida do grau 
de concentração de uma distribuição, 
cujo valor varia de zero, perfeita 
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igualdade, até um, a desigualdade 
máxima. Ou seja, quanto mais 
próximo o índice for de zero, menos 
concentrada é a distribuição dos 
rendimentos. 
 

 Um dos fatores importantes foi o salário 
mínimo, que puxou a parte de baixo para cima. Ou 
seja, o salário mínimo teve um ganho real nesse 
período, o que possibilitou que milhões de pessoas 
pudessem melhorar de vida, aumentar a renda e, 
consequentemente, gerar emprego e renda, pois 
quando milhões de pessoas são incluídas no mercado 
consumidor, a economia melhora: a indústria fabrica 
mais, a alimentação é melhor, há mais lazer, andam 
de avião, compram carro. Foi esse o resultado da 
política pública implantada pelo Governo do 
Presidente Lula e ao qual nossa Presidenta Dilma 
Rousseff deu continuidade. 
 Temos, ainda, alguns desafios apresentados 
pela mesma pesquisa. Um deles informa que as 
mulheres continuam ganhando menos que os homens. 
A desigualdade não está presente apenas na renda. Há 
desigualdade quanto à participação das mulheres, 
pois são subrepresentadas nos Parlamentos. Basta 
olhar para esta Casa. O mesmo acontece nas Câmaras 
e no Congresso Nacional. Em outros países, inclusive 
da América Latina, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, o número de mulheres parlamentares é três 
vezes maior que o nosso, chegando a trinta, a 
quarenta por cento. Esperamos que, com a 
obrigatoriedade de haver mais mulheres nas chapas 
de vereadores, para os legislativos municipais, 
possamos aumentar a participação das mulheres nos 
espaços de poder.  
 Voltemos ao assunto: renda. No Brasil, a 
renda média das mulheres permanece menor que a 
dos homens. Embora essa diferença venha 
diminuindo, em 2009, o ganho médio entre as 
mulheres de oitocentos e oitenta e dois reais equivalia 
a 67,1% do rendimento dos homens. Em 2011, a 
proporção caiu para setenta por cento, com as 
mulheres chegando a ter rendimento de novecentos e 
noventa e sete reais. É uma realidade que precisamos 
alterar para igualar os salários de homens e mulheres.  
 A pesquisa demonstrou uma situação que já 
discutimos muito nesta Casa, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, e com o resultado da pesquisa, 
Senhores Deputados Claudio Vereza e Doutor 
Hércules, vimos o tamanho do desafio que 
precisamos vencer para incluir milhões de jovens.  

 
A Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) realizada em 2011 
pelo IBGE revela um aumento da 
proporção de jovens que não 
estudam e não trabalham no País. 
Em 2009, 85,2% da população de 15 
a 17 anos frequentava a escola. Dois 
anos depois, o percentual caiu para 
83,7%. 

 

Conforme os dados, Senhor Deputado 
Claudio Vereza, houve uma diminuição do número 
de estudantes, interrompendo uma tendência de 
crescimento da taxa de escolaridade nesta faixa 
etária no nosso País, ou seja, no momento em que o 
adolescente precisa estar na escola. 
 Apresentamos e foi aprovada nesta Casa 
proposta de emenda constitucional para tornar 
obrigatório o ensino médio. Quem está na idade 
escolar e terminou o ensino médio, deverá se 
matricular no ensino médio. Para isso, temos que dar 
condições para os jovens. 

Uma das constatações relatadas pelo 
economista Cláudio Moura Castro é que a queda da 
taxa de escolaridades entre os jovens reflete uma 
crise do ensino médio. Ele revela ainda: A matrícula 
está caindo porque o ensino médio é muito ruim, é 
chato, as pessoas desanimam. Mas vou além, falta 
para os alunos do ensino médio o transporte escolar. 
Por isso, também apresentamos nesta Casa de Leis 
uma proposta de emenda constitucional, para 
estender o direito ao passe livre dos alunos da Grande 
Vitória e para os alunos das cidades do Interior, que 
moram na área urbana. 

Precisamos de políticas públicas para 
converte essa realidade. Precisamos também, de um 
ensino médio atrativo integrado ao profissionalizante 
para que o adolescente tenha perspectiva de que com 
a educação ele pode melhorar sua vida. Portanto, são 
dados importantes da economia, que também 
demostram o desafio que temos para incluir os jovens 
na educação e diminuir as diferenças entre homens e 
mulheres. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - 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, ordinária, dia 25 de 
setembro de 2012, para a qual designo  
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

  
ORDEM DO DIA: Votação adiada, com 

discussão única encerrada, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 28/2012; votação 
adiada, com discussão única encerrada, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.o 349/2012; discussão 
única, em regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
344/2012, 345/2012, 346/2012, 347/2012 e 
348/2012; votação adiada, com discussão em 1.º 
turno encerrada, das Propostas de Emenda 
Constitucional n.os 05/2008 e 34/2011; votação 
adiada, com discussão prévia encerrada, dos Projetos 
de Lei n.os 114/2012 e 179/2012; discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.o 326/2012; 
discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 230/2012, 250/2012, 335/2012 e 341/2012.  

 
Está encerrada a sessão. 
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 Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
quarenta e oito minutos.  

 
*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão os Senhores Deputados Da 
Vitória, Doutor Henrique Vargas, Freitas, 
Gildevan Fernandes, Glauber Coelho, José 
Carlos Elias, Luciano Rezende, Luiz Durão, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos e Solange 
Lube. 

 
 

VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO SOLENE 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 
SETEMBRO DE 2012. 
 

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E 
TRÊS MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 
ROBERTO CARLOS OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Senhoras e Senhores, Senhor 
Deputado presente, 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 aos 
cento e três anos do Instituto Federal do Espírito 
Santo – Ifes.  

O Instituto Federal do Espírito Santo tem 
cento e três anos de existência e atua em todos os 
níveis e modalidades da educação profissional, com 
estreito compromisso com a educação integral do 
cidadão e com o desenvolvimento social, econômico 
e cultural das regiões onde está localizado e de todo o 
País.  

Hoje, o Ifes atende cerca de dezessete mil 
alunos e oferece mais de cem cursos, entre formação 
inicial e continuada, técnicos integrados com ensino 
médio regular, técnicos integrados com ensino médio 
para jovens e adultos, técnicos concomitantes, 
subsequentes e Proeja, cursos superiores de 
tecnologia, licenciaturas e bacharelados, pós-
graduações latu sensu e mestrados.  

O Ifes é formado por dezessete campi – 
Alegre, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, 
Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Nova 
Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, 
Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória – e 
conta com trinta e quatro polos de apoio presencial 
no trabalho de educação à distância, o que totaliza a 
presença em todas as dez microrregiões capixabas. 
Atualmente, está em implantação o campus centro-
serrano, localizado no Município de Santa Maria de 
Jetibá. Com a terceira fase de expansão da rede 
federal, anunciada em agosto de 2011, o Espírito 
Santo receberá mais dois campi do Ifes, um em 

Montanha e outro em Barra de São Francisco.  
Neste instante, o Senhor Deputado Roberto 

Carlos, 1.º Secretário da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, fará a abertura dos trabalhos, 
conforme é regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e procederei à leitura de um versículo 
da Bíblia. 
 

(O Senhor Deputado Roberto 
Carlos lê Salmos, 128:1-2)  
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – O Presidente, de ofício, dispensa a 
leitura da ata da sessão anterior. (Pausa)  

Informo aos Senhores Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
aos cento e três anos do Instituto Federal do Estado 
do Espírito Santo, conforme requerimento de autoria 
da Mesa Diretora, aprovado em Plenário. 

Concedo a palavra ao cerimonialista, para 
conduzir a próxima fase da sessão. 

  
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – É convidado para compor a 
Mesa o Professor Denio Rebello Arantes, Magnífico 
Reitor do Ifes; o Senhor Ademar Devens, Prefeito 
Municipal de Aracruz; o Professor Anilton Salles 
Garcia, Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do 
Estado do Espírito Santo; o Senhor Marcos de Souza, 
Capitão de Corveta da Capitania dos Portos do 
Estado do Espírito Santo, representando a Marinha 
do Brasil; o Senhor Aloisio Carnielli, Diretor do 
Campus Venda Nova do Imigrante, representando 
todos os Diretores de campi; o Senhor Autemar 
Lopes de Souza, Superintendente da Infraero no 
Estado do Espírito Santo. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

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

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

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 
Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Registramos a presença do 
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Senhor Edilson Barbosa, diretor-geral da Faculdade 
de Música do Estado do Espírito Santo; do Capitão 
de Fragata Alex Sander Gadas de Matos, 
representando o comandante da Escola de Aprendizes 
de Marinheiro do Estado do Espírito Santo; do 
Tenente Pâmera Santos; do Senhor Liemar José 
Pretti, diretor da Fetransportes; do Senhor Domingos 
Sávio Gava, Secretário Municipal de Transportes e 
Infraestrutura Urbana de Vitória; da Senhora 
Mariângela de Souza Pereira, Pró-Reitora de 
Desenvolvimento Institucional do Ifes; do Senhor 
Jayme Santos, diretor-geral do Campus Nova 
Venécia; do Senhor Tadeu Rosa, diretor-geral do 
Campus Itapina; do Senhor Flávio Pena, diretor-geral 
do Campus Ibatiba; do Senhor Luiz Braz Galon, 
diretor-geral do Campus Colatina; do Senhor Roberto 
Santos, diretor-geral do Campus Vila Velha; do 
Senhor Aldieris Caprini, diretor-geral do Campus 
Piúma; do Senhor José Geraldo, diretor de 
implantação do Campus Centro-Serrano; do Senhor 
Ricardo Paiva, diretor-geral do Campus Vitória e do 
Senhor Hermes Vazzoler Júnior, diretor-geral do 
Campus Aracruz. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Solicito a todos para que, de pé, 
façamos um minuto de silêncio em memória do 
Professor José Sarmento, que foi sepultado hoje. 
(Pausa) 

(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 
Professor Klinger Barbosa Alves, Secretário de 
Estado da Educação. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra o Senhor Deputado Roberto Carlos, 1.º 
Secretário da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) - Boa noite a todos! Boa noite a todas! 
Cumprimento os membros da Mesa, primeiramente, 
o Senhor Deputado Doutor Hércules, agradecendo a 
presença de S. Ex.ª e, ao mesmo tempo, pedir para 
me substituir na presidência desta sessão, assim que 
concluir o meu pronunciamento, pois minha saída 
estava programada para outra atividade. Agradeço a 
todos a compreensão por isso. O Senhor Deputado 
Doutor Hércules também tinha outro compromisso, 
mas conseguirá me substituir.  

Saúdo o nosso querido Denio Rebello 
Arantes, reitor do Ifes. É uma honra recebê-lo nesta 
Assembleia Legislativa.  

Quando foi solicitada a realização desta 

sessão solene junto à Mesa Diretora, não medimos 
esforços para que a mesma fosse realizada. Mesmo 
em um período tão complicado, que é o eleitoral, 
mas, em função da importância da instituição, a Casa 
se mobilizou e vocês também ajudaram a organizá-la. 
Sejam bem-vindos! 

Saúdo também o Senhor Ademar Devens, 
Prefeito Municipal de Aracruz; o Senhor Anilton 
Salles Garcia, diretor da Fundação de Apoio e 
Amparo à Pesquisa, parceiro e amigo; o Senhor 
Marcus de Souza, Capitão-de-Corveta da Capitania 
dos Portos, obrigado pela presença; o Senhor Aloisio 
Carnielli, diretor do Campus de Venda Nova do 
imigrante, foi meu professor, com cabelos menos 
brancos à época; o Senhor Autemar Lopes de Souza, 
superintendente da Infraero. Agradeço a presença de 
todos. 

Senhoras e Senhores, muito boa-noite! É para 
nós motivo de grande satisfação receber todos nesta 
Casa, que cada vez mais quer se firmar como uma 
Casa aberta à população e que tem se esforçado para 
representar dignamente o povo capixaba, 
contribuindo com a melhoria de vida de todos. 

Nesta noite, em especial, ficamos felizes em 
prestar esta homenagem ao Instituto Federal do 
Espírito Santo - Ifes, que celebra seu centésimo 
terceiro aniversário. A Instituição foi criada em 1909, 
como Escola de Aprendizes Artífices. E, para 
comemorar essa data tão importante, estão sendo 
realizadas várias atividades nos campi e também fora 
do Instituto. 

O Instituto desenvolve papel fundamental na 
sociedade capixaba por meio de suas ações de ensino, 
pesquisa e extensão, na promoção da educação 
profissional e tecnológica de excelência, com foco no 
desenvolvimento humano e sustentável. 

Hoje serão homenageados alguns dos 
importantes personagens da história da Instituição, 
representando todos os profissionais que já passaram 
pelo Ifes, que fizeram e fazem história no cotidiano 
dessa entidade. Entidade essa que desde o início do 
século passado traz em sua missão o propósito de 
formar profissionais voltados para o trabalho manual, 
técnico, mecânico e, sobretudo, profissionais com 
efetivo valor social e econômico voltados para a vida 
em sociedade. 

Oficializada no início do século XX, no 
Governo de Nilo Peçanha, a então Escola de 
Aprendizes Artífices do Espírito Santo passou por 
diversas denominações: Liceu Industrial de Vitória, 
Escola Técnica de Vitória, Escola Técnica Federal do 
Estado do Espírito Santo, Centro Federal de 
Educação Tecnológica e, agora, Instituto Federal do 
Espírito Santo.  

Com diversas unidades descentralizadas, em 
2008, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da 
Silva, sancionou a Lei n.o 11.892 que criou trinta e 
oito institutos federais de educação, ciência e 
tecnologia no país. No Espírito Santo, o Cefetes e as 
Escolas Agrotécnicas passaram a integrar uma 
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estrutura única: o Instituto Federal do Espírito Santo 
com a presença de dezoito municípios, atendendo às 
vocações econômicas e ao desenvolvimento 
científico e tecnológico de cada região. 

O Ifes não se resume a um espaço de 
capacitação profissional. É um ambiente de pesquisa, 
ensino e extensão, de desenvolvimento integral, 
assumindo como principal desafio a promoção de 
uma educação plena por meio de diversificação das 
atividades extracurriculares: formação musical, 
grupos teatrais, modalidades esportivas. Assim, 
possibilita aos alunos a aproximação com o mercado 
de trabalho, cria oportunidades de pesquisa aplicada e 
sempre desenvolve atividades que focam na 
importância do respeito às diferenças, da garantia à 
educação para todos e no desenvolvimento 
econômico do Estado do Espírito Santo.  

O Ifes é uma instituição de educação 
superior, básica e profissional, pluricurricular e 
descentralizada. Oferece cursos em diversas 
modalidades e níveis de ensino profissional e na 
formação de professores. Tem dezenas de cursos 
técnicos, cursos superiores de graduação, pós-
graduação e mestrado. Possui corpo docente 
qualificado (mais de sessenta por cento com mestrado 
e doutorado), corpo técnico administrativo 
qualificado e corpo discente de todas as camadas 
sociais e regiões do Espírito Santo.  

A meu pedido a Assessoria deixou um espaço 
para o improviso e eu gostaria de usá-lo. Na 
realidade, não é uma fala de improviso e sim uma 
fala do coração. O Ifes é a antiga escola técnica. 
Estou vendo o Senhor Odilon Souza Barbosa Filho, 
não mudou nada. Foram os melhores anos da minha 
vida. Quando encontrei emocionado o Professor 
Darlins Alves Filho, que só não me deu um puxão de 
orelha porque na época não podia... Mas, naquele 
momento, compreendi o que é ser um cidadão, um 
homem de respeito. Presenciei o respeito que os 
professores tinham com os servidores mais humildes 
da instituição e o que era entrar numa escola às 7h da 
manhã e encontrá-la limpa.  

Ao concluir o horário das aulas, nós, alunos, 
nos mobilizávamos, orientados, evidentemente, para 
limpar a sala de aula. Ali, andávamos num ambiente 
limpo onde todo mundo era responsável por ele. 
Tínhamos o respeito e a amizade dos professores. 
Havia alguns professores mal-humorados; não gosto 
nem de falar do Senhor Mauro, mas que nos ensinou 
muito e faz parte da nossa formação. 

As minhas amizades mais sinceras que duram 
até hoje, e eu já tenho vinte e sete anos de formado, 
foram construídas naquele ambiente. Lá cheguei 
ainda jovem, vindo da periferia de Paul, e encontrei 
pessoas da classe A, B e C. Mas, éramos tratados 
pelos professores de forma igual. Não tinha diferença 
de raça, de classe social. Os professores nos 
ensinaram, na realidade, a ser cidadãos. 

Agradeço a Deus a cada dia a minha 
trajetória. Fui vereador na minha cidade e hoje sou 

Deputado Estadual. Não tenho dúvida nenhuma de 
que aprendi basicamente a participar da vida coletiva, 
da luta do povo brasileiro lá na Escola Técnica.  

Em 1984, Senhor Darlins Alves Filho, 
participei da reabertura do Grêmio Rui Barbosa e 
também do importante movimento cívico: Diretas Já. 
Os alunos da Escola Técnica tiveram participação 
ativa no movimento.  

Então, abri este espaço para o improviso para 
dizer que não sei aonde minha trajetória vai me levar, 
mas sei aonde cheguei. Os quatro anos que passei na 
Escola Técnica foram fundamentais para chegar até 
aqui com as mãos limpas e com a cabeça erguida. 
Muito obrigado! (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da 
palavra o Senhor Deputado Doutor Hércules, 
Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) - Boa noite a todos. Queremos 
dar um abraço no grande professor desta Casa de 
Leis, Senhor Deputado Roberto Carlos. 

Na Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo alguns colegas me chamam de Doutor. 
Não tenho nenhuma pretensão de ser doutor, mas na 
verdade sou conhecido assim. Fiz medicina há muito 
tempo. Fiz Direito primeiro, advoguei, mas não era o 
que queria; queria ser médico. Sou médico há mais 
de trinta anos e as pessoas, nesta Casa de Leis, me 
chamam de Doutor Saúde por causa da minha briga 
incessante, de quase todos os dias, pois todo dia em 
que há sessão estou brigando pela saúde pública do 
nosso Estado. 

Temos na Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo o nosso Deputado Educação, o Senhor 
Deputado Roberto Carlos, que tem sido um baluarte 
na luta pela educação. Só temos uma reclamação a 
fazer de S. Ex.ª, e não é por ter um nome de artista - 
meu colega contemporâneo de escola no Município 
de Cachoeiro de Itapemirim, Roberto Carlos - mas 
por ter vindo a esta Casa de Leis há tão pouco tempo, 
pois poderia ter vindo há muito mais tempo. O povo 
do Estado do Espírito Santo ganhou muito com a 
conduta, a linha, a inteligência, o desempenho, o 
mandato invejável e, sobretudo, com a vinda de S. 
Ex.ª a esta Casa.  

Agradecemos ao povo do Estado do Espírito 
Santo, especialmente do Município de Serra, e aos 
professores do Ifes. 

Senhor Deputado Roberto Carlos, achamos 
que puseram o nome de Mauro, porque V. Ex.ª falou 
que ele era mau, então já começou com mau desde 
quando nasceu. Esse nome não foi em vão, parece 
que já justificava desde a época em que foi 
registrado. 

Queremos dar um abraço no Reitor do Ifes, 
Senhor Denio Rebello Arantes; no Senhor Klinger 
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Barbosa Alves, Secretário de Estado da Educação, 
que tem feito um trabalho admirável na educação do 
nosso Estado. Sabemos que educação é a base de 
tudo. Acostumamo-nos a lutar pela saúde. O povo 
educado nem doente fica, porque sabe se conduzir, se 
vacinar, fazer o preventivo, enfim, a educação 
realmente é a base de tudo.  

No Canadá, por exemplo, há um programa 
chamado Saúde da Família, que começou em uma 
cidade pequena da antiga União Soviética, quando 
havia ainda a União Soviética. Portanto, começou na 
Antiga União Soviética e depois foi para o Canadá. A 
implantação do programa Saúde da Família diminuiu 
o número de leitos de hospital. 

No Brasil, como em vários outros países, 
principalmente os da América do Sul, vemos a cada 
dia a necessidade de mais leitos. No Canadá, 
aconteceu o inverso, porque o povo se educou e se 
preparou para isso. Portanto, a educação, na verdade, 
é base de tudo. E temos que olhar para os nossos 
professores. Sempre falamos para os meninos que 
visitam a Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, e o Senhor Deputado Roberto Carlos 
também, para estudarem muito, terem fé em Deus, 
respeitarem Deus, respeitarem os professores, nosso 
segundo pai. O professor se orgulha e fala com a 
boca cheia, como diz a gíria, aquele rapaz, aquela 
moça foram meus alunos, porque é isso que o 
professor quer.  

O professor é muito injustiçado, muito 
desvalorizado, muito mal pago no nosso País, mas na 
verdade molda os nossos filhos. Então, são o segundo 
pai dos nossos filhos. Fazemos esse registro, porque 
falamos nas galerias sobre professor, toda semana. 
Temos muita inveja de quem é professor. Demos aula 
de contabilidade pública e de técnico orçamentária 
por dois anos somente, mas gosto muito de falar do 
professor e falar dessa atividade tão sublime e tão 
importante para nossa Nação.  

Senhor Ademar Devens, Prefeito de Aracruz; 
nosso amigo presente Professor Anilton Salles 
Garcia, Diretor da Fundação de Apoio e Pesquisa do 
Espírito Santo; Senhor Marcus de Souza, Capitão de 
Corveta da Capitania dos Portos; Senhor Autemar 
Lopes de Souza, Superintendente da Infraero; e 
Senhor Aloisio Carnielli, Diretor do Campus de 
Venda Nova do Imigrante, que veio aqui ao invés de 
ter ido morar no Município de Venda Nova do 
Imigrante naquele clima maravilhoso, viemos 
somente para assistir a esta maravilhosa sessão. 
Parabenizamos o Senhor Deputado Roberto Carlos 
por ter requerido esta sessão para fazer justiça com 
todos os senhores.  

Estou nesta Assembleia Legislativa desde as 
8h20min. Só fui em casa, naturalmente, tomar banho 
e almoçar. Estava em meu gabinete reunido e 
aproveitarei a oportunidade para falar a todos os 
senhores, que há poucos meses estava na festa dos 
oitenta anos da OAB. Sou regularmente inscrito na 
OAB, meu registro é 2.310. Hoje, brincávamos com 

o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, e o dele é 
mil quatrocentos ou quinhentos e pouco, mas o 
Senhor Theodorico Ferraço é muito velhinho mesmo. 
Somos muito menino perto de S. Ex.ª.  

Estávamos pedindo assinatura para um 
projeto de iniciativa popular. Senhor Deputado 
Roberto Carlos, perdoe-me porque fugimos um 
pouco do assunto. Mas precisamos de investimento 
maior na Saúde. Tem muita gente morrendo nos 
corredores dos hospitais, no chão, nem na maca, às 
vezes, no chão. Precisamos injetar mais dinheiro na 
saúde.   

Estávamos no gabinete reunido com vários 
conselhos ligados à Saúde, inclusive a OAB, na parte 
de direitos humanos. Objetivando apanhar assinaturas 
para o projeto de iniciativa popular para o Governo 
Federal destinar dez por cento da arrecadação bruta 
para o investimento em Saúde.  

O Brasil investe ainda quatrocentos e um 
dólares per capita. A Argentina investe mais de 
oitocentos dólares, chegando a novecentos dólares 
per capita. Portanto, precisamos fazer isso, apanhar 
assinaturas. O Estado de Minas Gerais tem trezentos 
de sessenta mil, nós temos só trezentos porque só nós 
estamos apanhando no gabinete. Estamos tentando 
multiplicar isso e no dia 30 de novembro, sexta-feira, 
faremos uma audiência com todos os presidentes das 
Comissões de Saúde do Brasil, também com 
vereadores que puderem comparecer, os secretários e 
prefeitos. Portanto, Senhor Ademar Devens, 30 de 
novembro nesta Assembleia Legislativa.  

Já falamos muito e agradecemos a todos mais 
uma vez. Pedimos desculpas ao Senhor Deputado 
Roberto Carlos, por ter aproveitado este momento e 
ter feito este apelo porque estamos lutando em favor 
da vida. Sempre terminamos nossos ofícios e nossa 
fala dizendo a mesma coisa: Saúde, Saúde e Saúde. 
(Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento ouviremos o 
professor do Ifes, o capixaba, cantor e compositor 
Carlos Bona, com o Hino do Ifes e depois a música 
Lêro, Lêro (Você pode chegar lá), de sua autoria. 
(Pausa) 
 

O SR. LUIZ CARLOS BONA – Boa noite 
a meus colegas, queridos amigos. Já estou fora do 
Ifes, mas o Ifes está em meu coração trazendo vocês 
junto. 
 

(É entoada a música pelo cantor) 
 

O SR. LUIZ CARLOS BONA – Os tais do 
microfone e da plateia nos deixam com cosquinha na 
garganta.  

Com doze anos entrei na Escola Técnica 
como aluno, e saí de lá com cinquenta e sete anos. 
Entrei como aluno; virei estagiário; fui contratado 
para professor; fiz meu curso superior e saí de lá 
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aposentado como professor. 
Dentro da Escola Técnica vivi o tempo da 

Escola Técnica de Vitória, da Escola Técnica 
Federal do Espírito Santo, do Cefetes e do Ifes, 
essa mudança toda. Dentro da Escola Técnica 
virei um cantor, porque foi dentro de uma sala de 
aula para os meus alunos de desenho, a pedido 
das coordenadoras saudosas Deuzedyr Couto 
Teixeira e Juraci Nascimento Ribeiro Alves, 
ambas me pediram para compor um hino, uma 
música para formatura em 1979. Corri para a 
sala de aula e os meninos, quarenta e dois, dentro 
de uma sala desenhando, comecei a escrever e 
fiz esse hino para eles. Esse hino virou, graças a 
Deus, uma música de cunho regional e 
atravessou até fronteiras. Vamos cantar comigo 
Lêro Lêro (Você pode chegar lá). Vamos ver se 
vocês se lembram. 

 
(É entoada a música pelo 
cantor) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - 

(SÉRGIO SARKIS FILHO) - Nosso aplauso e 
agradecimento ao Professor Carlos Bona. 
Obrigado, Carlos Bona, grande artista capixaba, 
reconhecido nacional e internacionalmente, que 
será homenageado também nesta sessão solene 
como Professor do Ifes, da antiga Escola Técnica 
- Cefetes. 

Anunciamos e agradecemos a presença 
do Pró-Reitor de Extensão do Ifes, Senhor Tadeu 
Picinatti; a presença do Senhor Luiz Nivaldo, 
Presidente da Federação dos Hospitais 
filantrópicos do Estado do Espírito Santo. 

Ouviremos as palavras do Magnífico 
Reitor do Ifes, Professor Denio Rebello Arantes. 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Passo a presidência dos trabalhos 
ao Senhor Deputado Doutor Hércules, 
agradecendo muito a organização de vocês nesta 
sessão solene. A todos que serão homenageados 
deixo um grande abraço; bem como a todos os 
funcionários da Instituição. 

Senhor Carlos Bona, estou quase 
falhando o próximo compromisso, mas já estão 
avisando que não posso. Esta sessão solene está 
muito emocionante. Um abraço a todos! 
(Palmas!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) - Assumo a presidência neste 
momento e passo a palavra ao cerimonialista. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o 
Professor Denio Rebello Arantes, Reitor do Ifes, 
para fazer uso da palavra. 

 
O SR. DENIO REBELLO ARANTES - 

(Sem revisão do orador) - Senhor Deputado 
Roberto Carlos, antes da saída de V. Ex.ª 
agradeço profundamente seu empenho junto à 
Mesa Diretora para a realização desta sessão 
solene. Muito obrigado, em nome do Instituto. 

 Saúdo o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, nosso Presidente da Mesa. Agradeço a 
presença do Senhor Klinger Barbosa Alves, 
Secretário de Estado de Educação; do Senhor 
Ademar Devens, Prefeito Municipal de Aracruz, 
que sempre foi um parceiro naquela cidade; do 
Senhor Anilton Salles Garcia, Diretor da 
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do 
Espírito Santo, que logo precisará se ausentar 
para pegar um voo. Está perdoado, muito 
obrigado pela presença. Agradeço a presença do 
Senhor Marcus de Souza, Capitão de Corveta da 
Capitania dos Portos. Muito obrigado, Capitão, 
sempre tivemos um bom relacionamento com a 
Marinha de Guerra. Agradeço a presença do 
Senhor Autemar Lopes de Souza, 
Superintendente da Infraero; do Senhor Aloisio 
Carnielli, a quem saúdo em nome de todos os 
Diretores, já que veio fazer parte da Mesa. 

Boa noite a todos, muito obrigada pela 
presença neste evento, que é mais uma atividade 
na comemoração dos nossos cento e três anos de 
existência. Tivemos uma série de atividades ao 
longo da semana, como corais e ainda teremos a 
orquestra. Propusemo-nos a plantar cento e três 
árvores, mas plantamos muito mais. Fizemos um 
compromisso de que, daqui para frente, a cada 
ano acrescentaremos uma árvore. Daqui a cem 
anos teremos plantado mais de dez mil árvores. 
Não sabemos onde vamos plantar tantas árvores, 
mas espero que possamos cumprir esse 
compromisso daqui para frente. 

Agradecemos às pessoas presentes, em 
particular aos nossos homenageados. Não foi 
fácil fazer uma definição dos homenageados- é 
sempre muito difícil- porque nossa Instituição é 
pródiga em pessoas que contribuem de forma 
absolutamente significativa na sua construção e 
das pessoas que passam por essas Instituições. 
Então toda vez que se tem que definir 
homenageados, é sempre um trabalho muito 
complexo. É preciso definir os homenageados, é 
preciso homenagear pessoas que deixam marcas 
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cada vez maiores, marcas que vemos nas pessoas 
que estão presentes, que lá estudaram, que são 
marcas indeléveis que ficarão no coração e nas 
cabeças de nossos alunos pelo resto de suas 
vidas.  

A nossa Instituição tem cento e três anos, 
mas é ao mesmo tempo jovem. Ela se tornou Ifes 
no final do ano de 2008 por uma lei, e no Estado 
do Espírito Santo foi construída uma unidade 
que nem todos os Estados conseguiram. Então, 
reuniram em uma única Instituição todas as 
Instituições de Educação Federal que tinham no 
nosso Estado.  

Então, com muito orgulho, temos uma 
Instituição em nosso Estado que foi construída e 
está sendo pela unificação do antigo Cefetes, 
pela Escola Agrotécnica de Alegre, pela Escola 
Agrotécnica de Santa Teresa e pela Escola 
Agrotécnica de Itapina.  

O Senhor Tadeu Rosa está presente nesta 
sessão solene. O meu muito obrigado em seu 
nome, pela confiança, por essa parceria que 
estamos construindo no Estado do Espírito 
Santo. Essa escola que começou há tantos anos 
ligada à cidade, hoje, com muito orgulho, 
representa o nosso campus. É uma escola que 
representa todo o Estado, não só porque está 
localizada em muitos municípios, mas porque 
representa o campus e a cidade. Essa dualidade, 
com toda certeza, vai trazer para o Instituto 
Federal um crescimento, em minha opinião, mais 
significativo do que simplesmente a 
continuidade de nossa história. Damos com essa 
unificação um salto de qualidade naquilo que 
vimos construindo dentro dos nossos cento e três 
anos.  

Tivemos ao longo desse tempo uma 
história belíssima, que é reconhecida pela 
sociedade como um todo. Uma história de muita 
luta, de muitas dificuldades em muitos 
momentos e de muitas vitórias. Momentos muito 
difíceis em que quase fomos extintos, quase 
fomos estadualizados e em seguida, graças à 
visão de pessoas importantes para a nossa 
Instituição e para o Brasil, tiveram visão de que 
era necessário fazer expansão dessa rede 
magnífica que é a rede federal de educação 
profissional. 

 Essa visão de expansão foi construída ao 
final de 2008, e talvez como Nilo Peçanha ou 
Lula não tenha percebido a grandeza do que fez, 
com a construção dos Institutos Federais. A 
história ainda mostrará, que esse passo que foi 
dado na construção dessas Instituições, que são 
trinta e oito Institutos. Ainda temos dois Cefetes, 

uma Universidade Tecnológica e o Colégio 
Pedro II, que é a mais antiga Instituição da rede, 
que tem cento e trinta e cinco anos, que 
recentemente foi trazido à condição de 
Instituição Federal.  

Hoje essa rede federal conta com 
quatrocentos e sessenta e dois campi instalados e 
em funcionamento no País. Houve um esforço 
fantástico de sair de pouco mais de cento e 
quarenta campi e chegar a esse patamar, levando 
para todos os jovens educação de qualidade e 
profissional a cada canto do País. Portanto, mais 
do que nunca, temos uma demonstração disso 
quando olhamos o mapa do Estado do Espírito 
Santo e nossa distribuição geográfica no Estado. 
E hoje percebemos que nossos jovens, que 
antigamente tinham que se deslocar para Vitória 
para estudar, podem estudar em suas cidades ou 
em município muito próximo.  

Isso é uma revolução, e como a educação 
é uma coisa que não se constrói do dia para a 
noite, perceberemos a importância dessa 
revolução daqui a alguns anos. Perceberemos o 
quão grande é essa ação da qual todos estamos 
participando. É realmente de uma grandiosidade 
sem par para o Brasil.  

Todos que estão neste Plenário como 
homenageados tiveram, ao longo da vida 
profissional em nossa instituição, papel 
relevante, e alguns ainda têm.  Alguns saíram de 
nossa instituição, se aposentaram, e outros ainda 
estão em nossa instituição. Vocês são exemplos 
de servidores públicos, da expressão servidor 
público, aquela pessoa que aceita a condição de 
trabalhar para o bem da população, para o bem 
do público. Ser servidor público é colocar sua 
ação para o bem da sociedade. Cada um de nós 
que assume esse papel tem que entender o que 
significa, e olhar para o que vocês fizeram ao 
longo da vida nos mostra muito claramente qual 
é o papel do servidor público.  

Em nome do Instituto Federal do Espírito 
Santo, gostaríamos muito de agradecer essa 
brilhante passagem – presente, em alguns casos – 
de todos os homenageados do Instituto. Muito 
obrigado pela contribuição que cada um deu ao 
nosso Instituto. (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Fará uso da 
palavra o Professor Klinger Marcos Barbosa 
Alves, Secretário de Estado da Educação. 

 
O SR. KLINGER MARCOS 

BARBOSA ALVES – (Sem revisão do orador) 
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– Boa noite a todos. Cumprimento o Senhor 
Deputado Doutor Hércules, que preside esta 
sessão; os componentes da Mesa, em particular o 
Senhor Denio Rebello Arantes, Reitor do Ifes, 
que simboliza essa instituição, com esse nome 
mais recente, mas que tem essa passagem toda 
na história do Espírito Santo.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, 
acredito que, quando a Assembleia abre as portas 
para esta homenagem, está abrindo as portas para 
uma instituição que é um ícone, um símbolo no 
nosso Estado, tanto para quem trabalha 
diretamente na área de educação como para a 
população em geral. Acredito que se fizermos 
um levantamento das instituições mais marcantes 
no Estado do Espírito Santo, certamente essa 
instituição – Escola Técnica de Vitória, Escola 
Técnica Federal, Cefetes ou Ifes – estará 
presente dentre as mais importantes.  

Cumprimento os demais membros da 
Mesa, o Capitão Marcos de Souza, os Senhores 
Autemar Lopes de Souza, Superintendente da 
Infraero, e Ademar Devens, Prefeito de Aracruz, 
que está recebendo todos os benefícios que o Ifes 
pode hoje oferecer para os municípios do 
Espírito Santo. Cumprimento nosso colega 
Anilton Salles Garcia, da Fapes, e o Senhor 
Aloisio Carnielli, representando os diretores.  

Vejo neste Plenário a figura de vários 
colegas professores conhecidos, com quem 
convivemos há tanto tempo, faces conhecidas. 
Vejo os Senhores Rogério Vassalo Botéchio, 
nosso colega da antiga Escola Politécnica da 
Ufes; Ricardo Paiva, diretor da escola que fica 
na Avenida Vitória, e outras pessoas conhecidas. 

É um prazer muito grande estar 
representando a Secretaria de Estado de 
Educação, o Governo do Estado, nesta 
homenagem. Diria que é um prazer muito grande 
estar nesta sessão de homenagem a pessoas que 
participaram, com sua contribuição pessoal, da 
bonita história dessa instituição educacional no 
Espírito Santo. 

Não me alongarei, mas faço questão de 
me referir a essa instituição que é um marco, um 
ícone no Estado do Espírito Santo, reconhecido 
em todo o Estado. E como bem disse o Reitor 
Denio Rebello Arantes, agora alcança todo o 
mapa do Espírito Santo. É um exemplo de 
instituição educacional de formação de jovens 
nesses cento e três anos de existência e, agora, 
marcante ao longo do mapa do Estado do 
Espírito, de norte a sul, de leste a oeste. Sem 
dúvida, Reitor Denio, é difícil até projetarmos 
qual será o impacto desse crescimento, levado ao 

Interior do Estado, na vida dos nossos jovens e 
na repercussão do desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo. 

É importante marcarmos duas coisas em 
relação a essa Instituição. Primeiro: como é que 
se consegue construir escolas, falaremos com 
esse nome, que são de qualidade? Esta 
instituição traz isso para nós, ou seja, uma escola 
pública de qualidade. Ressaltamos isso, pois 
sempre comentamos que às vezes há certo 
preconceito estabelecido de que é quase 
impossível termos uma escola pública de 
qualidade. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, nós que 
viemos do Sul do Estado e tivemos a chance na vida 
de passar pelo Liceu do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, sabemos que isso pode ser feito, como o 
Senhor Denio também sabe.  

Não sei cantar o hino da Escola Técnica de 
Vitória, desculpem-me. Mas se começassem a tocar o 
hino do Liceu eu cantaria junto com todos e acredito 
que o Senhor Deputado Doutor Hércules e o Senhor 
Denio também. Essas coisas me marcaram como 
símbolo de uma escola que é escola mesmo. A pessoa 
é formada não só na matemática, na língua 
portuguesa ou na história. Mas é formada como 
pessoa, como cidadã. Portanto, essa Instituição 
representa isso porque isso pode existir, não é uma 
utopia inalcançável. Vivi isso antes e vivo hoje na 
escola da Avenida Vitória e nos demais campi que o 
Ifes tem ao longo deste Estado. 

Reitor Denio Rebello Arantes, o segundo 
ponto que é importante ressaltar na história desta 
Instituição - e isso faz parte dos projetos do Governo 
do Estado do Espírito Santo atualmente - é levar 
o ensino técnico e profissional de qualidade a 
todo cidadão do Estado do Espírito Santo. E às 
vezes existe uma noção de que ou se faz o ensino 
técnico ou se faz a formação ampla de base 
científica, cidadã e etc. Essas coisas não são 
contraditórias. Na verdade, elas são 
complementares. E se há um exemplo de que 
isso pode ser feito numa instituição só, é essa 
instituição que estamos homenageando hoje que 
era a Escola Técnica Federal ou Cefetes ou Ifes, 
um lugar que ao mesmo tempo concentrava um 
ensino técnico-profissional de altíssima 
qualidade, de grande padrão e também uma 
formação jovem, com bem disse o Senhor 
Deputado Roberto Carlos, uma formação integral 
formando cidadãos. É importante dizer que às 
vezes está longe das nossas escolas hoje, 
formando gerações de lideranças políticas 
importantes para o nosso Estado e essa 
Instituição também fez isso e devemos dar esse 
mérito a ela.  

Deixamos essa homenagem à instituição 
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como um todo, aos colegas professores e 
funcionários presentes que fazem parte dessa 
história. No trabalho do Governo Estadual, como 
o Governador Renato Casagrande recomenda e 
nos orienta, devemos perseguir essa educação de 
qualidade no Estado inteiro e com esse progresso 
que o Ifes fez. O nosso trabalho é complementar 
ao do Ifes. O que estamos procurando? Onde tem 
uma Instituição Ifes já sabemos que terá um 
ensino de qualidade ali. O nosso projeto é 
estender também essa educação aos municípios, 
de forma complementar. Temos uma parceria 
muito importante com o Ifes em diversos 
aspectos e é ponto importante para nós, Reitor 
Denio, professores e diretores presentes, 
aprofundarmos esse relacionamento, seja no 
projeto do Pronatec, seja em outras atividades 
importantes na formação de professores. O Ifes 
tem participado conosco num projeto importante, 
essencial para o Estado, hoje, na formação de 
professores na área de ciências e pretendemos 
aprofundar cada vez mais esse tipo de trabalho. 
Reconhecemos o mérito e a história. Não é fácil 
uma instituição chegar, da forma como chegou, a 
cento e três anos de idade. É uma história 
educacional que merece ser vivida, celebrada. 

Não há nada melhor do que essa 
homenagem que a Assembleia Legislativa faz 
hoje, com muito merecimento ao nosso querido 
Ifes. Parabéns a todos vocês. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Ato de grande 
importância nesta sessão solene, neste momento, 
o Senhor Deputado Doutor Hércules e o Reitor 
do Ifes Denio Rebello Arantes farão a entrega da 
Comenda Loren Reno. 

A Comenda Loren Reno é concedida a 
brasileiros e estrangeiros que se destacam em 
atividades educacionais, parlamentares, 
industriais, empresariais e artísticas. 

Convido a Senhora Norma Suely 
Machado dos Santos para, de acordo com a 
Resolução n.º 3.238, receber a Comenda Loren 
Reno das mãos do Senhor Deputado Doutor 
Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de 
S. S.ª (Pausa) 

A Senhora Norma Suely Machado dos 
Santos foi servidora do Ifes de 1978 a 2012. 
Formada em Direito, especialista em 
Administração Pública e Gestão Estratégica; foi 
chefe da Divisão de Legislação e Normas, 
Coordenadora de Seleção e Desenvolvimento de 

Pessoas e Diretora de Gestão de Pessoas do Ifes. 

 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o 
Senhor Luiz Carlos Bona para, de acordo com a 
Resolução n.º 3.239, receber a Comenda Loren 
Reno das mãos do Senhor Deputado Doutor 
Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de 
S. S.ª (Pausa) 

O Senhor Luiz Carlos Bona foi aluno da 
Etefes do Curso Técnico em Edificações. 
Professor de desenho desde 1973 até 2011 
quando se aposentou. Licenciado em Desenho 
pela Ufes. Além de professor, é um grande 
músico e compositor. Dentre suas composições 
está a Lero lero, que faz menção à escola. 

 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o 
Senhor Ademar Manoel Stange para, de acordo 
com a Resolução n.º 3.240, receber a Comenda 
Loren Reno das mãos do Senhor Deputado 
Doutor Hércules e do Senhor Denio Rebello 
Arantes, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Senhor Ademar Manoel Stange é ex-
aluno do Curso Técnico em Eletrotécnica, 
licenciado em Matemática e Física pela Ufes, 
especialista em Gestão Pública. Ingressou na 
Etefes em 1974 como professor de Física e 
Eletrotécnica e foi coordenador do Curso 
Técnico de Eletrotécnica. Atuou como diretor de 
administração e planejamento coordenando o 
processo de implantação da Uned Serra, sendo 
eleito como Diretor-Geral do Campus Serra, em 
2009, permanecendo até a presente data. 

 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Aloísio 
Carnielli para, de acordo com a Resolução n.º 3.241, 
receber a Comenda Loren Reno das mãos do Senhor 
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Deputado Doutor Hércules e do Senhor Denio 
Rebello Arantes, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Senhor Aloísio Carnielli é servidor do Ifes 
desde 1977. Foi Diretor do Campus Vitória, Diretor 
de Relações Empresariais do Cefetes, Diretor do 
Campus Cachoeiro do Itapemirim, Diretor de 
Implantação do Campus Venda Nova do Imigrante, 
Ibatiba e Centro Serrano e atualmente é Diretor-Geral 
do Campus Venda Nova do Imigrante. 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Rogério 
Vassalo Botéchia para, de acordo com a Resolução 
n.º 3.242, receber a Comenda Loren Reno das mãos 
do Senhor Deputado Doutor Hércules e do Senhor 
Denio Rebello Arantes, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª (Pausa) 

O Senhor Rogério Vassalo Botéchia é 
engenheiro mecânico pela Escola Politécnica da Ufes 
em 1970. Trabalhou no Ifes desde 1965 e foi 
Coordenador do Curso Técnico de Mecânica e 
Eletrotécnica. Também foi assessor da direção e 
Coordenador de Planejamento da Etefes. 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento serão entregues 
as placas de homenagem. Convido o Senhor 
Deputado Doutor Hércules para fazer a entrega das 
homenagens. (Pausa) 

Convido o Senhor Reitor Denio Rebello 
Arantes, para receber das mãos do Senhor Deputado 
Doutor Hércules, uma placa em homenagem ao 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. 
(Pausa)  

Ifes, há cento e três anos educando para a 
vida, excelência em educação profissional e 
tecnológica. 

 
(O convidado recebe a placa em 
nome do instituto) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Deputado 
Doutor Hércules e o Senhor Denio Rebello Arantes 
para fazer a entrega das homenagens. (Pausa) 

Convido o Senhor Afonso Cláudio Benezath 
Cabral para receber, uma placa alusiva aos cento e 
três anos do Ifes, das mãos do Senhor Deputado 
Doutor Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes, 
e nesse interim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

O Senhor Afonso Cláudio Benezath Cabral é 
servidor do Ifes há trinta e cinco anos; foi 

Coordenador da Comissão Permanente de Admissão 
e do Curso Técnico em Estradas e atualmente é 
Gerente de processos de seleção do Ifes. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Maria da 
Penha Xavier para receber, uma placa alusiva aos 
cento e três anos do Ifes, das mãos do Senhor 
Deputado Doutor Hércules e do Senhor Denio 
Rebello Arantes, e nesse interim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

A Senhora Maria da Penha Xavier é 
servidora do Ifes desde 1973. Atualmente é 
Coordenadora de registro acadêmico dos cursos 
superiores. 
 

(A homenageada recebe a placa) 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) –  Convido a Senhora Cristina 
de Alcântara Sabadini, para receber, uma placa 
alusiva aos cento e três anos do Ifes, das mãos do 
Senhor Deputado Doutor Hércules e do Senhor Denio 
Rebello Arantes, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

A Senhora Cristina de Alcântara Sabadini 
possui vinte e nove anos de magistério no serviço 
público, dentre os quais dezenove no Instituto 
Federal do Espírito Santo. Exerceu a função de 
Coordenadora de Curso e Subgerente de Ensino e 
atualmente responde pela Direção de Ensino. 
 

(A homenageada recebe a placa) 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Eraldo José 
dos Santos, para receber uma placa alusiva aos cento 
e três anos do Ifes, das mãos do Senhor Deputado 
Doutor Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes, 
e nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª.  (Pausa) 

O Senhor Eraldo José dos Santos foi aluno da 
Escola Técnica Federal do Curso de mecânica; é 
Professor de Mecânica do Ifes desde 1977. 
Atualmente é Professor no campus de Vitória. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 
certificados aos homenageados do Senhor Deputado 
Roberto Carlos. 

Convido o Senhor Carlos Alberto dos Santos 
para receber o certificado das mãos de Senhor 
Deputado Doutor Hércules e do Senhor Denio 
Rebello Arantes, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S.S.ª. (Pausa) 

O Senhor Carlos Alberto dos Santos é 
Professor aposentado da Coordenadoria de Mecânica 
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do campus Vitória. Lecionou por mais de trinta anos 
nessa instituição e também foi aluno do Curso 
Técnico em Mecânica. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Vander Luiz 
Falquetto para receber o certificado das mãos de 
Senhor Deputado Doutor Hércules e do Senhor Denio 
Rebello Arantes, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S.S.ª. (Pausa) 

O Senhor Vander Luiz Falquetto foi formado 
na instituição em 1992, quando era Escola Técnica do 
Espírito Santo. Nesta instituição, há quase vinte anos, 
entre outras funções, exerceu a Coordenação de 
Administração, Coordenadoria de Projetos e Obras e 
Manutenção, Coordenadoria de TI e Direção 
Adjunta. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Tadeu Rosa 
para receber o certificado das mãos de Senhor 
Deputado Doutor Hércules e do Senhor Denio 
Rebello Arantes, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S.S.ª (Pausa) 

O Senhor Tadeu Rosa, professor de Física e 
Matemática desde 1979, tendo ingressado como 
Professor efetivo no campus Itapina, quando esta 
ainda era Escola Agrotécnica Federal de Colatina, em 
1996. Exerce atualmente seu segundo mandato como 
Diretor Geral do campus Itapina. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Filogônio 
Barbosa de Aguilar para receber o certificado das 
mãos de Senhor Deputado Doutor Hércules e do 
Senhor Denio Rebello Arantes, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S.S.ª. (Pausa) 

O Senhor Filogônio de Aguilar, foi Professor 
de Língua Portuguesa, Redação e Expressão, 
Literatura Brasileira da Escola Agrotécnica Federal 
de Colatina, atual campus de Itapina, durante trinta 
anos. E é grande pintor também. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Ana Inês 
Lins Ribeiro da Costa para receber o certificado das 
mãos de Senhor Deputado Doutor Hércules e do 
Senhor Denio Rebello Arantes, e nesse ínterim 

procederei à leitura do currículo de S.S.ª. (Pausa) 
A Senhora Ana Inês Lins Ribeiro da Costa, 

foi aluna da escola, formou-se em Pedagogia e 
posteriormente atuou como servidora técnica 
administrativa, onde foi secretária executiva de 1974 
a 1996, até aposentar-se.  

 
(A homenageada recebe o 
certificado) 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Jorge Luiz 
Trindade para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Doutor Hércules e do Senhor 
Denio Rebello Arantes, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S.S.ª. 
(Pausa) 

O Senhor Jorge Luiz Trindade é professor 
aposentado do Ifes. Ingressou na instituição em 
1972. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o 
Senhor José Maurício Rodrigues para receber o 
certificado das mãos do Senhor Deputado Doutor 
Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de 
S.S.ª. (Pausa) 

O Senhor José Maurício Rodrigues é 
servidor do Ifes desde 1971 e, atualmente, ocupa 
o cargo de Ouvidor daquele instituto. É o 
professor há mais tempo em atividade na 
instituição e também é ex-aluno. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o 
Senhor Mauro da Silva para receber o certificado 
das mãos do Senhor Deputado Doutor Hércules e 
do Senhor Denio Rebello Arantes, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S.S.ª. 
(Pausa) 

O Senhor Mauro da Silva foi aluno do 
Etefes do curso de Agrimensura. É professor de 
Topografia do Ifes desde 1975, sendo um grande 
colaborador na organização da Banda Marcial da 
Etefes. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - 
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(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o 
Senhor Odilon Souza Barbosa Filho para receber 
o certificado das mãos do Senhor Deputado 
Doutor Hércules e do Senhor Denio Rebello 
Arantes, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S.S.ª. (Pausa) 

O Senhor Odilon Souza Barbosa Filho foi 
aluno da Etefes do curso técnico de 
Agrimensura. Foi professor de Topografia do 
Ifes desde 1975 até 2011, quando se aposentou. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o 
Senhor Darlinz Alves Filho para receber o 
certificado das mãos do Senhor Deputado Doutor 
Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de 
S.S.ª. (Pausa) 

O Senhor Darlinz Alves Filho em 1976 
iniciou sua carreira no serviço público federal, 
contratado como professor colaborador. Preside 
a Comissão de Ética dos servidores do Ifes desde 
2004. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido a 
Senhora Maria das Graças Zamborlini para 
receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Doutor Hércules e do Senhor Denio 
Rebello Arantes, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S.S.ª. (Pausa) 

A Senhora Maria das Graças Zamborlini 
atualmente trabalha no Ifes, Campus Venda 
Nova do Imigrante, atuando como Coordenadora 
Geral de Ensino. 

 
(A homenageada recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido a 
Senhora Edna Ambrozio Soares para receber o 
certificado das mãos do Senhor Deputado Doutor 
Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de 
S.S.ª. (Pausa) 

A Senhora Edna Ambrozio Soares é 
servidora do Ifes desde 1979 e Coordenadora de 
Registros Acadêmicos por doze anos. 

 
(A homenageada recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido a 
Senhora Lívia Rohr Cardoso para receber o 
certificado das mãos do Senhor Deputado Doutor 
Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de 
S.S.ª. (Pausa) 

A Senhora Lívia Rohr Cardoso foi 
Coordenadora do Curso Técnico em Edificações 
por doze anos e, atualmente, professora da 
disciplina Projeto Integrador no Curso Técnico 
de Edificações. 

 
(A homenageada recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) – Convido o 
Senhor Ademar Devens para receber o 
certificado das mãos do Senhor Deputado Doutor 
Hércules e do Senhor Denio Rebello Arantes, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de 
S.S.ª. (Pausa) 

O Senhor Ademar Devens é Prefeito de 
Aracruz e grande incentivador para instalação do 
Campus Ifes no Município de Aracruz. 

 
(O homenageado recebe o 
certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – 
(SÉRGIO SARKIS FILHO) - Neste momento, 
fará uso da palavra, representando os 
homenageados, o Professor Aloísio Carnielli. 

  
O SR. ALOÍSIO CARNIELLI – (Sem 

revisão do orador) - Boa noite a todos. 
Cumprimento o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, Presidente da sessão, e, em nome do 
Magnífico Reitor Denio Rebello Arantes, os 
demais membros da Mesa; cumprimento também 
os colegas homenageados.  

Primeiro tenho que fazer uma observação: 
quem iria falar em nome dos homenageados seria o 
Diretor mais novo da rede, Senhor Ademar Manoel 
Stange. Mas S. S.ª falhou, deixando-me em uma 
situação ótima. 

Farei dois comentários, antes de falar um 
pouco dessa homenagem. Primeiro, sobre a 
representante do Campus do Município de 
Venda Nova do Imigrante, a ilustre servidora 
pública que desempenha um trabalho magnífico, 
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a Senhora Maria das Graças Zamborlini, que tem 
me ajudado muito e tem feito um trabalho muito 
interessante naquela unidade. Segundo, 
agradecer a presença de minha esposa e das 
minhas duas filhas. Inclusive, a mais jovem tem 
a responsabilidade de fotografar muito bem esse 
evento. 

Passaremos a falar dessa instituição, falar 
desse grande grupo de pessoas que tem a grande 
responsabilidade de desenvolver um grande 
projeto. Temos a grande responsabilidade de 
receber a grande quantidade de servidores novos, 
devido ao grande número de vagas que estão 
surgindo pela expansão; temos um trabalho 
importantíssimo a ser desenvolvido com essa 
garotada nova, vamos chamar assim, que está 
chegando com um conhecimento enorme, 
pessoas muito bem preparadas, que têm 
qualidades no trabalho, mas que precisam ter 
uma orientação, um rumo e ter um espelho, que 
seria esse grupo de pessoas que tem se dedicado 
tanto a esta instituição. Pessoas que, como nós, 
como ouvimos sempre da nossa cara-metade, 
dedicam-se mais à escola do que à própria 
família. Temos uma responsabilidade maior com 
a escola do que com a própria família.  

Realmente, todos nós presentes nesta 
Casa de Leis fazemos isso. E, talvez, esse seja o 
grande segredo, Magnífico Reitor, do motivo 
dessa instituição estar fazendo um trabalho 
maravilhoso. Realmente, os servidores do Ifes, 
presentes ou não nesta sessão solene, aqueles que 
passaram pela instituição, têm, realmente, 
responsabilidade no que fazem.  Sendo que 
fazem com carinho e amor. 

Dizemos que fomos picados pelo Visgo 
Eteviano, porque fazemos nosso trabalho como se 
fosse nosso lazer. É com prazer que vamos trabalhar. 
Não vamos para aquela instituição, como dizem 
alguns, para sofre porque vamos trabalhar. Não, a 
grande maioria que desenvolve o seu trabalho no Ifes 
faz com prazer.  E esse grupo que está nesta 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo hoje, sendo 
homenageado, com certeza faz ou fez daquela 
instituição a sua casa. Todos se dedicaram e fizeram 
o melhor. E o resultado, no nosso caso específico, 
está na pessoa do Senhor Deputado Roberto Carlos, 
que foi aluno do Ifes.  

Portanto, agradecemos a esta Casa de Leis e 
ao Magnífico Reitor Denio Rebello Arantes a escolha 
para recebermos esta homenagem. Ela é, 
sinceramente, algo importante para nós, porque vem 
de uma forma ou de outra mostrar o trabalho 
desenvolvido naquela instituição e que está sendo 
reconhecido pela sociedade. 

Não vamos nos alongar, mas deixamos, 
em nome dos nossos homenageados, um abraço 
sincero a todos os componentes da instituição 
Ifes, que fazem parte da nossa vida, e aos membros 
desta Casa de Leis, que estão reconhecendo esse 

trabalho. (Muito bem!) 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Registramos, com satisfação, a 
presença do Senhor Jadir José Pella, que foi 
Diretor-Geral do Ifes, também o primeiro reitor 
do Ifes. Uma salva de palmas para o Senhor Jadir 
José Pella. (Palmas) 

Infelizmente, S. S.ª chegou um pouco 
atrasado, devido a outros compromissos com o 
Governo do Estado e por isso não virá compor a 
Mesa, porque já estamos encerrando a Sessão. 

Mas, queremos dizer da satisfação de ter 
participado desta sessão. Estou morrendo de 
inveja do Senhor Deputado Roberto Carlos - 
morrendo de inveja mesmo, viu, Carlos Bona? 
Você cantando o hino da escola me fez lembrar e 
começar um filme na minha memória... O Senhor 
Klinger Barbosa Alves lembrou-se da escola Liceu 
Muniz Freire, de Cachoeiro de Itapemirim, onde 
estudamos também. Mas voltando lá, ainda com 
cinco anos de idade, na escola singular, localizada no 
bairro Zumbi, onde nasci, no Município de Cachoeiro 
de Itapemirim. Lembro-me que eu levava um 
banquinho na cabeça para poder assistir à aula, já que 
não tinha nem carteira naquele tempo, era sentado em 
um banquinho que assistíamos às aulas.  

Duvido que aqui ou em qualquer lugar, há 
quem se esqueça do hino da escola, ou da primeira 
professora e do primeiro professor! Ninguém se 
esquece. Ouvi todos cantando o hino do Ifes. Então, 
fiquei muito feliz e emocionado de ver os alunos, ex-
alunos e professores, todos cantando esse hino 
maravilhoso, interpretado pelo cantor Carlos Bona.  

Deixo um abraço ao Senhor Deputado 
Roberto Carlos, nosso querido Roberto Carlos, nosso 
1.º Secretário, e conforme já dito no início, um 
Deputado que tem orgulhado a nossa Casa de Leis 
por sua conduta, sua inteligência, sua linha sempre 
em defesa do cidadão, em defesa da educação. 
Chamamos o Senhor Deputado Roberto Carlos de 
Deputado da Educação, porque S. Ex.ª tem se 
dedicado muito à educação. Parabéns, Senhor 
Deputado Roberto Carlos! Parabéns a todos. 
Agradecendo a Deus por este momento maravilhoso.   

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, 
dia 26 de setembro de 2012, para a qual designo 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: anunciada na 

octogésima sétima sessão ordinária, realizada no 
dia 25 de setembro de 2012. 

 
*Encerra-se a sessão às vinte horas e 

cinquenta e quatro minutos. 
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