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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 
PODER EXECUTIVO 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 29 de fevereiro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 047/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
alteração do “Anexo V – Entidades Aptas a 
Receberem Transferências a Título de Subvenções 
Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios”, 
constante da Lei Orçamentária Anual Nº 9.782, de 03 
de janeiro de 2012, com a inclusão de entidades no 
Quadro Demonstrativo de Contribuições Correntes e 
no Quadro Demonstrativo de Auxílios da Secretaria 
de Estado de Esportes e Lazer, conforme Anexos I e 
II do Projeto de Lei. 

 

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

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI Nº 071/2012 
 

Inclui entidades no Anexo V da Lei 
Orçamentária nº 9.782, de 03 de 
janeiro de 2012, para o fim que 
especifica. 

 
Art. 1º Ficam incluídos no “Anexo V – 

Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título 
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e 
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária Anual Nº 
9.782, de 03 de janeiro de 2012, entidades no Quadro 
Demonstrativo de Contribuições Correntes e no 
Quadro Demonstrativo de Auxílios da Secretaria de 
Estado de Esportes e Lazer, conforme Anexos I e II.  
 

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

ANEXO I 

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Contribuição Corrente 
    
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade Município: 
39.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 
   39.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
    
FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
- FAEES VITÓRIA 
    

 
 
 
 

ANEXO II 

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Auxílios 
  

Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade Município: 
39.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER 
   39.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

  
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE LINHARES LINHARES 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 05 de março de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 48/12 
Senhor Presidente: 

 
Encaminho à apreciação dessa Assembleia 

Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito a 
abertura de Crédito Especial no valor de R$ 
1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), 
em favor da Secretaria de Estado da Justiça visando 
incluir no Orçamento vigente no Instituto de 
Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo a 
Ação Contribuição Previdenciária Complementar, 
para atender despesas com Previdência 
Complementar, conforme Anexo I do Projeto de Lei. 
 

Os recursos necessários à execução do 
referido Crédito Especial serão provenientes de 
anulação parcial de dotação orçamentária constante 
do Programa de Trabalho da Secretaria de Estado da 
Justiça, conforme Anexo II do Projeto de Lei. 
 

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

Atenciosamente 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 078/2012 

 
Abre o Crédito Especial no valor de 
R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e 
quinhentos mil reais), em favor da 
Secretaria de Estado da Justiça. 
 

 
Art. 1º Fica aberto o Crédito Especial no 

valor de R$ 1.500.000,00  (Hum milhão quinhentos e 
mil reais), em favor da Secretaria de Estado da 
Justiça para inclusão no Orçamento vigente no 
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito 
Santo, da Ação Contribuição Previdenciária 
Complementar, conforme disposto no anexo I que 
integra a presente lei. 
 

Art. 2º Os recursos necessários à execução 
do disposto no artigo 1º, serão provenientes de 
anulação parcial de dotação orçamentária, indicada 
no anexo II desta lei. 
 

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

 
CRÉDITO ESPECIAL          -          ANEXO I          -          SUPLEMENTAÇÃO 

   
   R$1,00 

     
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 

     
     
46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA    
46.201 INSTITUTO   DE   ATENDIMENTO   SÓCIO-EDUCATIVO   DO   ESPÍRITO    

SANTO 
1412208000.817 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR   

  
Despesas com Obrigações Patronais 

 
3.1.91.13.00 

 
0101 1.500.000 

    
    
   

TOTAL 
 

1.500.000 
   
   

CRÉDITO ESPECIAL         -          ANEXO II          -          ANULAÇÃO 
   
   R$1,00 

     
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR 

     
     
46.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA    
46.201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO 

 
1412208002.819 

 
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO 

 
3.1.90.11.00 

 
0101 1.500.000 

    
   

TOTAL 
 

1.500.000 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 05 de março de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 49/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
alteração do “Anexo V – Entidades Aptas a 
Receberem Transferências a Título de Subvenções 
Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios”, 
constante da Lei Orçamentária Anual Nº 9.782, de 03 
de janeiro de 2012, com a inclusão no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais e no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios da Secretaria de Estado 
de Saúde da Entidade: “Instituto de Ações Sociais em 
Saúde Bucal e Cidadania B&B – Instituto B&B” , 
conforme Anexos I e II do Projeto de Lei. 
 

Dessa forma, Senhor Presidente, solicito a 
aprovação do projeto de lei que permitirá a 
adequação do orçamento vigente às necessidades da 
Administração Pública Estadual. 
 
Atenciosamente 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 079/2012 

 
 

Inclui entidade no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções 
Sociais e no Quadro Demonstrativo 
de Auxílios, do Anexo V da Lei 
Orçamentária nº 9.782, de 03 de 
janeiro de 2012, para o fim que 
especifica. 

 
Art. 1º Fica incluída no “Anexo V – 

Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título 
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e 
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária Anual Nº 
9.782, de 03 de janeiro de 2012, no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais e no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios da Secretaria de Saúde a 
Entidade “Instituto de Ações Sociais em Saúde 
Bucal e Cidadania B&B – Instituto B&B”, 
conforme Anexos I e II.  
 

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

 
 

ANEXO I  
  

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Subvenção Social 
  
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade Município: 
44.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
   44.901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 
  
 
INSTITUTO DE AÇÕES SOCIAIS EM SAÚDE BUCAL E CIDADANIA B&B - 
INSTITUTO B&B 
 

 
VITÓRIA 

 
 
 
 

ANEXO II  
  

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Auxílios 
  
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade   Município: 
44.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
   44.901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 
  
INSTITUTO DE AÇÕES SOCIAIS EM SAÚDE BUCAL E CIDADANIA B&B - 
INSTITUTO B&B 

VITÓRIA 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 2622 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde por 15 (quinze) dias, a partir 
de 24/02/2012, o Deputado NILTON BAIANO, 
na forma do Art. 305, inciso II do Regimento 
Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2621 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais previstas 
no artigo 17, inciso XXIV, do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700/2009, e no artigo 
9º, § 1º, inciso IX, da Resolução nº 2.890/2010, 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º DETERMINAR abertura de 
sindicância para apurar os fatos narrados no Processo 
Administrativo nº 112448/2011. 
 
 § 1º A sindicância será conduzida pela 
Comissão Processante prevista no Ato da Mesa nº 
1414, de 20.10.2010. 
 
 § 2º A Comissão designada terá o prazo de 
30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, a 
contar da data da publicação do presente Ato, 
conforme disposto no artigo 249, § 1º, da Lei 
Complementar nº 46/94. 
 
 Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em  
de fevereiro de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2623 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ERICA CARVALHO VIANA 
DAMASCENO SALLES, do cargo em comissão de 
Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AGRP, do gabinete do Deputado Luciano 
Pereira, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 120472/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2624 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, MAURICIO SASSO 
SOARES, do cargo em comissão Assessor Júnior da 
Supervisão da Comissão de Justiça, código AJSCJ 
da Secretaria da Assembleia Legislativa, a partir de 
02.03.2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
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ATO Nº 2625 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FERNANDA DE SOUZA DA 
SILVA, do cargo em comissão de Coordenador-
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código CGGRP, do gabinete do Deputado Sandro 
Locutor, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 120463/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2626 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, RONALD DE ANGELI 
MONTEIRO, do cargo em comissão de 
Subcoordenador  de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, do gabinete do 
Deputado Marcelo Coelho, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 120470/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2627 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANDERSON DE PAULA 
SANTOS PEREIRA, do cargo em comissão de 

Supervisor-Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, do gabinete do 
Deputado Marcelo Coelho, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 120468/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2628 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANTONIO JOSÉ DE 
MENDONÇA JUNIOR, do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, do gabinete do 
Deputado José Carlos Elias, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
120456/2012.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2629 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VICTORIA MARIA DE 
FREITAS COSTA, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Theodorico Ferraço, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
113172//2011. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 
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ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2630 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, SIDNEY COSTA, para exercer o cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
gabinete do Deputado Theodorico Ferraço, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 113173/2011. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2631 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ILZA DO CARMO DE  OLIVEIRA , para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete do Deputado Luciano Pereira, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 120473/2012.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2632 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, RAPHAEL DOS SANTOS LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Sandro Locutor, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 120466/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2633 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, RONALD DE ANGELI MONTEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Marcelo Coelho, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 120470/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2634 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANDERSON DE PAULA SANTOS 
PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, no gabinete do 
Deputado Marcelo Coelho, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 120468/2012. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2635 

 
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, PAULO MARCELO PARANHOS RETTO 
DE QUEIROZ, para exercer o cargo em comissão 
de Supervisor-Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, no gabinete do 
Deputado Marcelo Coelho, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 120469/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2636 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, SILVIA HELENA DE SOUZA, para exercer 
o cargo em comissão de Subcoordenador de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código SCGRP, no 
gabinete do Deputado José Carlos Elias, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 120458/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATO Nº 2637 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ANTONIO JOSÉ DE MENDONÇA 
JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de 
Auxiliar de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AXGRP, no gabinete do Deputado José 
Carlos Elias, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 120457/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2638 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, DANIELE TONINI BOLONHA, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador-Geral 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, no gabinete do Deputado Sandro Locutor, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 120490/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
06 de março de 2012. 
 

RODRIGO CHAMOUN 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR‐GERAL 
 

PORTARIA Nº 1074 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando e suas atribuições 
legais, resolve: 
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 Art. 1º Constituir Comissão Especial, com o 
objetivo de analisar as informações contábeis das 
contas patrimoniais e os respectivos inventários 
físicos de bens permanentes e de consumo, composta 
pelos servidores Waldeir da Silva Santos, Carlos 
Augusto Schwambach, Nilo Carlos Abbade, Zilda 
Martins Campos e Simone Zuccolotto Rodrigues, sob 
a coordenação do primeiro servidor. 
 
 Art. 2º O prazo para conclusão dos trabalhos 
desenvolvidos pela Comissão Especial será de 90 
(noventa) dias. 
 
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 Art. 4º Fica revogada a Portaria nº 715, 
publicada no Diário do Poder Legislativo em 
21.12.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1075 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº·666/2011, da 
servidora NEUSELI DE FREITAS ROSSONI, 
matrícula nº 27305, estável no cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, para 
serem gozadas integralmente em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1076 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 666/2011, do 
servidor JOSÉ RENATO REGES FERREIRA, 
matrícula nº 206894, ocupante do cargo em comissão 
de Assistente Legislativo, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna. 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1077 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 666/2011, do 
servidor RENATO BARBOSA DE MORAIS, 
matrícula nº 206206, ocupante do cargo em comissão 
de Assistente Legislativo, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1078 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 666/2011, do 
servidor ANTONIO OLIMPIO MAGALHÃES, 
matrícula n.º 205370, ocupante do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, para 
serem gozadas integralmente em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1079 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 666/2011, do 
servidor OLIMPIO VIANA MORAES, matrícula 
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nº 203516, titular do cargo efetivo de Técnico 
Legislativo Sênior, código ETLS, do Quadro 
Permanente, para serem gozadas integralmente em 
época oportuna. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1080 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 666/2011, da 
servidora MICHELLY ALVES DE SOUZA SAID, 
matrícula nº 201244, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, do 
Quadro Permanente, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1081 

 
O DIRETOR-GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 666/2011, do 
servidor JOSÉ RICARDO SARMENTO, 
matrícula nº 205749, ocupante do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, para o 
período de 03.09 a 02.10.2012. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 1082 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 ANTECIPAR os 15 (quinze) dias 
restantes das férias regulamentares referentes ao 
exercício de 2011, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 972/2012, da servidora 
LEILA SUELY PEÇANHA MALANQUINI, 
matrícula nº 204096, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, do 
Quadro Permanente, para o período de 05 a 
19.03.2012. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1083 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2010, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 256/2010, da 
servidora ALIETE RODRIGUES DE MELLO, 
matrícula n.º 201438, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, do 
Quadro Permanente, para o período de 06.03 a 
04.04.2012. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1084 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 SUSPENDER, a partir de 05.03.2012 as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
666/2011, do servidor ROGÉRIO ANDREATTA, 
matrícula nº 201735, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, do 
Quadro Permanente, reservando-lhe o direito de 
gozar os 19 (dezenove) dias restantes em época 
oportuna. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SUBDIRETOR‐GERAL 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 002/2012 
 
A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 
dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Contrato, com dispensa de Licitação, 
conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
CONTRATADA: G & E COMÉRCIO DE GÁS 
LTDA – ME. 
OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento, de Gás GLP (P13), com execução 
parcelada, conforme especificações constantes no 
Edital.  
 
VALOR: O valor estimado do CONTRATO para o 
fornecimento de Gás GLP (P13), nos 12 (doze) meses 
de vigência contratual, é de R$ 3.192,00 (três mil 
cento e noventa e dois reais). 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) 
meses contados a partir da data da assinatura. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 113698 
 
GESTOR: Eliana Mara Gaburro 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em, 

06 de março de 2012. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO CONTRATO Nº 005/2012 

 
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 26 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Contrato, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE 
IMPRENSA OFICIAL. 
 

OBJETO: contratação de serviços de assinatura no 
Diário Oficial do Espírito Santo. 
 

VALOR: O valor do presente CONTRATO é de R$ 
R$19.536,00 (dezenove mil quinhentos e trinta e seis 
reais). 
 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual terá 
início no dia da publicação do resumo do contrato no 
Diário Oficial e terá duração de 12 (doze) meses. 
 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.91.39.00 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 114127. 
 
GESTOR DO CONTRATO: Adriana dos Santos 
Franco Ribeiro. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de março de 2012. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

PROGRAMAÇÃO – QUARTA-FEIRA – 07.03.2012 
 
HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-
FEIRA 

DIVERSOS 

08H20  ESPAÇO PARCERIA 
TSE: BRASIL ELEITOR 

DIVERSOS  

09H00 
AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA 

REPERCUSSÃO 
TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO 
ESTADUAL 

 

09H30 
HORÁRIO 

ALTERNATIVO 
ESPAÇO PARCERIA 
FIOCRUZ: CIÊNCIA E 
LETRAS 

CONTADORES DE 
HISTÓRIA 
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10H00 
ESPAÇO PARCERIA 
SBC: DE CORAÇÃO 
 

CRISE HIPERTENSIVA  

10H30 

ESPAÇO PARCERIA 
ITAÚ CULTURAL: JOGO 
DE IDEIAS 
 

FREI BETTO E ELIANE 
BRUM 

 

11H00 

ESPAÇO PARCERIA 
TV SENADO: 
PARLAMENTO BRASIL 
 

DIVERSOS  

11H30 
ESPAÇO PARCERIA 
TV CÂMARA:MEMÓRIAS 
 

HÉLIO JAGUARIBE  

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS 
 

BOM JESUS DO NORTE DIVERSOS 

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPF: INTERESSE 
PÚBLICO 

DIVERSOS  

13H00 

 ASSEMBLEIA DO CAMPO 
 

BARRAGENS EDUARDO CHAGAS, 
CHEFE DO 
DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS RENOVÁVEIS 
DO IDAF 
 

13H30 

 OPINIÃO 
 

AUTISMO VICENTE RAMATIS 
LIMA, PSIQUIATRA E 
RESPONSÁVEL PELA 
COORDENAÇÃO DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA FÍSICA DA 
SESA 
 

14H00 
 PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-

FEIRA 
 

DIVERSOS 

14H15 
 BIOGRAFIA MUNIZ FREIRE JOSÉ CÂNDIDO RIFAN 

SUETH, HISTORIADOR 
 

14H30 
 AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 

PARLAMENTAR 
 

ATAYDE ARMANI, 
DEPUTADO ESTADUAL 

15H00 REPRISE 
(QUARTA) 

SESSÃO ORDINÁRIA TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO 
ESTADUAL 
 

 

15H30 

HORÁRIO 
ALTERNATIVO 

REPORTAGEM ESPECIAL NEGROS DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

DIVERSOS 

16H00 
PERSONALIDADES LUCAS IZOTON, 

EMPRESÁRIO 
 

DIVERSOS 

16H30 SOM DA TERRA 
 

BANDA L20  

17H00 
ESPAÇO PARCERIA 
SESC TV: O MUNDO DA 
ARTE 

PÍFANOS DE CARUARU  

17H30 
ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE 
PÚBLICO 

DIVERSOS  

18H00 

 ES EM DEBATE 
 

QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO 

KLINGER BARBOSA, 
SECRETÁRIO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO 
EDUARDO MOSCON, 
DOUTOR EM EDUCAÇÃO 
 



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 07 de março de 2012 

18H30 
 UM DEDO DE PROSA PRODUÇÃO LITERÁRIA 

CAPIXABA 
JUCA MAGALHÃES, 
ESCRITOR 

19H00 
GRAVADO AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 

COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 

SEGURANÇA NO 
INTERIOR DAS 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS 

 

20H00 
GRAVADO COMISSÃO 

PERMANENTE 
POLÍTICA ANTIDROGAS  

20H50 
GRAVADO COMISSÃO 

PERMANENTE 
 

CIDADANIA  

21H30 
 PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-

FEIRA 
DIVERSOS 

22H00 
 PERSONALIDADES LUCAS IZOTON, 

EMPRESÁRIO DIVERSOS 

22H30 

 OPINIÃO 
 

AUTISMO VICENTE RAMATIS 
LIMA, PSIQUIATRA E 
RESPONSÁVEL PELA 
COORDENAÇÃO DA 
PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA FÍSICA DA 
SESA 

23H00  AÇÃO PARLAMENTAR 
 

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

ATAYDE ARMANI, 
DEPUTADO ESTADUAL 

23H30  PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-
FEIRA 

DIVERSOS 

00H00  ES EM DEBATE 
 

QUALIDADE DA 
EDUCAÇÃO 

KLINGER BARBOSA, 
SECRETÁRIO ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO 
EDUARDO MOSCON, 
DOUTOR EM EDUCAÇÃO 

 
 

 

ATAS DAS SESSÕES 
 

 

SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE 
FEVEREIRO DE 2012. 

 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora regimental, 
para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Henrique Vargas, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Freitas, Genivaldo Lievore, Glauber 
Coelho, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luiz Durão, Roberto 
Carlos e Sandro Locutor) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

 
(Assume a 2.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Glauber Coelho) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Convido o Senhor Deputado Glauber 
Coelho a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia.  
 

(O Senhor Glauber Coelho lê 
Provérbios, 9:10)  

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da sexta sessão ordinária, 
realizada em 15 de fevereiro de 2012. (Pausa) 

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à leitura 

da ata)  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 Convido o Senhor 2.º Secretário, Deputado 
Glauber Coelho, a assumir a 1.ª Secretaria e a 
proceder à leitura do Expediente. (Pausa) 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 05/2012 
 

Vitória, 09 de fevereiro de 2012. 
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Senhor Presidente, 
 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
V.Exª. seja inscrito para uso da TRIBUNA 
POPULAR, no dia 04 de Julho, o Sr. Wilson Cravo, 
Presidente da Associação dos Apicultores de Santa 
Teresa, para falar sobre o 42º Congresso 
Internacional de Apicultura e sobre as políticas 
publicas direcionadas aos pequenos agricultores no 
Espírito Santo. 
 

Atenciosamente,  
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
RODRIGO CHAMOUN 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Defiro.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
MARIA DE JETIBÁ 

GABINETE DO PREFEITO  
 

OFÍCIO N.º 119/2012 
 
Santa Maria de Jetibá, 13 de fevereiro de 2012. 
 
Assunto: Encaminha Documentação. 
 
Senhor Presidente, 
  
 Vimos através deste, encaminhar a Vossa 
Excelência, a Prestação de Contas Royalties/2011, 
contendo a seguinte documentação, a saber: 
   

- Relatório de Execução Físico-
Financeiro; 
   
- Execução da Receita e Despesa; 

- Relação de Pagamento; 
 
- Extratos Bancários; 
 
- Notas Fiscais; 
 
- Cópias dos Cheques. 

  
No ensejo nos colocamo-nos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos necessários.  
Sem mais para o momento, transmitimos 

nossas cardiais saudações. 
 
Atenciosamente, 
 

HILÁRIO ROEPKE 
Prefeito Municipal 

Rua Dalmácio Espínbdula, 115 - Centro – 
CEP 29645-000 – Santa Maria de Jetibá 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
RODRIGO CHAMOUN 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Ciente. Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças.   

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

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
OFÍCIO N.º 93/2012 

 
Vitória, 23 de fevereiro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunicamos a essa Augusta Casa de Leis a 
Vacância do Cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo em face da 
aposentadoria do Conselheiro Umberto Messias de 
Souza, a partir de 16 de fevereiro corrente, nos 
termos da Portaria baixada pelo Presidente do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Espírito Santo, a ser publicada no dia 24 de fevereiro 
de 2012, no Diário Oficial do Estado do Espírito 
Santo. 

 
Atenciosamente, 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE 
MACEDO 
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Conselheiro Presidente 
Rua Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá 

- Vitória - ES – CEP 29 050-913 – Caixa 
Postal 246 – Telefone : (27) 3334 – 7600 – 

Telefax : (27) 3345-1533 – Home Page: 
HTTP://www.tece.es.gov.br 

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

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Ciente. Publique-se. Em Mesa para 
anunciar a existência de vaga e abertura de 
inscrições.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

Presidente, pela ordem! A pedido do Senhor 
Deputado Nilton Baiano, pedimos à Mesa e a V. Ex.ª 
para justificar a ausência de S. Ex.ª, uma vez que 
passou mal na semana passada e ainda está 
impossibilitado de comparecer às sessões. S. Ex.ª está 
se recuperando e pede desculpas aos pares e também 
às pessoas que nos assistem pela TV Assembleia e 
TVE.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Agradecemos ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. Justificada a ausência do Senhor 
Deputado Nilton Baiano e torcemos pela recuperação 
rápida de S. Ex.ª  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 06/2012 
 
Vitória, 14 de fevereiro de 2012. 
 
Senhor Presidente, 
 

Venho por meio deste justificar minha 
ausência na sessão ordinária de terça-feira, dia 
14/02/2012 devido a cumprimento de Agenda 
Parlamentar. 
 

Atenciosamente,  
 

FREITAS 
Deputado Estadual 

 
Ao 
Ex.mo Sr. 
RODRIGO CHAMOUN 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Justificada a ausência. À Secretaria.  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 45/2012 
 

Vitória, 14 de fevereiro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 5º 
da Lei 7457/2003 e 56, XIII da Constituição 
Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis os extratos de que tratam os documentos abaixo 
especificados, celebrados pela.Secretaria de estado da 
Fazenda, acompanhados das respectivas justificativas 
e publicações no Diário Oficial do Estado: 
   

- Termo de Acordo INVEST-ES nº 
253/2011; 
 
- Termos de Acordo nºs 121/2011, 
123/2011 e 001/2012; 
 
- Regime Especial de Obrigações 
Acessórias – REOA nº 001/12.; 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
Ao 
Ex. mo Sr. 
RODRIGO CHAMOUN 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 
 
 
 O SR.PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Ciente. À Comissão de Finanças.   

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 46/2012 

 
Vitória, 14 de fevereiro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
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Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis o 
incluso Projeto de Lei propondo seja denominado 
“Ten. Cel. Mauro Pedreira Junior” o Segundo 
Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar sediado no 
município de Linhares. 

O objetivo da proposta é prestar justa 
homenagem ao ex-comandante daquele 
Destacamento de Bombeiros que, durante os 14 
(quatorze) anos que atuou no Município de Linhares, 
prestou relevantes serviços, colaborando para o 
fortalecimento das atividades do Corpo de Bombeiros 
Militar em toda a região norte do Estado, merecendo 
destaque sua luta durante as enchentes ocorridas no 
ano de 1997, assim como no incêndio de grandes 
proporções que aconteceu na Floresta da Reserva de 
Sooretama, no ano de 1998 .  

Na função de Comandante se destacou pelo 
amor à profissão e compromisso com ideais, sempre 
na luta a pela melhoria das condições de trabalho e 
atendimento eficaz a todos os que necessitavam dos 
serviços daquela Corporação.  

Pelas razões acima, espero, Senhor Presidente, 
a acolhida de V. Exª e ilustres Pares na aprovação da 
proposta apresentada. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI N.º 64/2012 

 
Denomina o Segundo Batalhão do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Espírito Santo. 

 
Art. 1º Fica denominado “Ten. Cel. Mauro 

Pedreira Junior – Batalhão Pedreira”, o Segundo 
Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 
Santo, sediado no Município de Linhares. 

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

publicação. 
 
 O SR.PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno.   

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 65/2012 
 

Altera a Lei número 9.665 de 2001 
que institui o Projeto Social de 

Formação, Qualificação e 
Habilitação Profissional de 
Condutores de Veículos Automotores 
e dá outras providências.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º. O artigo terceiro, parágrafo único 
da Lei 9.665 fica acrescido do inciso V: 
 

V – Pessoas com deficiência.  
Artigo 2º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2012. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei tem por finalidade 

adequação da norma à realidade presente, tendo em 
vista que o custo total (exames médicos, taxa do 
Detran, auto-escola) para obtenção de uma Carteira 
Nacional de Habilitação para uma pessoa com 
deficiência está em torno de RS 2.400 (dois mil reais 
e quatrocentos centavos) o dobro em relação a uma 
pessoa sem deficiência, que possui um custo de R$ 
1.100 (Hum mil e cem reais). 

As pessoas com deficiência, principalmente 
as que são residentes no interior do Estado, já 
encontram muitas dificuldades para a obtenção da 
carteira, a começar pela escolha da escola, pois 
poucas possuem carros adaptados para receber esta 
demanda, após isso são as licenças e comprovações 
frente ao Poder Público para conseguir os laudos 
médicos atestando capacidade, pois precisam 
enfrentar grandes filas, às vezes greves e 
paralisações, como as que aconteceram no ano de 
2010. 

Estamos em um tempo de inclusão das 
pessoas com deficiência que por muito tempo ficaram 
esquecidas pela sociedade, sem oportunidades. A Lei 
da CNH Social busca a inserção dos menos 
favorecidos dando uma maior oportunidade para 
obtenção de carteiras de habilitação e tenham uma 
visibilidade social. 

Para tanto solicitamos aos nobres pares que 
compreendam a importância da demanda, e estendam 
o benefício concedido pela lei 9.665/11 também as 
pessoas com deficiência que tenham uma renda 
familiar de até dois salários mínimos. 

O valor citado acima é relativamente alto 
para a maioria da população comum, e é ainda mais 
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alto para as pessoas com deficiência que já 
encontram muitas dificuldades. 

Com estas razões, submetemos à apreciação 
de Vossas Excelências a presente proposição, haja 
vista a sua importância social, na certeza de que será 
aprovada. 
 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
21/2012 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Ex.mo Senhor Secretário de Estado da 
Saúde, Dr. José Tadeu Marino, o seguinte pedido de 
informação: 
 

- Informação sobre a situação do 
CONCURSO PÚBLICO realizado 
visando o preenchimento de vagas 
para o cargo de ESPECIALISTA 
EM GESTÃO, REGULAÇÃO E 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE (cargo 
criado pela LC 524 de 28.12.2009), 
homologado em 21 de junho de 
2011. 

 
Recebemos em nosso gabinete inúmeros 

questionamentos, de candidatos aprovados no 
referido concurso, ou seja, por que a homologação do 
concurso se deu em 21.06.2011 e até o presente 
momento os aprovados não foram convocados? 

 

E ainda, por que, embora haja candidatos 
aprovados em concurso público aguardando 
nomeação, a Secretaria de Saúde vem realizando 
CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, de candidatos 
destinados a ocupar os mesmos cargos cujos 
aprovados aguardam nomeação. 

 
Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2012. 

 
GLAUBER COELHO 

Deputado Estadual 
 

O SR.PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Oficie-se.   

Continua a leitura do Expediente.  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 17/2012 

 
Parecer do Relator: Mensagem Governamental n.º 
289/2011 
Autor: Governador do Estado 
Ementa: “Define sobre a forma de indicação de dois 
representantes da sociedade civil organizada e seus 
suplentes para integrarem a composição da Comissão 
de Acompanhamento – CA da aplicação do Fundo 
Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – 
FUNCOP” 
 

RELATÓRIO 
 

Trata a presente Mensagem Governamental 
nº 289/2011, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, de VETO PARCIAL aposto 
ao disposto no parágrafo único, do art. 3º, do Projeto 
de Lei Complementar nº 28/2011 (Autógrafo de Lei 
Complementar nº 25/2011), que define sobre a forma 
de indicação de dois representantes da sociedade civil 
organizada e seus suplentes para integrarem a 
composição da Comissão de Acompanhamento – CA 
da aplicação do Fundo Estadual de Combate e 
Erradicação da Pobreza – FUNCOP. 

Nesse contexto, o dispositivo vetado do PLC 
nº 28/2011 prevê que a forma de ingresso destes 
representantes na CA se daria por indicação do 
Conselho Estadual de Assistência Social e, após tal 
indicação, seriam estes nomeados pelo próprio 
Governador do Estado.  

Com essa apresentação, torna-se pertinente 
destacar que a Proposição Legislativa parcialmente 
vetada é de autoria do Governador do Estado e a 
Mensagem de Veto Parcial aposto ao Projeto de Lei 
Complementar em comento foi protocolizada no dia 
19 de dezembro de 2011. Em continuidade, a 
Mensagem de Veto Parcial foi lida na Sessão 
Ordinária realizada no dia 20 do mesmo mês e ano. 
Após, foi a referida Mensagem publicada no Diário 
do Poder Legislativo – DPL do dia 21 de dezembro 
de 2011, às fls. 02 e 03. 

Por fim, a Mensagem Governamental foi 
distribuída a esta Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação para efeito de exame e 
parecer, na forma do artigo 228 do Regimento 
Interno desta Augusta Casa de Leis (Resolução nº 
2.700/2009). 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Para fins de compreensão preliminar, cabe 
grifar que o Projeto de Lei Complementar 
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parcialmente vetado (PLC nº 28/2011 – Autógrafo de 
Lei Complementar nº 25/2011), de autoria do próprio 
Senhor Governador do Estado, visa dar nova 
disciplina para o Fundo Estadual de Combate e 
Erradicação da Pobreza – FUNCOP. Para tanto, o 
referido projeto já se conformou na Lei 
Complementar nº 615, publicada no Diário Oficial do 
dia 20 de dezembro de 2011, às fls. 08 e 09. 

Entretanto, a Mensagem Governamental nº 
289, de 03 de novembro de 2011, de autoria do 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, apôs 
VETO PARCIAL ao dispositivo do parágrafo único, 
do art. 3º, do Projeto de Lei Complementar nº 
28/2011 (Autógrafo de Lei Complementar nº 
25/2011), que especificamente define a forma de 
indicação dos dois representantes da sociedade civil 
organizada e seus suplentes para integrarem a 
composição da Comissão de Acompanhamento – CA 
da aplicação do FUNCOP. 

No caso, o veto objetiva retirar do Conselho 
Estadual de Assistência Social a competência para 
indicar estes dois representantes. Para tanto, a 
discordância do Chefe do Poder Executivo Capixaba 
possui tanto natureza política quanto jurídica, haja 
vista que a fundamentação apresentada dá o 
delineamento de que o dispositivo foi vetado porque 
a sua normatização “(...) não traduz a melhor solução 
para as indicações dos representantes da sociedade 
civil organizada, vez que o Conselho Estadual de 
Assistência Social é um órgão da estrutura do 
Governo, criado nos termos da Lei Federal que 
regulamenta o Sistema Único de Assistência Social e, 
como tal, vinculado ao órgão estadual responsável 
pela Coordenação da Política Estadual de 
Assistência Social, conforme Lei 5162, de 19/12/95”. 

Por seu turno, é notório que o Fundo Estadual 
de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCOP 
tem origem jurídica e sua estrutura e bases gerais 
definidas pela Emenda Constitucional Estadual nº 
32/2001, que o regulou, por meio dos artigos 61, 62 e 
63 dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da nossa Constituição Estadual 
de 1989. In verbis: 
 

Art. 61. É instituído, no âmbito do 
Poder Executivo Estadual, o Fundo 
de Combate e Erradicação da 
Pobreza, a ser regulado por lei 
complementar, de iniciativa do Poder 
Legislativo ou Executivo, com o 
objetivo de viabilizar a todos os 
capixabas acesso a níveis dignos de 
subsistência, cujos recursos serão 
aplicados em ações suplementares de 
nutrição, habitação, educação, saúde, 
reforço da renda familiar e outros 
programas de relevante interesse 
social voltados para a melhoria da 
qualidade de vida. 

Parágrafo único. O Fundo previsto 
neste artigo terá Conselho Consultivo 
e Acompanhamento que conte com a 
participação de representantes da 
sociedade civil, nos termos da lei 
complementar. 

 
Art. 62. Compõem o Fundo de 
Combate e Erradicação da Pobreza: 
 
I – dotações orçamentárias; 
II – doações de qualquer natureza de 
pessoas físicas ou jurídicas do País 
ou do exterior; 
 
III – recursos recebidos pelo Estado 
em decorrência da desestatização de 
sociedades de economia mista ou 
empresas públicas por ele 
controlados, direta ou indiretamente, 
quando a operação envolver a 
alienação do respectivo controle 
acionário a pessoa ou entidade não 
integrante da administração pública, 
ou de participação societária 
remanescente após a alienação cujos 
rendimentos, a partir da data da 
publicação desta Emenda 
Constitucional, poderão ser 
destinados ao Fundo na forma da lei 
complementar que o regulamentar; 
 
IV – recursos decorrentes de 
adicional de até 2 (dois) pontos 
percentuais acrescidos na alíquota no 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS, ou 
do imposto que vier a substituí-lo, 
sobre os produtos supérfluos, na 
forma da lei complementar que 
regular o Fundo, não se aplicando, 
sobre este adicional, o disposto no 
artigo 158, IV da Constituição 
Federal; 
 
V- recursos provenientes dos 
incentivos fiscais e financeiros que 
serão gerados mediante: 
 
a) a instituição de deduções de 
parcelas que seriam originalmente 
destinadas a financiamentos das 
empresas operadoras do sistema na 
forma da lei, que poderá estabelecer 
mecanismos compensatórios aos 
empreendedores; 
 
b) a instituição de prazo de carência 
para recebimento, por parte das 
empresas operadoras do sistema, dos 
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financiamentos e/ou incentivos 
fiscais a que fazem jus, com a 
aplicação compulsória dos recursos, 
durante o período, visando a 
obtenção de rendimentos destinados 
a capitalizar o Fundo de que trata este 
artigo; 
 
c) a ampliação ou redução da parcela 
destinada ao financiamento e/ou 
incentivos fiscais das empresas 
operadoras do sistema, visando 
instituir investimentos compulsórios, 
redirecionamento de verbas, ou 
outros mecanismos destinados à 
capitalização do Fundo de que trata 
este artigo; 
 
VI – recursos provenientes de outros 
Fundos Estaduais que concedam 
incentivos fiscais ou financeiros a 
empresas, na forma da lei; 
 
VII – outras receitas a serem 
definidas na regulamentação do 
Fundo. 
 
Art. 63. Os municípios do Estado do 
Espírito Santo deverão instituir 
Fundos de Combate à Pobreza, a 
serem geridos por entidades que 
contem com a participação da 
sociedade civil. 
 
Parágrafo único. Para o 
financiamento dos Fundos 
Municipais poderá ser criado 
adicional de até 0,5 (meio) ponto 
percentual na alíquota do imposto 
sobre serviços ou do imposto que 
vier a substituí-lo, sobre serviços 
supérfluos, sem prejuízo da 
destinação ao Fundo de recursos de 
outras origens. 

 
Desta normatização, extrai-se do parágrafo 

único, do art. 61, do ADCT estadual, a previsão de 
que “O Fundo. terá Conselho e Acompanhamento 
que conte com a participação de representantes da 
sociedade civil....” e, como o CONEAS é integrado a 
estrutura do Governo, nos termos Lei Federal que 
regulamenta o Sistema Único de Assistência Social 
(vinculado ao órgão estadual responsável pela 
Coordenação da Política Estadual de Assistência 
Social, conforme a Lei nº 5.162/1995), não seria este 
Conselho o mais adequado e legítimo para indicar 
representantes da sociedade civil para integrarem a 
composição da Comissão de Acompanhamento – CA 
da aplicação do Fundo Estadual de Combate e 
Erradicação da Pobreza – FUNCOP. 

Em suma, frente às apropriadas 
argumentações do Chefe do Poder Executivo, resta-
nos confirmar a pertinência política e jurídica da 
fundamentação contida na Mensagem de Veto Parcial 
aposto ao dito Projeto de Lei Complementar, razão 
pela qual apresentamos o entendimento pela sua 
aprovação. 

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

 
PARECER N.º 17/2012 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO PARCIAL 
aposto ao Projeto de Lei Complementar n.º 28/2011 
(Autógrafo de Lei Complementar n.º 25/2011). 

 
Plenário Rui Barbosa, 14 de fevereiro de 

2012. 
 

ELCIO ALVARES  
Presidente 

CLAUDIO VEREZA  
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
DARY PAGUNG  

 
O SR.PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Publique-se.   
Continua a leitura do Expediente.  

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 16/2012 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 62/2011. 
Autor: Deputado Theodorico Ferraço  
Ementa: “Dispõe sobre a proibição de construção de 
usinas nucleares no território do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências”.  

 
RELATÓRIO 

 
1. Cuida-se nestes autos da emissão de 

parecer quanto à constitucionalidade da proposição 
legislativa em epígrafe, de iniciativa do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, cujo conteúdo, em síntese, “dispõe sobre a 
proibição de construção de usinas nucleares no 
território do Estado do Espírito Santo.  
 

2. A Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa em exercício do mero juízo de delibação 
que lhe impõe o artigo 1431, §2º, do Regimento 
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Interno – Resolução nº 2.700/09, onde proferiu o 
despacho de fls. 2, no qual inadmitiu a tramitação da 
proposição entendendo, prima facie existir manifesta 
inconstitucionalidade ou, um dos demais vícios 
previstos na norma regimental.  
 

3. Incorfomado com a decisão da Mesa 
Diretora, o autor da proposição interpôs recurso ao 
despacho do Presidente, nos termos do artigo 143, 
parágrafo único, do Regimento Interno da ALES 
(Resolução nº 2.700/09), o qual foi deferido, vindo a 
esta Comissão de Constituição e Justiça para análise 
e parecer. 

 
4. Após baixado da Procuradoria desta Casa 

de Leis, foi o presente processo encaminhado a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, para exame e parecer na forma do 
disposto no artigo 41, inciso I do Regimento Interno 
desta Casa de Leis.  

 
5. Em apertada síntese, são estas as questões 

de fato e de direito com suporte nas quais passamos a 
emitir o parecer. 
 

6. É o relatório 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL DA PROPOSIÇÃO 
 

7. Consoante o clássico ensinamento de 
Lúcio Bittencourt, "a inconstitucionalidade é um 
estado – estado de conflito entre uma lei e a 
Constituição". 2. 

 
8. 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. 

 
9. A Constituição Federal de 1988 outorgou o 

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

 
10. Na hipótese em apreço, trata-se do 

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

11. 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. 

 
12. 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 em 
relação ao projeto de lei e demais proposições de teor 
normativo.  

 
13. A doutrina e a jurisprudência distinguem 

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

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

 
14. 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 lei. 

 
15. Em decorrência, sendo constatado a 

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

  
16.Ancorado neste entendimento, passo ao 

exame da constitucionalidade formal da proposição. 
 

17.Como é cediço, para exame da 
constitucionalidade do projeto de lei impende que se 
identifique o cerne da questão jurídica de que trata a 
proposição. Para tanto, deve-se examinar a substância 
das matérias que o projeto pretende legislar. 
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18.Na hipótese sob exame, dissecando o teor 
do projeto, o resultado autoriza conclui que a matéria 
versa sobre a proibição de construção de usinas 
nucleares no território do Estado do Espírito Santo. 

 
19.Note-se que o autor da proposição alega 

em sua justificativa que a medida objetiva a defesa da 
segurança da sociedade capixaba e do seu meio 
ambiente.  

20.Corrobora com tal iniciativa:  
 
“Os sentimentos de preocupação e 
insegurança social devido ao perigo da 
ocorrência de acidentes nucleares como os 
registrados em Chernobyl/ Rússia e 
recentemente o Japão, que contabilizara 
prejuízos irreparáveis ao meio ambiente e a 
morte e contaminação de milhares de 
pessoas”. 

 
21.Ressalte-se que a proposta normativa em 

análise, proíbe a atividade relacionada ao setor 
nuclear e, se embasa em razões protetivas à saúde e 
ao meio ambiente, bem como no dever assumido na 
esfera internacional, pela Nação Brasileira, qual seja, 
a Convenção 162 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), promulgada pelo Decreto nº 
126/1991, da qual o Brasil é signatário.  

 
22.A Convenção referenciada protege 

direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente, tal 
dever salientado na esfera Internacional também 
constitui um dever constitucional, insculpido no 
artigo 196 da Carta Federal. Vê-se que, quem não 
cumpre o primeiro dever, consequentemente não 
cumpre o segundo, respectivamente, o internacional e 
o constitucional. 
 

23.É bom dizer que a regra da Carta da 
República contida no artigo 225, § 6º assim dispõe: 
 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações. 
 
§ 6º - As usinas que operem com 
reator nuclear deverão ter sua 
localização definida em lei federal, 
sem o que não poderão ser 
instaladas.” 

 
24.O sobredito dispositivo deve ser 

interpretado considerando-se as demais regras 
constitucionais de princípios, adotados como suporte 
da República. 

25.Primeiramente, destaca-se o princípio 
constitucional da isonomia, pelo qual “todos são 
iguais perante a lei (...)”, artigo 5ª da Constituição 
Federal. 

 
26.Depreende-se, ainda, que a expressão 

“todos” simplifica qualquer pessoa na situação de 
titular de um direito, inclusive as pessoas jurídicas de 
direito público. 

27. Ademais o Código Civil ao listar as 
pessoas de direito público em seu artigo 14, inclui 
cada um dos entes do Estado. No entanto, o acima 
mencionado, não está fazendo hierarquia entre União, 
Estados, Distrito Federal e os Municípios, tendo em 
vista que todas estas pessoas são iguais perante a Lei. 
 

28.Com efeito, o segundo princípio 
constitucional, segurança, saúde e bem-estar estão 
compreendidos na regra de competência concorrente 
dos entes federativos, sobressaindo o princípio da 
maior proteção à saúde, ao bem-estar, e à segurança 
da população e ao meio-ambiente consoante aos 
artigos 196 e 225 da Constituição Federal, “in 
verbis”.  
 

“Art. 196. A saúde é direito de todos 
e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação.” 
 
“Art. 225. Todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e 
à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações.” 

 
CONCLUSÃO 

 
29.Ex positis somos por concluir:  

 
a) A União é igual, perante a Lei ao 

Estado, nos termos do princípio 
constitucional expresso da isonomia; 
 

b) A Lei Federal mencionada no 
artigo 225, §6º da Constituição 
Federal terá de respeitar a regra da 
competência concorrente dos entes 
federados; 
 

c) Ao Estado é legitimo editar 
normas de proibição de instalação de 
usina nuclear, no território Estadual, 
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como medida protetiva à saúde, ao 
meio ambiente e à segurança da 
população – competência concorrente 
para legislar (art. 24, VIII e XII) e 
ainda, nos termos do artigo 14 da 
Constituição Estadual, que confere 
autonomia estadual 
constitucionalmente reconhecida: 

 
“Art. 14. A organização político-
administrativa do Estado é 
constituída pela união dos 
Municípios, todos autônomos, nos 
termos da Constituição Federal, 
desta Constituição e das leis que 
vierem a ser adotadas.” 

 
30. Diante o exposto, sugerimos aos demais 

membros desta douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 16/2012 
 

31. A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
é pela REJEIÇÃO DO DESPACHO 
DENEGATÓRIO DO PRESIDENTE DA MESA 
DIRETORA APOSTO AO PROJETO DE LEI 
062/2011, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
THEODORICO FERRAÇO. 

 
Plenário Rui Barbosa, 14 de fevereiro de 

2012. 
 

ELCIO ALVARES  
Presidente 

GILDEVAN FERNANDES 
Relator 

RODNEY MIRANDA  
THEODORICO FERRAÇO  

CLAUDIO VEREZA 
DARY PAGUNG  

 
_______________________________________ 
1 Diz o Art. 143: Art. 143. Não se admitirão 
proposições: 
I - sobre assunto alheio à competência da Assembleia 
Legislativa; 
II - em que se delegue a outro Poder atribuições do 
Legislativo; 
III - antirregimentais; 
IV - que, aludindo à lei, decreto, regulamento, 
decisões judiciais ou qualquer outro dispositivo legal, 
não se façam acompanhar de sua transcrição, exceto 
os textos constitucionais e leis codificadas; 
V - quando redigidas de modo a que não se saiba à 
simples leitura qual a providência objetivada; 
VI - que, fazendo menção a contratos, concessões, 
documentos públicos, escrituras, não tenham sido 
estes juntados ou transcritos; 
VII - que contenham expressões ofensivas; 

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

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Publique-se.   

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  

 
PARECER N.º 15/2012 

 
Parecer do Relator: Mensagem Governamental n.º 
291/2011 
Autor: Governador do Estado 

 
RELATÓRIO 

 
Trata a presente Mensagem Governamental 

nº 291/2011, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, de VETO TOTAL aposto ao 
Projeto de Lei 66/2011 (Autógrafo de Lei 132/2011), 
que trata, especificamente, sobre a alteração da 
redação do artigo 74 da Lei nº 4.701, de 1º de 
dezembro de 1992. 

Neste contexto, destaca-se que a Proposição 
Legislativa vetada é de autoria do Deputado Cláudio 
Vereza e de outros Deputados. A Mensagem de Veto 
aposto ao Projeto de Lei em comento foi 
protocolizada no dia 20 de dezembro de 2011. Em 
continuidade, a referida Mensagem foi lida na Sessão 
Ordinária realizada no dia 21 do mesmo mês e ano. 
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Após, foi a Mensagem Governamental 
publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL do 
dia 22 de dezembro de 2011, à fl. 01. Por fim, a dita 
Mensagem foi distribuída a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para efeito de exame e parecer, na forma do artigo 
228 do Regimento Interno desta Augusta Casa de 
Leis (Resolução nº 2.700/2009). 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Para fins de compreensão preliminar, cabe 
gizar que o Projeto de Lei integralmente vetado visa 
alterar a redação originária do dispositivo previsto no 
artigo 74 da Lei Estadual nº 4.701, de 01 de 
dezembro de 1992, acrescendo a este dois parágrafos 
(§§ 5º e 6º). Tais parágrafos vetados possuem as 
seguintes redações: 
 

“Art. 74 .......................... 
 
(...) 
 
§ 5º. Além das exigências 
estabelecidas na legislação federal, o 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
– EPIA deverá conter os seguintes 
levantamentos e informações: 
 
I – A relação quantificação e 
especificação de equipamentos 
sociais e comunitários e de 
infraestrutura básica para 
atendimento das necessidades da 
população, decorrentes da instalação 
e operação do projeto; 
 
II – A fonte de recursos necessários a 
construção e à manutenção dos 
equipamentos sociais e comunitários 
e à infraestrutura. 
 
§ 6º. Os levantamentos e informações 
de que trata o § 5º deverão constar de 
forma resumida do Relatório de 
Impacto Ambiental – RIMA do 
projeto, para ensejar à população o 
acesso a seu conteúdo, visando 
assegurar o direito de dirimir dúvidas 
e apresentar sugestões e críticas em 
audiência pública sobre o 
empreendimento.” 

 
Perante tal normatização decorreu a 

emanação da Mensagem Governamental que apôs 
Veto Total à Proposição Legislativa acima indicada 
(Mensagem nº 291, de 20 de dezembro de 2011) e 
que teve como embasamento a manifestação 

constante da Nota Técnica do IEMA, que foi anexada 
à indicada Mensagem. 

Nesse contexto, observa-se que o Veto Total 
ora em comento é de natureza Política, ou seja, o 
Projeto de Lei nº 66/2011 (Autógrafo de Lei 
132/2011) é jurídico (pertinente e adequado 
perante o Ordenamento Jurídico), mas recebeu o 
Veto do Senhor Governador do Estado por ser o seu 
objeto normativo contrário ao interesse público 
(impertinente e inadequado perante o Interesse 
Político). 

Segundo o fundamento da Mensagem, com 
fulcro nos termos da Nota Técnica do IEMA, o que 
contraria o interesse público no caso específico de 
aplicação do PL nº 66/2011 (Autógrafo de Lei 
132/2011) é a circunstância de que a obrigatoriedade 
imposta por tal normatização – sem antes considerar 
as particularidades de cada projeto, bem como a 
característica da região que potencialmente o 
absorverá – estar-se-ia eliminando a função do 
técnico a quem compete avaliar tanto o estudo de 
impacto ambiental, quanto à definição das diretrizes 
para a execução do projeto respectivo. 
Exemplificando, narrou o Diretor Técnico do IEMA, 
senhor Fernando Aquinoga de Mello (fls. 03 e 04 dos 
autos): 

“A título exemplificativo, remetemos 
a existência de projetos cuja 
significância de seus impactos 
ambientais estejam concentrados na 
sua capacidade de promover a 
alteração da qualidade do ar como 
uma usina termelétrica e por 
conseqüência deverão apresentar um 
EIA/RIMA pra ter sua análise 
promovida pelo órgão ambiental. Um 
projeto desta natureza, dependendo 
da região a que se destina, pode não 
pressionar de forma significativa os 
equipamentos sociais e comunitários 
a ponto de justificar a determinação 
de se especificar cada equipamento 
social potencialmente impactado. No 
entanto, tal discricionariedade passa a 
estar prejudicada com o 
estabelecimento deste projeto de lei 
em que não se vislumbra tais 
episódios.” 

 

Além disso, o Diretor Técnico do IEMA 
também indica outro obstáculo de ordem operacional 
para a viabilidade de aplicação do PL nº 66/2011 
(Autógrafo de Lei 132/2011), obstáculo esse 
referente à complexidade para o ente privado de 
identificar, previamente (fase do estudo de impacto 
ambiental), a fonte de recurso para a construção e 
manutenção de equipamentos sociais e comunitários. 
Senão vejamos:  
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“Adicionalmente, ao abordar o inciso 
II da proposta, destaco a 
complexidade para o ente privado de 
identificar na fase do estudo de 
impacto ambiental a fonte de recurso 
para a construção e principalmente 
para a manutenção de equipamentos 
sociais e comunitários. Entendemos 
que para os casos em que tais 
informações se mostram pertinentes, 
a própria interlocução entre o público 
e o privado, nesse grau de 
detalhamento, se dá após declarada a 
viabilidade ambiental do projeto, ou 
seja, numa etapa posterior ao EIA, 
quando da emissão da Licença Prévia 
e necessariamente antes do início das 
instalações quando os impactos 
ambientais e sociais se efetivam.” 

 
A avaliação técnico/operacional leva em 

consideração o contexto fático e empírico dos 
procedimentos de controle e protocolos do poder de 
polícia envolvido na fiscalização estatal respectiva, 
da mesma forma que traz a alegação de campo de 
possível capacidade de atendimento por parte dos 
pretensos obrigados a cumprirem o PL nº 66/2011. 

 
Com esse diapasão, a intelecção envolvida 

confirma inviabilidade de natureza operacional da 
aplicação do Projeto vetado, razão pela qual 
apresentamos o entendimento pela manutenção do 
Veto Total Político aposto ao Projeto de Lei nº 
66/2011 (Autógrafo de Lei 132/2011). Ex Positis, 
sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção 
do seguinte 

 
PARECER N.º 15/2012 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto 
ao Projeto de Lei n.º 66/2011 (Autógrafo de Lei n.º 
132/2011). 

 
Plenário Rui Barbosa, 14 de fevereiro de 

2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

THEODORICO FERRAÇO 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
GILDEVAN FERNANDES 

RODNEY MIRANDA 
DARY PAGUNG 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  

 
PARECER N.º 19/2012 

 
Parecer do Relator: Mensagem Governamental n.º 
28/2012 
Autor: Governador do Estado 
 

RELATÓRIO 
 

Trata a presente Mensagem Governamental 
nº 28/2012, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, de VETO TOTAL aposto ao 
Projeto de Lei 160/2011 (Autógrafo de Lei 
214/2011), de autoria da Deputada Solange Lube, por 
entendê-lo contrário aos comandos constitucionais. 
Para tanto, o veto aposto se fundamenta no parecer da 
Procuradoria Geral do Estado, cuja cópia foi 
encaminhada em conjunto com a referida Mensagem. 

Não obstante, em procedimento interno da 
ALES, a Mensagem de Veto aposto ao Projeto de Lei 
160/2011 (Autógrafo de Lei 214/2011) foi 
protocolizada no dia 20 de janeiro de 2012 e, em 
continuidade, a referida Mensagem de Veto foi lida 
na Sessão Ordinária realizada do dia 06 de fevereiro 
de 2012. Após, foi a Mensagem publicada no Diário 
do Poder Legislativo – DPL do dia 07 de fevereiro do 
ano de 2012, às fls. 106 a 116. Por fim, a Mensagem 
Governamental foi distribuída a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para efeito de exame e parecer, na forma do artigo 
228 do Regimento Interno desta Augusta Casa de 
Leis (Resolução nº 2.700/2009). 

Este é o Relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme já grifado, o objeto da arguição de 
antijuridicidade do Projeto de Lei nº 160/2011 
(Autógrafo de Lei nº. 214/2011), por parte do Chefe 
do Poder Executivo, converge para o fato de 
infringência ao comando do Princípio Constitucional 
da Federação (Pacto Federativo), especialmente por 
invasões das Competências Administrativas e 
Legislativas Privativa da União (artigos 21, XII, “e”, e 
22, XI, da CF) e Exclusiva dos Municípios (art. 30, I e 
V, da CF). No caso concreto, verifica-se na teleologia 
da Proposição vetada a finalidade obrigar a 
identificação individual dos passageiros de transporte 
coletivo rodoviário intermunicipal. 

Para fins de adequação, a normatização ainda 
prevê outras providências referentes: (1) a 
identificação se dará no ato da compra e emissão da 
passagem ou quanto do embarque; (2) salvo exigência 
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das autoridades locais de segurança pública, ficam 
excluídos da obrigatoriedade os passageiros que 
utilizam as linhas de transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal com características semi-urbanas; (3) 
as empresas que realizam o transporte especificado 
deverão proceder com a identificação dos passageiros; 
(4) a identificação será comprovada pelo bilhete de 
embarque emitido ou por documento similar, no qual 
constará necessariamente o nome e documento de 
identificação do passageiro; (5) as empresas que 
realizarão o transporte coletivo deverão criar 
cadastramento de seus passageiros, do qual constará 
de sistema próprio que permita consulta e fiscalização 
pelo Poder Público; (5) determina o prazo de 365 dias 
para manter os cadastros, quando ocorrer qualquer 
evento de natureza criminal, cível ou consumerista no 
curso da viagem; e, por fim, (6) determina que o 
descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
infrator, sem prejuízo de outras penalidades previstas 
na legislação em vigor, às sanções constantes dos 
artigos 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Sob o enfoque analítico jurídico do objeto 
normativo do Projeto de Lei n.º 160/2011, vislumbra-
se que o mesmo realmente produz a infringência 
apontada pela Mensagem de Veto. Mas, a afronta 
maior ao Ordenamento Jurídico decorre da 
infringência direta aos comandos endereçados nos 
incisos III e VI, do parágrafo único, do artigo 63, da 
Constituição Estadual. 

Tal infringência se verifica pela própria 
circunstância definida no texto da Proposição 
Normativa, pois, por ser de autoria de parlamentar, 
não poderia prever ações que correspondam 
diretamente a novas atribuições a serem 
desempenhadas pelos servidores públicos de 
Secretaria de Estado. Ou seja, as ações referentes à 
fiscalização e à aplicação de multa as empresas 
infratoras corresponde, necessariamente, à 
organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo e, 
consequentemente, define uma nova atribuição para 
uma das Secretarias de Estado ou de órgãos deste 
Poder. 

 
Em outros termos, por ser de autoria de 

Deputado Estadual, o Projeto não poderia definir 
novas incumbências para órgão público do Poder 
Executivo Estadual, além disso, não poderia impor, 
também, ingerência na organização de pessoal e de 
conduta funcional para ocupantes de cargos públicos 
daquele Poder. Nesse contexto, o Projeto viola 
diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa 
Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o 
que define, in verbis, a Constituição Estadual: 
 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos 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”. 

 
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). 

Sendo desta forma, perante a análise jurídica, 
verifica-se do diagnóstico decorrente que, 
incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa traz ponto de antinomia com 
os preceitos constitucionais, tanto da Constituição 
Federal (Princípio da Simetria imposta pelo modelo 
Federativo adotado pelo Estado Brasileiro), quanto da 
Constituição Estadual, destarte, tornando-se gravada 
como formalmente inconstitucional. 

Outrossim, da diagnose jurídica realizada 
perante a estes preceitos constitucionais, resta 
confirmar que o Projeto de Lei nº 160/2011 
(Autógrafo de Lei nº 214/2011) vetado realmente 
possui antinomia constitucional de natureza formal, 
na medida em que desatende o Princípio da 
Separação dos Poderes e do Princípio do Pacto 
Federativo. Em fim, cabe confirmar a pertinência 
jurídica da Mensagem de Veto aposto ao dito Projeto. 
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte 
 

PARECER N.º 19/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto 
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ao Projeto de Lei n.º 160/2011 (Autógrafo de Lei n.º 
214/2011). 

 
Plenário Rui Barbosa, 14 de fevereiro de 

2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
THEODORICO FERRAÇO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  

 
PARECER N.º 20/2012 

 
Parecer do Relator: Mensagem Governamental n.º 
27/2012 
Autor: Governador do Estado 

RELATÓRIO 
 

Trata a presente Mensagem Governamental 
nº 27/2012, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, de VETO TOTAL aposto ao 
Projeto de Lei 262/2011 (Autógrafo de Lei 
192/2011), de autoria do Deputado José Esmeraldo, 
por entendê-lo contrário ao comando constitucional 
da Federação (Pacto Federativo). 

Conforme indica a Mensagem, o Projeto 
apresenta vício de inconstitucionalidade formal, pois 
a competência para editar normas sobre assuntos de 
interesse local (art. 30, I e V, da CF/88) é exclusiva 
dos Municípios. Como suporte aos fundamentos do 
veto jurídico, a Mensagem encaminha manifestação 
da Procuradoria Geral do Estado. 

Não obstante, em procedimento interno da 
ALES, a Mensagem de Veto aposto ao Projeto de Lei 
262/2011 (Autógrafo de Lei 192/2011) foi 
protocolizada no dia 20 de janeiro de 2012. Em 
continuidade, a Mensagem de Veto foi lida na Sessão 
Ordinária realizada no dia 06 de fevereiro do ano de 
2012.  

 

Após, a referida Mensagem foi publicada no 
Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 07 de 
fevereiro de 2012, às fls. 102 a 106. Por fim, a 
Mensagem Governamental foi distribuída a esta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação para efeito de exame e parecer, na forma 
do artigo 228 do Regimento Interno desta Augusta 
Casa de Leis (Resolução nº 2.700/2009). 

Este é o Relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme já grifado, o objeto da arguição de 
antijuridicidade do Projeto de Lei nº 262/2011 
(Autógrafo de Lei nº 192/2011), por parte do Chefe do 
Poder Executivo, converge para o fato de infringência 
ao comando do Princípio Constitucional da Federação, 
especificamente por invasão da Competência 
Legislativa Exclusiva dos Municípios. 

Desta forma, no presente caso concreto, 
verifica-se na teleologia da Proposição vetada a 
finalidade de proibir o uso de aparelhos sonoros ou 
musicais no interior dos ônibus utilizados para 
transportes coletivos. Para fins de adequação, a 
normatização ainda prevê outras providências, como, 
por exemplo: 1) Não proíbe o uso destes aparelhos na 
condição de “auditivo pessoal” na modalidade de 
“fones de ouvidos; 2) Determina que a empresa 
concessionária do serviço público responsável pela 
execução do serviço de transporte coletivo deve 
afixar, no interior de cada veículo, uma placa com a 
seguinte mensagem: proibido o uso de aparelhos 
sonoros; 3) O descumprimento da pretensa lei 
sujeitaria ao infrator o pagamento de multa no valor 
de 200 (duzentos) Valores de Referência do Tesouro 
Estadual - VRTEs e, em dobro no caso de 
reincidência; e, por fim, 4) Prevê que a pretensa lei 
poderá ser regulamentada para garantir sua execução. 

Para o Direito brasileiro, o tema “transporte 
coletivo” significa um gênero de várias espécies, 
dentre elas temos: o urbano, o intermunicipal, o 
interestadual e o internacional. Com esse contexto, a 
ordem constitucional remete competência legislativa 
para cada Ente Federado, conforme os procedimentos 
e as prestações de cada uma das espécies de 
transporte coletivo. Assim, (i) é de competência 
legislativa exclusiva dos Municípios legislarem sobre 
o transporte coletivo urbano; (ii) é de competência 
legislativa exclusiva dos estados legislarem sobre o 
transporte coletivo intermunicipal; e (iii) é de 
competência legislativa da União legislar sobre o 
transporte coletivo interestadual e internacional.  

 
Uníssono a este entendimento, o Excelso 

Supremo Tribunal Federal já sedimentou a questão 
em diversos precedentes, como, por exemplo, a ADI 
845, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 22-11-
2007, Plenário, DJE de 7-3-2008; RE 549.549-AgR, 
Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 25-11-2008, 
Segunda Turma, DJE de 19-12-2008. Inclusive, 
tratou até de argüir inconstitucionalidade de lei do 
estado do Espírito Santo que regulou procedimentos e 
prestação do transporte coletivo urbano – vejamos os 
termos do Acórdão da ADI 2349/ES:  
 

ADI 2349/ES. Relator: Min. EROS 
GRAU; Julgamento: 31/08/2005 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno; 
Publicação DJ 14-10-2005 PP-00007; 
EMENT VOL-02209-01 PP-00125; 
LEXSTF v. 27, n 323, 2005, p 46-53 
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REQTE: CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DOS 
TRABALHADORES 
 POLICIAIS CIVIS - COBRAPOL 
REQDA: ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO 
 SANTO 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º 
DO ARTIGO 229 DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. TRANSPORTE 
COLETIVO INTERMUNICIPAL. 
TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO. ARTIGO 30, V DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
TRANSPORTE GRATUITO. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 
POLICIAIS CIVIS. DIREITO 
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. 
Os Estados-membros são 
competentes para explorar e 
regulamentar a prestação de 
serviços de transporte 
intermunicipal. 2. Servidores 
públicos não têm direito adquirido a 
regime jurídico. Precedentes. 3. A 
prestação de transporte urbano, 
consubstanciando serviço público 
de interesse local, é matéria 
albergada pela competência 
legislativa dos Municípios, não 
cabendo aos Estados-membros 
dispor a seu respeito. 4. Pedido de 
declaração de inconstitucionalidade 
julgado parcialmente procedente. 
 
Decisão: O Tribunal, por 
unanimidade, julgou parcialmente 
procedente a ação e declarou a 
inconstitucionalidade da expressão 
"urbano e", contida no § 2º do artigo 
229, da Constituição do Estado do 
Espírito Santo, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 25, de 
09 de dezembro de 1999, tudo nos 
termos do voto do relator. Votou o 
Presidente, Ministro Nelson Jobim. 
Ausentes, justificadamente, o Senhor 
Ministro Gilmar Mendes e, neste 
julgamento, o Senhor Ministro Cezar 
Peluso. Plenário, 31.08.2005. 
(NEGRITAMOS E GRIFAMOS)  

 
Em bom momento, cabe gizar que o 

delineamento da autonomia firmada pelo axioma da 
Federação (Pacto Federativo), também, garante a 
compreensão de que a lei estadual não pode 

determinar ações para as concessionárias de serviço 
público municipal que, in casu, correspondem às 
empresas privadas concessionárias públicas 
realizadoras da prestação do serviço de transporte 
coletivo urbano. No caso, a antinomia com a ordem 
constitucional decorre da própria prestação do 
serviço, que é de competência exclusiva dos 
Municípios (art. 30, V, da CF). 

Daí que o objeto normativo do Projeto de Lei 
n.º 262/2011 interfere indevidamente na autonomia 
dos Municípios e da União, na medida em que o 
mesmo cria procedimentos a serem aplicados no 
gênero transporte coletivo (art. 1º da Proposição), ou 
seja, incluiu todo o transporte coletivo urbano dos 
Municípios Capixabas e o transporte coletivo 
interestadual que também ocorre no Estado do 
Espírito Santo. Se não bastasse, o Projeto igualmente 
remete incumbência inconstitucional para as 
empresas concessionárias destes serviços públicos 
locais e interestaduais, determinando que estas 
afixem, no interior de cada veículo, uma placa com a 
seguinte mensagem: proibido o uso de aparelhos 
sonoros (art. 3º da Proposição). 

Outro ponto de inconstitucionalidade 
detectado corresponde a infringência direta do 
Projeto de Lei ora em apreço aos comandos 
endereçados nos incisos III e VI, do parágrafo único, 
do artigo 63, da Constituição Estadual. Tal 
infringência se verifica pela própria circunstância 
definida no texto da Proposição Normativa, pois, por 
ser de autoria de parlamentar, não poderia prever 
nova atribuição para Secretaria de Estado, bem como, 
não poderia definir procedimentos de organização 
administrativa e de pessoal da administração do 
Poder Executivo Estadual. 

 
Em suma, por ser de autoria de Parlamentar 

Estadual, o Projeto acaba por regulamentar sobre 
organização administrativa e de pessoal do Poder 
Executivo Estadual e sobre definição de novas 
incumbências para órgão público do Poder Executivo 
Estadual e, além disso, impõe também ao Poder 
Executivo a criação de funções ou cargos públicos 
para a realização das novas atividades estipuladas 
(realização da fiscalização em todo o território 
estadual do cumprimento da proibição pela pretensa 
lei definida, aplicação de multa aos infratores, 
recolhimento dos valores oriundos do pagamento de 
multas e das ações de cobrança das mesmas, controle 
administrativo de todos estes procedimentos, etc.). 

 
Nesse contexto, o Projeto viola diretamente a 

esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do 
Poder Executivo. Vejamos o que define a 
Constituição Estadual in verbis: 
 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
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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; 
 
IV - ................................ 
 
V - .................................. 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo.” 
(GRIFOS NOSSOS) 

 
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). 

 
Destarte, tipificando insuperável vício de 

iniciativa ao conflitar, de forma simétrica (Princípio 
Constitucional da Simetria), com os comandos 
determinados pelo artigo 61, § 1º, inciso II, alínea 
“b”, quando combinado com o artigo 84, inciso VI, 
alínea “a”, ambos da Constituição Federal. 

 
Sendo que tal autonomia é preceito 

inafastável do Princípio Constitucional da Federação, 
previsto tanto no caput do art. 1º, quanto no caput do 
art. 18, ambos os artigos da Constituição Federal. Em 
fim, cabe confirmar a pertinência jurídica da 
Mensagem de Veto aposto ao dito Projeto. Ex positis, 
sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção 
do seguinte 

PARECER N.º 20/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto 
ao Projeto de Lei n.º 262/2011 (Autógrafo de Lei n.º 
192/2011). 

 
Plenário Rui Barbosa, 14 de fevereiro de 

2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

THEODORICO FERRAÇO 
CLAUDIO VEREZA 

GILDEVAN FERNANDES 
RODNEY MIRANDA 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho e Wanildo 
Sarnáglia) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  

 
PARECER N.º 12/2012 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 292/2011 
Autor: Deputado Gilsinho Lopes 
Ementa: “Dispõe sobre a presença obrigatória do 

Corretor de Seguros ou de seu 
representante legal em todos os 
estabelecimentos que comercializam 
seguros, no Estado do Espírito Santo”. 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 292/2011, de autoria do 

Deputado Gilsinho Lopes, “dispõe sobre a presença 
obrigatória do Corretor de Seguros ou de seu 
representante legal em todos os estabelecimentos que 
comercializam seguros, no Estado do Espírito Santo.” 

A matéria foi objeto de análise regimental e 
passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem restrições, 
lida na Sessão Ordinária do dia 29/08/2011 e foi 
publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 16 
de setembro de 2011, às páginas 4687 e 4688. 

A iniciativa do Parlamentar tem por objetivo 
principal proteger os interesses e direitos dos 
consumidores na comercialização de seguros, sem a 
presença do corretor habilitado. 



28 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 07 de março de 2012 

Após, juntado o parecer técnico jurídico da 
Procuradoria, a proposta seguiu os trâmites 
regimentais, distribuída à esta Comissão de 
Constituição e Justiça, para exame e parecer quanto 
à constitucionalidade, legalidade e juridicidade da 
matéria proposta, conforme art. 41, I, do Regimento 
Interno (Resolução 2.700/09). 

É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A iniciativa em foco de autoria do Deputado 

Estadual Gilsinho Lopes, visa assegurar ao 
consumidor, na oportunidade de aquisição de 
qualquer tipo de seguro, de todos os ramos ou vida, 
previdência privada e saúde, a assistência de corretor 
de seguros devidamente habilitados, ou de seu 
representante legal, nos termos do art. 73 do Decreto 
Lei nº 73/1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Seguros Privados e dá outras providências.  

Inicialmente, devemos reconhecer que tal 
propositura objetiva proteger os interesses dos 
consumidores e a defesa dos seus direitos, devendo 
os mesmos serem assessorados por um profissional 
habilitado no ato de contratação de seguros. 

 
Todavia, a presente proposição padece de 

vício de inconstitucionalidade formal subjetiva, de 
competência e de iniciativa, pois a exigência 
transcrita no art. 4º importa exercício de Poder de 
Polícia pelo Poder Executivo Estadual, em especial, o 
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor, autarquia vinculada a este Poder, 
violando, assim, o disposto no art. 63, III e VI da 
Constituição Estadual, e por se tratar de matéria de 
competência privativa da União, conforme o art. 22, 
VII, da Constituição Federal, por se tratar de matéria 
intrinsecamente relacionada a seguros, in verbis: 

 
Constituição Estadual: 
 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo.” 
 
Constituição Federal: 
 
“Art. 22. Compete privativamente à 
União legislar sobre:  

VII- política de crédito, câmbio, 
seguros e transferência de valores”. 

 
Assim, se pronunciou a Suprema Corte 

acerca da matéria acima citada: 

“Lei estadual que regula obrigações 
relativas a serviços de assistência 
médico-hospitalar regidos por contratos 
de natureza privada, universalizando a 
cobertura de doenças (Lei 11.446/1997, 
do Estado de Pernambuco). Vício 
formal. Competência privativa da União 
para legislar sobre direito civil, 
comercial e sobre política de seguros 
(CF, art. 22, I e VII). Precedente: ADI 
1.595-MC/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, 
DJ de 19-12-2002, Pleno, maioria." 
(ADI 1.646, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 2-8-2006, Plenário, DJ 
de 7-12-2006). (grifo nosso). 

 
Vale mencionar, a título de informação, que a 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
órgão responsável pelo controle e fiscalização dos 
mercados de seguro, previdência privada aberta, 
capitalização e resseguro, autarquia vinculada ao 
Ministério da Fazenda, tem dentre as suas atribuições 
a de zelar pela defesa dos interesses dos 
consumidores dos mercados supervisionados. Sendo 
assim cabe ao SUSEP, assegurar a proteção do 
consumidor nas relações que envolvam corretores de 
seguros. 

 
Diante do exposto, somos pela adoção do 

seguinte parecer: 
 

PARECER N.º 12/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 
Lei n.º 292/2011, de autoria do Deputado Gilsinho 
Lopes. 
 

Plenário Rui Barbosa, 07 de fevereiro de 
2012. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

Relator 
DARY PAGUNG 

GILDEVAN FERNANDES 
CLAUDIO VEREZA 
RODNEY MIRANDA 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Publique-se. 
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Registramos a presença, nas galerias desta 
Casa, de trinta alunos do CIEE – Menor Aprendiz, do 
Município de Vitória, acompanhados das Senhoras 
Josiane Peres e Luciana Ferreira. Desde a 
implantação do projeto Escolas da Assembleia 
Legislativa, trinta e seis mil alunos conheceram o 
funcionamento do Poder Legislativo e as formas de 
participação nesta Casa. 

Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 
  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (GLAUBER 

COELHO) - Passo a 1.ª Secretaria ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. (Pausa) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 

CARLOS) - Assumo a 1.ª Secretaria neste momento. 
(Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
REQUERIMENTO N.º 22/2012 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
V.Ex.ª, com base no art. 112 do Regimento Interno, 
seja destinado o GRANDE EXPEDIENTE da 
sessão ordinária do dia 14/03/2012, para a Prestação 
de Contas da Associação dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo,que será realizada pelo seu 
Presidente, Gilson Antônio de Sales Amaro, referente 
à Gestão do período de março/2009 a março de 2012. 
 
 Palácio Domingos Martins, 24 de fevereiro 
de 2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento n.º 
22/2012, 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 DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 111/2012 
 

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

- Implantação de uma CIRETRAN 
em Santa Maria de Jetibá. 

 
 

Palácio Domingos Martins, 14 de fevereiro 
de 2012. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Santa Maria de Jetibá, localizada na região 

Centro-Serrana, é uma das cidades mais prósperas do 
Espírito Santo, e ao longo dos últimos anos se 
transformou em um pólo de referência cultural, social 
e econômica em toda a região. 

De tradição pomerana, o município é o 
segundo maior produtor de ovos do país e o primeiro 
do Estado, e um dos principais fornecedores de 
hortifrutigrangeiros da Ceasa Noroeste e da Ceasa da 
Grande Vitória.  
Com uma população estimada em 35 mil habitantes, 
o município já registra quase 22 mil veículos 
cadastrados, entre carros de passeio, caminhões, 
motos, e utilitários, sobrecarregando a demanda de 
serviços do Posto de Atendimento do Detran, com 
limitada infraestrutura e ainda vinculado à Ciretran 
de Santa  
Teresa. 

Assim sendo, devido à necessidade presente e 
a expectativa do aumento contínuo do número de 
veículos que se encontra no município, faz-se 
necessária a implantação de uma Ciretran na cidade, 
para o melhor atendimento à população 
santamariense.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 111/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
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O SR. ATAYDE ARMANI – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para dicuti-
la. 
  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Atayde Armani. 
  

O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, desculpem-me a 
voz, estou muito gripado. Protocolizei esta indicação 
pedindo ao Governo do Estado a implantação de 
uma Ciretran no Município de Santa Maria de Jetibá, 
para o que gostaria de contar com o apoio de todos 
os Senhores Deputados, inclusive do Senhor 
Deputado Roberto Carlos, muito bem votado no 
município em questão. 

Sem querer desfazer de outros municípios, 
mas, como exemplo, em Santa Leopoldina, que tem 
um quinto dos veículos que Santa Maria de Jetibá 
tem, há uma Ciretran. Do mesmo modo, Santa 
Teresa, que tem um terço dos veículos que Santa 
Maria de Jetibá tem, também possui uma Ciretran. 

 
Atualmente, não há justificativa para não 

haver uma Ciretran em Santa Maria de Jetibá, até 
para o bom andamento do município e de todos os 
carros que por ele circulam. Só de carreta bitrem, em 
Santa Maria de Jetibá, por mês, chegam novecentas 
e cinquenta trazendo soja e milho, fora os demais 
veículos, moto etc. Não há uma propriedade naquele 
município que não tem dois, três, veículos trazendo 
verdura para a Ceasa, para o Rio de Janeiro, para a 
Bahia, e assim por diante. Então, atualmente não há 
justificativa para não haver uma Ciretran em Santa 
Maria de Jetibá. 

 
Gostaríamos de pedir ao Governo do Estado 

e ao Diretor do Detran que atendessem a esse 
pedido, que não é do Senhor Deputado Atayde 
Armani, mas da população de Santa Maria de Jetibá, 
que, às vezes, precisa ir a Santa Teresa ou a Santa 
Leopoldina para realizar determinados serviços. 
(Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado José 
Carlos Elias) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Continua em discussão a Indicação n.º 
111/2012. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 112/2012 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado signatário, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, com fulcro nos artigos 
141, VIII e 174 do Regimento Interno desta Augusta 
Casa de Leis, vem requerer de V. Ex.ª que seja 
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
do Estado do Espírito Santo, a seguinte 
INDICAÇÃO: 

A Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, através da proposição do Deputado 
Estadual JOSÉ CARLOS ELIAS propõe a seguinte 
iniciativa: 

 
SUGERE ALTERAÇÃO NO ART. 222, 

INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 46/94, 
COM O FIM DE ADEQUÁ-LO AO ART. 32. XVII, 
LETRA C, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
 

Palácio Domingos Martins, 10 de fevereiro 
de 2012. 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual – PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente indicação objetiva sugerir a 

adequação do texto da Lei Complementar nº 46/94 à 
Constituição do Estado do Espírito Santo. 

 
A Carta Estadual em seu artigo 32, inciso 

XVII, trata da proibição de acumulação de cargos 
públicos, assim dispondo: 
 

“Art. 32. É vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos, 
exceto quando houver 
compatibilidade de horários, 
observado, em qualquer caso, o 
disposto no inciso XII deste artigo: 
 
a) a de dois cargos de professor: 

 
b) a de um cargo de professor com 

outro, técnico ou científico 
 

c) a de 2 (dois) cargos ou empregos 
privativos de profissionais de 
saúde, com profissões 
regulamentadas. (Grifo nosso)” 

 
O texto atual do art. 222, inciso III da LC 

46/94 apresenta redação diversa, abaixo transcrita: 
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“Art. 222. É vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos, 
exceto de: 
 
(...) 
 
III – dois cargos privativos de 
médico; ” 

 
Assim a adequação pretendida é importante 

para facilitar o entendimento do conteúdo da 
legislação, evitando dúvidas e más interpretações por 
parte do cidadão. Ademais, deve ser efetuada a 
uniformização das leis infraconstitucionais à luz do 
texto constitucional.  

Nesse sentido, em virtude da importância da 
proposta, sugerimos que o Governo do Estado do 
Espírito Santo acolha o presente projeto de indicação.  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 112/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 113/2012 
 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 
2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 
ao Ex.mo Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. José Renato Casagrande, a seguinte 
 

INDICAÇÃO 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Exa. que o Governo do Estado do Espírito 
Santo através da Secretaria de Estado de Saúde 
institua um Programa Multidisciplinar para 
tratamento da obesidade Infantil. 
 

Senhor Governador, 
  

O Programa Multidisciplinar para tratamento 
da Obesidade Infantil tem a finalidade de 
proporcionar tratamento a obesidade infantil por 
meio de atuação de profissionais das diversas áreas 

da saúde, para crianças e adolescentes, de 7 a 17 
anos, que apresentem sobrepeso e obesidade e, como 
conseqüência, maior fator de risco para desenvolver 
diversas doenças relacionadas a obesidade, e deverá 
ser coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde. 

O Estado deverá celebrar, por meio da 
Secretaria de Estado da Saúde, convênios com as 
Prefeituras Municipais e Universidades, observadas 
as disposições legais pertinentes a cada instituto 
mencionado para que seja viabilizado a execução de 
um Programa. 

Hoje, a obesidade é a doença crônica que 
mais cresce ao redor do mundo, e sua origem é 
multifatorial, uma vez que pode ser genética, psíquica 
e/ou comportamental, esta última relacionada ao 
sedentarismo e aos maus hábitos. 

Desde os primeiros anos de vida as crianças 
são habituadas a ficarem sentadas no sofá assistindo 
televisão, jogando videogames ou passando horas em 
frente ao computador, além de insistente colaboração 
do marketing promovido pelas fábricas de 
guloseimas, no qual embalagens coloridas e 
propagandas tentadoras induzem a compulsão 
alimentar. 

A sociedade atual, estimulada pelos meios de 
comunicação de massa, praticamente impõe um 
padrão de beleza estética que exclui grande 
proporção da população, na qual estão incluídos 
aqueles com excesso de peso, sejam eles obesos ou 
sobrepesados. Tal estigma afeta principalmente as 
crianças e adolescentes, que, além do paradigma 
estético, faz com que se sintam inferiorizados diante 
dos colegas nas escolas por exemplo. 

É cada vez mais comum observarmos criança 
e adolescentes obesos sofrerem bullyin nas escolas, e 
passarem por traumas que persistem por muitos anos, 
até mesmo por toda vida. Além desse problema 
enfrentado pelas crianças e adolescentes obesos 
estão: estresse psicológico, baixa auto-estima, 
isolamento social, diminuição do rendimento escolar, 
piora da sua auto avaliação da imagem corporal; 
redução considerável na capacidade e possibilidade 
de convívio social com amigos e de aproveitar as 
oportunidades de praticar atividade física em grupos 
como nas aulas de Educação Física escolar.  

 
Tais condutas resultam, via de regra, no 

aumento do consumo de alimentos, depressão, 
estresse, ansiedade, além das desordens biológicas 
causadas pelo excesso de gordura corporal, como 
hipertensão, resistência insulina, diabetes, 
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, síndrome 
metabólica, problemas posturais e ortopédicos, 
apnéia do sono, doenças renais e hepáticas como a 
esteatose, sobrecarga cardíaca, entre outros que 
podem resultar em eventos cardíacos que 
desencadeiam outros problemas como a menor 
empregabilidade e diminuição na expectativa de vida. 

 
A questão da obesidade é ainda mais 

preocupante, pois, sabe-se que 90% dos obesos 
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apresentam pelo menos uma dessas co-morbidades, e 
que 30% deles têm três ou mais delas. Além disso, a 
qualidade de vida dos obesos é afetada devido às 
limitações físicas, sociais, profissionais, entre outros. 

Atualmente a obesidade causa prejuízos 
médico, psicológico, social e econômico. Quatro em 
cada dez brasileiros estão acima do peso e o número 
de óbitos anual chega a 80 mil, devido às co-
morbidades. 

A criança obesa provavelmente será um 
adulto obeso, o que resultará no aumento de consultas 
médicas, internações, aumento no absenteísmo, 
diminuição na qualidade e expectativa de vida e 
menor rendimento no trabalho. 

O tratamento mais indicado não deve ser 
farmacológico, este deve ser baseado em reeducação 
alimentar, incentivo as atividades físicas e apoio 
psicológico. Para melhores resultados este tratamento 
deve ser multidisciplinar, contando com o trabalho 
integrado de médicos, educadores físicos, 
nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. 
Quando há o trabalho em conjunto destes 
profissionais o tratamento atinge todos os eixos do 
problema, tornando a solução mais rápida e eficaz, 
com impactos positivos diretos em todo sistema 
público de saúde. 

Como a obesidade é uma epidemia global e 
atinge as pessoas independente da classe 
socioeconômica, o trabalho multidisciplinar, que vai 
atender principalmente indivíduos de baixo poder 
aquisitivo, deve ser ampliado para todo o Estado, 
pois os benefícios a longo prazo são incalculáveis, 
quanto ao bem estar e a qualidade de vida das 
pessoas. 

 

Diante do exposto é muito importante que o 
Governo do Estado tenha um Programa, com ações 
direcionadas a estes cidadãos que dependem de um 
tratamento não farmacológico, com qualidade e que 
lhes possibilite sua inclusão social. Outrossim, reside 
na questão que a maioria das crianças e adolescentes 
obesos de baixa renda não possui orientação 
adequada e falta de condições financeiras para buscar 
tratamento correto. 

 
Pelo exposto vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 
reivindicação contida nesta Indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 14 de fevereiro 
de 2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 113/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 

 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 114/2012 
 

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

 
- A adoção do uso de PULSEIRAS 
DE IDENTIFICAÇÃO em todos os 
pacientes em sistema de 
observação, internação, ou que 
irão realizar procedimentos 
invasivos a nível ambulatorial e 
hospitalar, na REDE PÚBLICA 
DE SAÚDE do Estado do Espírito 
Santo. 
JUSTIFICATIVA 

 
Freqüentemente a imprensa noticia troca de 

pacientes, inclusive alguns com óbito, e mais 
comumente a troca de medicamentos ou mesmo 
procedimentos médicos equivocados. Essas notícias 
de morte de vários pacientes pelo uso indevido de 
medicamentos trazem à tona, para a opinião pública, 
um problema que já vem sendo discutido há algum 
tempo na maioria dos países do mundo. 

A Federação Nacional dos Farmacêuticos - 
FENAFAR, no dia 13 de Julho de 2010, publicou 
estudo com o título: “Hospitais erram na 
administração de medicamentos em 30% dos casos”, 
o qual identificou inúmeros problemas, como: erro na 
medicação, erro no horário da medicação, erro por 
problemas administrativos, troca de pacientes, entre 
outros.  

 
Em nossa realidade não podemos deixar de 

citar a superlotação das unidades de pronto 
atendimento e pronto-socorros, onde pacientes 
permanecem em observação por períodos superiores 
aos recomendados por lei, muitas vezes em leitos 
improvisados e macas nos corredores, e nestas 
situações a identificação ainda se torna mais frágil e 
passiva de erros e equívocos. 

O uso das pulseiras de identificação de forma 
sistemática garantirá maior segurança não somente 
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aos pacientes usuários do sistema de saúde, mas 
também aos profissionais que prestam assistência aos 
mesmos. 

Vale ressaltar ainda que em muitos casos o 
paciente que busca o serviço de saúde encontra-se 
instável e pode sofrer diversos agravos a sua saúde, 
induzindo a situações como a de perda de consciência 
e até mesmo ao coma, quadros estes que 
impossibilitam a identificação de pacientes de forma 
verbal. 

 
Com um custo baixo frente a importância do 

tema, a adoção de pulseiras de identificação tem se 
mostrado eficiente na melhora do atendimento 
hospitalar, sendo adotada inclusive por unidades de 
referência em nosso país, onde podemos citar como 
exemplo o Hospital 9 de Julho em São Paulo – SP, 
Hospital São Bernardo em Colatina - ES e UPA 
Recife - PE, o que demonstra na prática a viabilidade 
da implantação nos diferentes tipos de serviços de 
saúde. 
 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2012. 
 

GLAUBER COELHO 
Deputado Estadual 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 114/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 
 

INDICAÇÃO N.º 115/2012 
 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 141, VIII e 
174 do Regimento Interno, constante da Resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, depois de ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 
INDICAÇÃO: 
 

- Criação de um “Centro de 
Memória da Educação” no estado 
do Espírito Santo. 

Esta proposição visa sugerir a criação e 
implantação de um “Centro de Memória da 
Educação” em nosso estado.  

Um dos objetivos que se pretende alcançar 
com a criação da mencionada unidade é o de 
desenvolver atividades que busquem a preservação e 
a organização de acervos significativos para a 
pesquisa em Educação.  

A intenção, ainda, é a de resgatar a história, 
não apenas para preservar a memória das escolas, 
mas também para estimular e realizar estudos e 
pesquisas no campo da Educação. Contudo, pode-se 
ainda dizer que esses documentos têm sido pouco 
utilizados como fonte histórica. 

Dessa forma, caso essa sugestão seja 
considerada por Vossa Excelência, o estado teria um 
espaço único, centralizado, englobando ao mesmo 
tempo a história da educação capixaba, inclusive da 
parte arquitetônica, uma fonte de pesquisa de 
assuntos contemporâneos, um espaço para formação 
de professores, além de salas de estudos coletivas e 
individuais.  

Um espaço como o que se propõe também 
poderia funcionar como um palco de estudos e 
debates, visando novas formas de se pensar a 
educação no Espírito Santo.  

Um Centro com esta estrutura vai, 
certamente, estimular a auto-estima e a motivação 
dos profissionais na busca de atualizações e 
capacitações. O “Centro de Memória da Educação” 
poderá ser, um espaço, em que não só se preserve a 
memória, mas também se construa uma nova 
Educação para nosso estado. 

 
Diante do exposto e como representante deste 

Parlamento Estadual, solicito o empenho de Vossa 
Excelência na apreciação desta Indicação.  

 
Certa da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse estado, agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito a oportunidade 
para renovar meus protestos de estima e 
consideração. 
 

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2012.  
 

SOLANGE LUBE 
Deputada Estadual 

Líder do PMDB 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 115/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 116/2012 
 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 141, VIII e 
174 do Regimento Interno, constante da Resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, depois de ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 
INDICAÇÃO: 
 

- Implantação, por meio da 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social (Sesp), de 
sistema de raios x nas rodoviárias 
do Estado. 

 
É sabido que, nos aeroportos brasileiros, as 

bagagens dos passageiros são rigorosamente 
vistoriadas. Elas passam por uma esteira que possui um 
equipamento de raios X, que tem o objetivo de identificar 
armas, drogas e mercadorias contrabandeadas. Esses 
procedimentos são realizados tanto pela fiscalização 
da Receita Federal, quanto pela Polícia Federal. 

 

Ações como essas se fazem necessárias nas 
rodoviárias de nossos municípios. Estados como São 
Paulo e Goiás já utilizam desta estratégia, todavia de 
forma ocasional. 

 
Levando-se em conta o permanente 

crescimento econômico de nosso estado, além da 
localização geográfica – fronteira com os principais 
centros da região sudeste – e, considerando o 
crescente aumento no tráfico de drogas, entendo que 
ações fiscalizatórias como essas minimizariam os 
índices de violência do Espírito Santo.  

 
Diante do exposto e como representante deste 

Parlamento Estadual, solicito o empenho de Vossa 
Excelência na apreciação desta Indicação.  

 
Certa da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito a oportunidade 
para renovar meus protestos de estima e 
consideração. 
 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2012.  
 

SOLANGE LUBE 
Deputada Estadual 

Líder do PMDB 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 116/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 
 

INDICAÇÃO N.º 117/2012 
 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos, 141, VIII e 
174 do Regimento Interno, constante da Resolução 
2.700 de 15 de julho de 2009, depois de ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Excelentíssimo Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 
INDICAÇÃO: 
 

- Inclusão de aproximadamente 6 
km de pavimentação asfáltica da 
rodovia estadual ES 476, que 
interliga a Comunidade de 
Araçatiba (município de Viana) à 
rodovia federal BR 101, no 
Programa Caminhos do Campo. 

 
A presente Indicação visa à viabilização de 

pavimentação asfáltica no trecho supra mencionado, 
haja vista que parte desta rodovia ainda encontra-se 
em seu leito natural.  

 
A pavimentação asfáltica pleiteada 

beneficiará significativamente os agricultores da 
região, os seus moradores, bem como os usuários 
dessa rodovia, pois proporcionará melhores 
condições de trafegabilidade.  

 
Diante do exposto e como representante deste 

Parlamento Estadual, solicito o empenho de Vossa 
Excelência na apreciação desta Indicação.  

 
Certa da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse estado, agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito a oportunidade 
para renovar meus protestos de estima e 
consideração. 
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Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2012.  
 

SOLANGE LUBE 
Deputada Estadual 

Líder do PMDB 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 117/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 118/2012 

 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Ex.mo 
Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. José 
Renato Casagrande, a seguinte INDICAÇÃO: 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Ex.ª que determine, à Secretária de 
Estado da Educação sejam realizados estudos e 
adotados as providências necessárias a fim de Criar o 
Programa Espírito Santo contra o Analfabetismo, 
Estruturar Comitê Estadual para o Enfrentamento do 
Analfabetismo, Definir metas e objetivos para o 
enfrentamento do Analfabetismo , Definir metas e 
objetivos a serem alcançados até 2018 e Elaborar um 
Pacto com os municípios pelo enfrentamento do 
analfabetismo. 
 

Senhor Governador, 
 
O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE revelou, recentemente, novos 
números para uma dos mais dramáticos flagelos 
surdos do País: o analfabetismo. O Estado do Espírito 
Santo e o Brasil melhoraram, mas não há nada o que 
se comemorar. 

No Estado ainda estão 10% dos analfabetos 
de todo o País e embora se possa “explicar” a razão 
dessa proporcionalidade, mais importante será 
investir em programas que diminuam 
consistentemente os nossos índices de analfabetismo. 
E não será o desejo de um técnico ou a vontade de 

um secretário que apresentará os resultados que se 
espera. 

O analfabetismo precisa fazer parte de uma 
política pública corajosa e continuada. O combate ao 
analfabetismo é, em certo sentido, um enfrentamento 
à marginalidade, à violência, à fome, ao desemprego, 
ao trabalho escravo, à indigência. Infelizmente não 
trará resultados imediatos, mas é preciso que homens 
e mulheres responsáveis e determinados dêem o 
primeiro passo. 

Preocupa saber que no Estado estão 10% de 
analfabetos do país, ainda que nossos indicadores 
mostrem uma taxa abaixo de analfabetismo entre a 
população maior de 15 anos de idade.  

Assim é que propomos: 
 

1. Formar um Comitê que reúna 
especialistas em educação, com 
ênfase na educação de jovens e 
adultos, além de representantes 
municipais (prefeitos ou seus 
prepostos) e organizações sociais, 
 
2. Definir metas a serem cumpridas 
em períodos anuais até 2018 e, 
 
3. Celebrar um Pacto pela 
Erradicação do Analfabetismo com 
cada prefeito e prefeita que entender 
que o analfabetismo é um dos 
grandes  
 
4. males da sociedade e, portanto, 
seu enfrentamento é uma 
responsabilidade de todos.  

Pelo exposto vem à presença de Vossa 
Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 
reivindicação contida nesta Indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 14 de fevereiro 
de 2012. 
 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 118/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 

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

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 119/2012 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 
2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 
ao Ex.mo Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. José Renato Casagrande, a seguinte matéria: 
 

- Dispõe sobre a instalação de 
bebedouros elétricos em hospitais 
públicos,nas unidades básicas de 
saúde e postos de saúde no âmbito 
do estado.  

 
Palácio Domingos Martins, 17 de fevereiro 

de 2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 

 
PROJETO DE LEI N.º /2012 

 
- Dispõe sobre a instalação de 
bebedouros elétricos em hospitais 
públicos, nas unidades básicas de 
saúde e postos de saúde no âmbito 
do Estado. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
DECRETA: 

Art. 1º - Devem ser instalados bebedouros 
elétricos em todos os Hospitais Públicos, Unidades 
Básicas de Saúde e Postos de Saúde no âmbito do 
Estado.  

 
Art.2º - Os bebedouros deverão: 
 
 

I – fornecer água potável em 
perfeitas condições de higiene e de 
uso; 
II – ser confeccionados em material 
sanitário, liso, resistente e 
impermeável; 
III – ser instalados fora das 
dependências sanitárias; 
IV – ter manutenção permanente 
conforme indicação do fabricante do 
equipamento; na ausência de 
recomendação específica do 
fabricante, sua manutenção deverá 
ser realizada a cada 6 (seis) meses; 

V – cumprir as normas de 
higienização periódica do 
equipamento. 

 
Art. 3º - Além do atendimento às exigências 

previstas no artigo 2º desta Lei, os estabelecimentos 
referidos no Art. 1º deverão: 

 
I – disponibilizar copos descartáveis 
e coletores para seu descarte; 
 
II – instalar, em rotas acessíveis, 
bebedouros adaptados para pessoas 
com deficiência e mobilidade 
reduzida; 
 
III – providenciar a análise da água 
fornecida após a manutenção do 
equipamento e após a limpeza do 
reservatório de água do 
estabelecimento; 
 
IV – seguir a indicação do fabricante 
no que se refere à higienização e 
manutenção do bebedouro, incluindo 
a troca e manutenção do elemento 
filtrante; na ausência de 
recomendação específica, a 
substituição do elemento filtrante 
deverá ser realizada, no máximo, a 
cada 6 (seis) meses. 
 
V- A cópia dos laudos referentes à 
análise mencionada no inciso III do 
“caput” deste artigo deverá ser 
afixada junto aos bebedouros, para 
consulta dos pacientes e 
acompanhantes. 

 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Palácio Anchieta, de de 2012. 
 
 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Beber água é fundamental para a saúde e o 
bem-estar, no clima em que vivemos, o consumo de 
água deve ser feito regularmente, para repor a perda 
dos sais minerais e evitar a desidratação. Manter o 
organismo bem hidratado é a melhor maneira de 
enfrentar uma virose como a dengue. A ingestão de 
bastante líquido evita quedas de pressão e 
agravamento do quadro clínico do paciente. Água, 
leite, chás e sucos naturais são os mais 
recomendados. Mas qual a quantidade que deve ser 
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ingerida quando se está com dengue? Isso depende se 
o doente é criança ou adulto e também do peso. 

Na tabela de hidratação para pacientes com 
dengue, do Ministério da Saúde, o volume total diário 
indicado varia de 3 a 4 litros para uma pessoa com 50 
Kg, até 6 a 8 litros, para alguém com 100 Kg. Já para 
criança vai de meio litro (10Kg) até 2 litros (40Kg). 

Os especialistas ressaltam que a população 
deva procurar atendimento médico ao surgirem os 
primeiros sintomas, mesmo os mais simples, e 
reforçar a hidratação imediatamente, com água e soro 
caseiro, inclusive no caminho do hospital ou 
enquanto aguarda pelo atendimento ou resultado de 
exames. 

Os bebedouros nos hospitais públicos, 
Unidades Básicas e Postos de Saúde são 
fundamentais para primeiramente atender a sede de 
pacientes e acompanhantes e por outro lado, de 
caráter ainda mais urgente, os pacientes com dengue 
ou com suspeita de dengue, que necessitam da 
hidratação constante, algo que necessitam da 
hidratação constante, algo que é fundamental no 
tratamento e recuperação do paciente. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 119/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 
 

INDICAÇÃO N.º 120/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 
2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 
ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Dr. José Renato Casagrande, a seguinte matéria: 

 
- Dispõe sobre a coleta e o descarte 
de medicamentos vencidos no 
Estado e dá outras providencias. 

 
Palácio Domingos Martins, 16 de 

fevereiro de 2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 

PROJETO DE LEI N.º /2012 
 

Dispõe sobre a coleta e o descarte de 
medicamentos vencidos no estado e 
da outras providencias 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO ESPÍRITO 

SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - As drogarias e farmácias, inclusive 
as de manipulação, os estabelecimentos 
importadores, distribuidores e fabricantes de 
medicamentos comercializados no Estado, ao 
elaborarem o seu Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, deverão observar o disposto no 
artigo 21 da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto 
de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, o disposto nesta Lei e os seguintes 
princípios: 

 
I - princípio do poluidor pagador; 
 
II - princípio da responsabilidade 
compartilhada na gestão dos resíduos 
provenientes de medicamentos; 
 
III - princípio da logística reversa no 
recebimento de medicamentos. 

 
Art. 2º - Para efeitos desta Lei, entende-se 

por: 
 

I - princípio do poluidor pagador: a 
atribuição ao gerador do resíduo 
sólido da responsabilidade de lhe 
conferir destinação ambientalmente 
adequada;  
 
II - princípio da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos 
fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes de 
medicamentos para minimizar o 
volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e 
ao meio ambiente; 
 
III - logística reversa no recebimento 
de medicamentos: obrigatoriedade do 
recebimento dos medicamentos 
impróprios ao consumo ou vencidos 
que estejam em posse dos 
consumidores com a finalidade de 
dar-lhes destinação ambientalmente 
adequada. 
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Art. 3º - As drogarias e farmácias, inclusive 
as de manipulação, os distribuidores, importadores e 
fabricantes de medicamentos comercializados no 
Estado são obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno pelo 
consumidor de medicamentos vencidos ou 
impróprios para o consumo. 

 
§ 1º - As drogarias e farmácias, inclusive as 

de manipulação, ficam obrigadas a instalar caixa de 
coleta para o recebimento dos medicamentos 
vencidos ou impróprios para o consumo, devendo 
encaminhá-los aos distribuidores responsáveis por 
sua comercialização no município que, por sua vez, 
os encaminhará aos respectivos fabricantes e 
importadores. 

 
§ 2° - Na caixa de coleta deverá constar a 

seguinte expressão: "Coleta Seletiva de 
Medicamento". 

 
§ 3° - O estabelecimento deverá ainda 

apresentar informativo claro aos consumidores sobre 
os riscos de descarte de medicamento de modo 
inapropriado como no lixo comum ou ainda em ralos 
domésticos.  

 
§ 4º - Os fabricantes e importadores de 

medicamentos comercializados no Estado deverão 
conferir-lhes destinação final ambientalmente 
adequada, nos termos da legislação vigente. 

 
Art. 4º - O descumprimento do disposto 

nesta Lei acarretará a aplicação de advertência por 
escrito, com fixação de prazo de 30 (trinta) dias para 
regularização, sob pena de aplicação de multa no 
valor de 2.000 VRTE’s a 10.000 VRTE’s. 

 
Parágrafo único - O valor da multa deverá ser 

reajustado anualmente pela variação do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
acumulada no exercício anterior, e, no caso da 
extinção deste índice, será adotado outro criado por 
legislação federal que reflita a perda do poder 
aquisitivo da moeda. 

 
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
 
Palácio Anchieta, de fevereiro de 2012. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

É gravíssimo o problema do descarte 
inadequado de medicamentos vencidos, quer pelo 

próprio consumidor, junto ao lixo domiciliar, quer 
pelas próprias farmácias e drogarias. 

Assim, visa a presente proposta, instituir no 
Estado, o princípio da logística reversa para os 
medicamentos vencidos ou inadequados para o 
consumo, obrigando as farmácias e drogarias a 
instalarem pontos de coleta para o recebimento 
desses produtos dos consumidores.  

Nesse sentido, importante registrar que a 
Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - 
RDC n.º 44, de 17 de agosto de 2009, em seu artigo 
93, já permite que esses estabelecimentos participem 
do programa de coleta de medicamentos a serem 
descartados pela comunidade. 

O projeto determina ainda competir às 
farmácias e drogarias o repasse desses produtos para 
as distribuidoras que, por sua vez, serão responsáveis 
por repassá-los aos fabricantes e importadores de 
medicamentos, estes responsáveis pelo descarte final 
ambientalmente adequado dos produtos vencidos, 
segundo a legislação vigente. 

Cumpre observar que tal sistemática encontra 
consonância com o princípio da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (art. 
30, Lei Federal 12.305/10) e o do poluidor pagador, 
lembrando que a atividade econômica não pode ser 
exercida em desarmonia com os princípios destinados 
a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. 

Por outro lado, embora a Lei Federal 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, tenha instituído a logística 
reversa para os produtos discriminados em seu artigo 
33, nada obsta que o Estado amplie esse rol de 
produtos, criando medidas mais protetivas ao meio 
ambiente, no âmbito da sua competência concorrente 
para legislar sobre a matéria. 

Nesse sentido, é o disposto no §1º, do já 
citado artigo 33 que estabelece a possibilidade de se 
estender o sistema da logística reversa aos demais 
produtos e embalagens considerando, 
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à 
saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 
gerados. 

Conforme dados divulgados pela imprensa, o 
descarte de medicamentos por consumidores finais é 
um grande problema a ser observado pelo Poder 
Publico em razão do grande impacto à saúde e ao 
meio ambiente, em razão da falta de informação e de 
alternativas faz com que as pessoas de forma 
rotineira contaminem lagos, rios, córregos e o mar 
com medicamentos que possuem alto poder de 
alteração do ecossistema, provocando mutações e 
expondo a gravíssimo risco toda a sociedade.  

Assim, o projeto visa eliminar em definitivo 
o problema do descarte dos medicamentos e ainda 
conscientizar a população dos malefícios 
provenientes do descarte inadequado de remédios. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 120/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
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 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 121/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 2.700 
de 15/07/2009, requer que seja encaminhada ao 
Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, a seguinte INDICAÇÃO: 

 
- A Deputada signatária vem, 
respeitosamente, indicar a V.Exa. 
que seja criada uma Companhia 
Independente de Polícia Militar, no 
município de Mimoso do Sul. 

 
O município acima mencionado é limítrofe 

com o Estado do Rio de Janeiro e necessita de uma 
Cia. Independente de Polícia Militar em seu 
território, considerando a agilidade necessária quando 
a segurança dos munícipes é colocada em risco e o 
agravante da proximidade com a divisa do Rio de 
Janeiro, bem como para coibir a entrada de pessoas 
que pertencem ao mundo do crime e que vêem no 
Espírito Santo uma oportunidade de ficar livre de 
responder, legalmente, pelos seus atos. 

Agrava-se, ainda mais a situação de Mimoso 
do Sul, pelos já corriqueiros roubos de sacas de café 
em todo o seu entorno, com sérias ameaças aos 
produtores rurais.  
 

Palácio Domingos Martins, 14 de fevereiro 
de 2012. 

 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual PMDB 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 121/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 122/2012 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174 do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

- Pavimentação de um trecho, com 
aproximadamente 8 Km, que liga o 
distrito de Amarelos à comunidade 
de Rio Claro, no município de 
Guarapari.  

 
Este projeto de Indicação visa a atender aos 

anseios daquelas comunidades, que lutam há tantos 
anos por este benefício. Além de facilitar o transporte 
escolar e de passageiros, os agricultores e produtores 
rurais da região precisam dessa obra para poder 
escoar suas mercadorias com mais segurança e 
eficiência, gerando recursos econômicos para a 
região.  

Face ao exposto e por entender a importância 
da matéria, venho à presença de Vossa Excelência 
solicitar apoio no sentido de encampar a idéia contida 
nesta Indicação. 

 
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 2012. 

 
LUCIANO REZENDE 

Deputado Estadual - PPS 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 122/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 123/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

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

- Apresentar, através de Projeto de 
Lei Complementar, conforme 
Art.63, IV da Constituição Estadual, 
uma proposta que garanta ao 
Servidor Público Estadual, sem 
prejuízo da remuneração, licença 
Paternidade Especial, por todo o 
período da licença-maternidade ou 
pela parte restante que dela caberia 
à mãe, em caso de morte, de grave 
enfermidade ou de abandono da 
criança, por parte da mãe, bem 
como nos casos de guarda exclusiva 
do filho pelo pai. 

 
A licença paternidade está prevista no art. 7º, 

inciso XIX da CF/88 c/c art. 10, § 1º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88, e 
seu prazo de é de cinco dias, possibilitando o servidor 
ausentar-se do serviço, para auxiliar a mãe de seu 
filho, no período de pós-parto. 

 
Com o advento do Novo Código Civil o 

poder familiar é de responsabilidade tanto do homem 
quanto da mulher, devendo ambos contribuir para o 
bom desenvolvimento da célula familiar, já que esta é 
o pilar da sociedade. 

 
A presente Indicação visa defender, a um só 

tempo, o direito do pai em cuidar de seus filhos, 
naturais ou adotados, em especial nos primeiros 
meses desse contato, e o direito dos menores em 
receber a devida atenção e os cuidados adequados e 
específicos pra seu pleno desenvolvimento físico e 
emocional, respeitando assim, assegurar os princípios 
da dignidade da pessoa humana e da proteção à 
infância, previstos na Constituição.  

 
Face ao exposto e por entender a importância 

da matéria, venho à presença de Vossa Excelência 
solicitar apoio no sentido de encampar a idéia contida 
nesta Indicação. 
 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2012. 
 

LUCIANO REZENDE 
Deputado Estadual – PPS 

Membro da Comissão de Saúde, Saneamento e 
Assistência Social 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 123/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-la, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 
CARLOS) – Senhora Presidenta, informo a V. Ex.ª 
que não há mais Expediente a ser lido. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhora Presidenta Luzia 
Toledo, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
telespectadores da TV Educativa e da TV 
Assembleia, jornalistas, funcionários desta Casa de 
Leis, taquígrafas, hoje nos reportaremos à matéria 
publicada no jornal A Gazeta do dia 23 de fevereiro, 
quinta-feira, inclusive com o título em letras 
garrafais: TROTES PARA PM E SAMU CUSTAM R$ 
6 MILHÕES DE REAIS. É brincadeira? 
 No exercício de 2011, no primeiro ano do 
nosso mandato, tomamos a liberdade de elaborar um 
projeto de lei para penalizar todas as pessoas que 
usam o telefone a fim de passar trote para a Polícia 
Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o 
Samu. De acordo com a nossa proposta o proprietário 
daquele telefone terá que arcar com todas as despesas 
oriundas da ida e vinda daquelas viaturas ou 
ambulâncias às supostas chamadas daquele indivíduo 
que com muita irresponsabilidade ligou, mas muitas 
vezes por esse ato foi ceifada uma vida. 
 O nosso projeto de lei é importante, de 
interesse social e, com certeza, diminuirá 
sobremaneira o trote de qualquer engraçadinho e 
irresponsável. Aliás, indivíduo irresponsável é que 
não falta. Há estatística apontando que oitenta por 
cento das ligações para 190, 193 e Samu -192 são 
trotes. 
 

Há necessidade de coibir essa prática e o 
Governo do Estado tem condições de agir. Existe a 
possibilidade, com certeza, de serem identificadas as 
pessoas que utilizam aquela linha telefônica 
exatamente para criar transtorno com a vida, porque 
com a vida de pessoas não se brinca. Quantas pessoas 
faleceram por não terem tido atendimento adequado e 
no momento certo, pois algum irresponsável, algum 
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indivíduo sem escrúpulo telefonou solicitando esses 
serviços, que na verdade era trote.  

Faz-se necessária a aprovação desse projeto 
de nossa autoria, nesta Casa de Leis, com o objetivo 
de coibir o abuso dessas pessoas inescrupulosas, que 
ao invés de usarem o telefone para o bem, usam a 
linha telefônica para o mal. 

Esta Assembleia Legislativa não pode aceitar 
isso. Temos a certeza absoluta de que tão logo esse 
projeto será aprovado - até mesmo porque todos os 
deputados desta Casa de Leis são pessoas 
responsáveis e se primam pela segurança da 
população -, o Senhor Governador Renato 
Casagrande o sancionará transformando-o em lei. 
Será um avanço, porque é inadmissível que esteja 
acontecendo o que ocorre hoje, quando indivíduos 
passam trotes e ficam brincando com a vida alheia. 
(Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Marcelo Santos e Sérgio 
Borges) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Da Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA - (Sem revisão do 

orador) - Senhora Presidenta, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, sociedade capixaba que nos 
assiste pela TV Assembleia e todos que nos 
prestigiam com a presença neste Plenário, boa-tarde! 
Nossa mensagem será mais uma vez em prol da 
Segurança Pública. Hoje, tivemos uma reunião da 
Comissão de Segurança, liderada pelo Presidente, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, com este Plenário 
lotado pelos concursados de 1996, da Policia Militar. 

Agradecemos ao Senhor Governador Renato 
Casagrande a disposição de, junto com a 
Procuradoria-Geral do Estado, encaminhar essa 
discussão sobre esse litígio judicial e contratar esses 
policiais aprovados nesse concurso e que há tantos e 
tantos anos esperam esse direito que lhes foi tirado. 
Eles tiveram uma manifestação favorável da Justiça 
para que sejam contratados logo.  

O jornal A Tribuna de hoje noticia que em 
algumas cidades do Espírito Santo como Ibiraçu e 
Vila Valério somente dois policiais militares fazem a 
segurança pública da sociedade durante o dia. Isso é 
um absurdo e não podemos deixar que essa situação 
continue. 

Comemoramos também porque tivemos 
pacificamente uma assembléia geral da instituição 
Polícia Militar, que recebeu a mensagem do 
Governador de reorganização dos quadros da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 
Santo. Pedimos ao Governador que nos receba esta 
semana, para que possamos acelerar esse processo de 
discussão para que a negociação seja concluída; 

negociação essa que teve a participação direta das 
entidades. A nossa participação serviu também de 
aval do Governo do Estado. E compromisso não 
precisa ser firmado, mas a partir do momento que é 
colocado à mesa é para ser cumprido. O Governador 
marcou esse compromisso de enviar a esta Casa de 
Leis, no próximo mês de março, a lei que reorganiza 
essa instituição e também o Corpo de Bombeiros 
Militar e o realinhamento da Polícia Civil e da Polícia 
Militar no seu subsídio, nos seus vencimentos, na 
remuneração de cada um desses profissionais. 

Esta semana será decisiva e precisamos de 
clareza em relação aos servidores do HPM, Hospital 
da Polícia Militar, que V. Ex.ª sempre defende, 
Senhora Deputada Luzia Toledo. Precisamos de uma 
clareza para aqueles profissionais que mesmo assim 
não perderam o estímulo, o entusiasmo de trabalhar 
salvando vidas. Também precisamos de uma clareza 
em relação ao Corpo de Bombeiros Militar, que não 
participou diretamente dessa discussão e precisa ter 
uma mensagem clara do Governo. Esta é a nossa 
manifestação em relação à Segurança Pública e a 
nossa solicitação ao Governo do Estado. 

Amanhã, teremos mais uma audiência da 
Comissão de Educação. No início do mês de março, 
Senhor Deputado Glauber Coelho, V. Ex.ª receberá, 
assim como o professor, Senhor Deputado Roberto 
Carlos, e todos os demais deputados desta Casa, 
relatório minucioso, detalhado, de todas as agendas 
do ano de 2011 da Comissão de Educação realizadas 
em todas as Superintendências Regionais de 
Educação. Representantes de todos os municípios 
participaram. Falamos com praticamente todos os 
diretores de escolas estaduais. Não temos dúvidas de 
que somente eles, juntamente com os professores, 
podem dar informação bem minuciosa, bem clara a 
respeito de cada uma de suas escolas, não só das 
edificações, mas do seu funcionamento, do quadro de 
funcionários, das informações dos pais de alunos. 
Assim, não temos dúvidas de que vamos colaborar 
para promover uma educação melhor em nosso 
Estado.  

Esta Casa aprova o Orçamento e muitas 
vezes olhamos páginas e páginas, números e 
números, mas, hoje, sabemos discutir e informar um 
pouco melhor para que a aplicação do Orçamento 
seja mais eficiente. (Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Rodrigo Chamoun) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, hoje, esta Casa 
recebeu um ofício do Presidente do Tribunal de 
Contas comunicando a vacância no cargo de 
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Conselheiro. Esta Casa tem a responsabilidade de 
indicar um novo Conselheiro e à unanimidade 
indicou o Presidente desta Casa de Leis, Deputado 
Rodrigo Chamoun, demonstrando a responsabilidade 
que tem com as instituições públicas do Estado do 
Espírito Santo. Portanto, com a mesma 
responsabilidade que esta Casa de Leis indicou o 
Presidente Rodrigo Chamoun para membro do 
Tribunal de Contas, também escolherá o futuro 
Presidente desta Casa de Leis, composta por homens 
e mulheres que têm compromisso com o Estado do 
Espírito Santo, com a estabilidade política e com a 
ética política. Portanto, estamos tranquilos da nossa 
missão nesta Casa de Leis. 

 
Outro assunto é a Campanha da Fraternidade 

da Igreja Católica, oficialmente aberta ontem pela 
arquidiocese de Vitória e também pelas dioceses, 
paróquias e comunidades do Estado do Espírito 
Santo. Essa campanha é uma grande mobilização 
nacional que este ano completa cinquenta anos. 
Iniciou-se em 1962 com três dioceses do Rio Grande 
do Norte e a partir de 1964 foi assumida pela CNBB 
– Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sempre 
com temas referentes à vida do povo: Amazônia, 
água, pessoas com deficiência, mudanças climáticas e 
saúde pública, que é o tema deste ano. Temos certeza 
que esse tema mobilizará as comunidades. 

 
 O objetivo geral da Campanha da 
Fraternidade é: Refletir sobre a realidade da saúde 
no Brasil em vista de uma vida saudável, suscitando 
o espírito fraterno e comunitário das pessoas na 
atenção aos enfermos e mobilizar por melhoria no 
sistema público de saúde. 

Além do objetivo geral temos os objetivos 
específicos, que são: 

 
- Disseminar o conceito de bem viver 
e sensibilizar para a prática de 
hábitos de vida saudável; 
- sensibilizar as pessoas para o 
serviço aos enfermos, o suprimento 
de suas necessidades e a integração 
na comunidade; 
- alertar para a importância da 
organização da pastoral da saúde 
nas comunidades: criar onde não 
existe, fortalecer onde está incipiente 
e dinamizá-la onde ela já existe. 
(...) 
- despertar nas comunidades a 
discussão sobre a realidade da saúde 
pública visando à defesa do SUS e a 
reivindicação do seu justo 
financiamento;  
- qualificar a comunidade para 
acompanhar as ações da gestão 
pública e exigir a aplicação dos 
recursos públicos com transparência, 
especialmente na saúde. 

 Portanto, o tema Saúde, abordado pela 
Campanha da Fraternidade, com o lema difusão da 
saúde sobre a terra é uma oportunidade para as 
comunidades e os governos melhorarem o nosso 
sistema de saúde. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas. 
 
 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Senhora Presidenta, declino. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Luiz Durão.  
 

O SR. LUIZ DURÃO – (Sem revisão do 
orador) – Senhora Presidenta Luzia Toledo, 
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, Senhores 
e Senhoras presentes nas galerias, funcionários da TV 
Assembleia e jornalistas, boa tarde. Primeiramente, 
pedimos a Deus que recupere a saúde de nosso 
amigo, Senhor Deputado Nilton Baiano. S. Ex.ª teve 
de fazer uma intervenção cirúrgica, pois uma das 
veias do seu coração estava obstruída. Pedimos a 
Deus que S. Ex.ª retorne o mais rápido possível para 
nosso convívio; é pessoa querida, nosso amigo 
particular e amigo de todos os Deputados deste 
Poder.  

 
Parabenizamos a Polícia Militar do 

Município de Linhares, pois nosso balneário contou 
com excelente segurança durante o período de 
Carnaval, não ocorrendo um assassinato nem brigas 
violentas. As pessoas que foram para o balneário 
foram para brincar, para se unir aos amigos. 
Realmente foi um grande Carnaval. E a polícia estava 
presente em quase todos os momentos do evento. De 
modo que a estratégia da Polícia Militar funcionou e 
nos resta parabenizá-la pelo trabalho.  

 
Queremos falar também da saúde no Brasil. 

Estamos vendo milhões e milhões de reais sendo 
empregados nos estádio que estão sendo preparados 
para a realização da Copa do Mundo. Acreditamos 
que poderiam ter dado prioridade à saúde do nosso 
povo brasileiro, pois estamos vendo hospitais lotados, 
pacientes jogados pelo chão, pessoas morrendo. Não 
vemos o mesmo empenho na saúde pública que é 
dado à construção de estádios.  

Precisávamos construir mais hospitais, 
destinar mais dinheiro para a área da Saúde Pública. 
No entanto, fizeram corte de verbas públicas e ainda 
estão tirando dinheiro da área da Saúde. Como 
ficarão as pessoas que realmente precisam do poder 
público, da saúde pública? A situação é mais grave 
que pensamos. Precisamos olhar isso com mais 
carinho. E também protestar. Precisamos abrir os 
olhos e não deixar nosso povo passar pela 
humilhação que passam nos hospitais públicos. 
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Atualmente, temos notícia de mães que chegam para 
dar a luz nos hospitais, que são servidas de joguete de 
um lado para outro, tendo de ganhar seu filho na rua. 
Temos conhecimento também de crianças que estão 
perdendo a vida e isso não se pode aceitar. O 
Governo precisa investir na saúde pública, porque a 
maioria que tem dinheiro não precisa dela. Mas há 
pessoas que necessitam, porque não têm recurso 
sequer para comprar um vidro de remédio.  

Fica então registrado nosso protesto para que 
realmente olhem para a área da Saúde, para que 
destinem um pouco de dinheiro em prol da Saúde e 
não retirem como está sendo feito agora. Precisamos 
de investimento e controle mais sério para que o povo 
que precisa realmente da saúde pública possa ter 
atendimento digno, à altura de nosso povo brasileiro. 
(Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Luciano 
Rezende) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 
revisão do orador) - Senhora Presidenta e querida 
Deputada Luzia Toledo, caros colegas Parlamentares, 
povo que nos assiste pela TV Assembleia e pela TV 
Educativa, canal 02, boa tarde. Fiquei muito feliz em 
ver e ouvir os discursos dos Senhores Deputados 
Luiz Durão e Genivaldo Lievore. Participamos, 
ontem, da caminhada pela saúde, da Campanha da 
Fraternidade de 2012. Foi um movimento importante 
em favor da saúde pública. Neste instante mostramos 
para o cameraman uma camisa com o tema da 
Campanha da Fraternidade de 2012: Fraternidade e 
saúde pública. Que a saúde se difunda sobre a terra! 

 

Ficamos realmente muito feliz com a 
participação do povo e de alguns políticos que 
estiveram presentes àquele movimento, cuja presença 
vimos, registramos e de alguns falamos. Estiveram 
presentes o Senhor Prefeito Helder Salomão; o 
Senhor Geraldo Luzia Júnior, o Juninho, de 
Cariacica; o Vereador Babá, de Vila Velha; a 
Senhora Senadora Ana Rita Esgario; o Senhor 
Deputado Claudio Vereza, nosso colega aqui 
presente; a Senhora Deputada Iriny Lopes; e o 
Senhor Secretário de Saúde Tadeu Marino. Como 
vemos, o PT estava presente em peso na caminhada 
da abertura da Campanha da Fraternidade. Esteve 
também presente o Senhor Desembargador Pedro 
Valls Feu Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado. O locutor que registrava a presença dessas 
pessoas disse que foi a primeira vez em que um 
Presidente de Tribunal compareceu à solenidade. 

 

 Mais uma vez assomo a esta tribuna para 
falar sobre saúde, saúde, saúde!  

Lerei um pequeno trecho do hino da 
Campanha da Fraternidade de 2012: 

 
Hino da Campanha da Fraternidade 
2012 
Letra: Roberto Lima de Souza 
Música: Júlio Cézar Marques 
Ricarte 
1. Ah! Quanta espera, desde as frias 
madrugadas, 
Pelo remédio para aliviar a dor! 
Este é teu povo, em longas filas nas 
calçadas, 
A mendigar pela saúde, meu Senhor! 
(...) 
 
2. Ah! Quanta gente que, ao chegar 
aos hospitais, 
Fica a sofrer sem leito e sem 
medicamento! 
Olha, Senhor, a gente não suporta 
mais, 
Filho de Deus com esse indigno 
tratamento! 
(...) 
 
6. Ah! Meu Senhor, a dor do irmão é 
a tua cruz! 
Sê nossa força, nossa luz e salvação! 
(Cf. Sl. 27,1) 
Queremos ser aquele toque, meu 
Jesus, (Cf. Mc. 5,20-34) 
Que traz saúde pro doente, nosso 
irmão! 

 
Esse é um pequeno trecho do hino que uma 

multidão cantou acompanhando a caminhada da 
Campanha da Fraternidade de 2012, em sua abertura, 
ontem. E terminando com uma missa celebrada por 
Dom Luiz Mancilha Vilela, que nos acolheu muito 
bem na Catedral Metropolitana de Vitória. 

O que o nosso querido Deputado Luiz Durão 
falou em relação à saúde é preocupante. Estava 
presente à caminhada também o Senhor Tadeu 
Marino, Secretário de Estado da Saúde, que ouviu 
todas as lamentações, inclusive com uma encenação 
de como o povo tem sofrido com relação à falta de 
saúde.  

 
O que nos entristece mais ainda, caros 

colegas, é que a Proposta de Emenda Constitucional 
n.º 29 ficou por dez anos tramitando na Câmara dos 
Deputados e foi aprovada cheia de penduricalhos. 
Mais uma vez o povo foi enganado e não foi dado os 
dez por cento para a área da Saúde, o que tanto 
sonhamos. E a continuar dessa forma, os hospitais 
não melhorarão. A atenção à saúde pública vai piorar 
e muito. Porque não existe, da parte daqueles que 
comandam a saúde em Brasília, um interesse em 
melhorar a saúde da população. Existem, sim, ainda 
alguns privilégios em Brasília, como o Senador e sua 
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cônjuge terem plano de saúde vitalício. Será que 
estão preocupados com a saúde pública do operário, 
que está morrendo na fila? Com certeza não estão 
preocupados, porque não ouvimos nenhum discurso 
no sentido de acabar com esse privilégio e lembrar 
que o povo está sofrendo e precisa de mais saúde. 

Para encerrar nossa fala: saúde, saúde, saúde! 
(Muito bem!) 
 
 A SR.a PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 
 
 O SR. GLAUBER COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Senhora Presidenta Luzia 
Toledo, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
público que nos acompanha pela TV Assembleia e 
membros da imprensa, boa tarde. Inicialmente 
queremos agradecer penhoradamente ao Senhor 
Governador Renato Casagrande, que ações iguais a 
essas têm demonstrado um profundo 
comprometimento com o desenvolvimento regional 
equilibrado, dando suporte ao interior do Estado do 
Espírito Santo. Fazemos esse registro e paralelamente 
um agradecimento ao Senhor Governador pela 
assinatura da ordem de serviço de construção de mais 
uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar, 
localizado no Município de Guaçuí, que atenderá 
toda a região do Caparaó capixaba. Um sonho antigo 
e importante que deixa de ser sonho para se 
transformar em realidade. 

 Talvez a maioria das pessoas não saiba o 
valor, a importância e a necessidade de termos essa 
unidade do Corpo de Bombeiros Militar na região do 
Caparaó. Todo o sul do Estado do Espírito Santo, até 
então, só era assistido por uma unidade do Corpo de 
Bombeiros, localizado no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, ou seja, havia apenas uma unidade para 
atender aproximadamente trinta municípios, o que 
representa mais de quinhentos mil habitantes.  

Estas duas iniciativas – a construção de uma 
unidade do Corpo de Bombeiros no Município de 
Anchieta para atender a região litorânea sul e 
concomitantemente outra no Município de Guaçuí 
para atender o Caparaó capixaba – são dignas de 
elogio e de aplauso, haja vista que um Corpo de 
Bombeiros é extremamente útil e necessário em 
momentos de aflição, de dificuldade, de angústia, 
quando acontece uma queimada clandestina, um 
acidente motociclístico ou automobilístico. Então é 
extremamente importante fazermos esse registro e 
agradecer ao Governador por estar transformando em 
realidade um sonho nosso, um sonho dos capixabas 
do Sul do Estado.  

Agradecemos também ao Governador a 
aprovação de um projeto de lei, de nossa autoria, que 
obriga os hospitais filantrópicos e particulares a 
utilizarem as pulseiras de segurança nos seus 
pacientes. Fizemos a Indicação n.o 114/2012, ao 
Governador do Estado, para a adoção do uso de 

pulseiras de identificação em todos os pacientes em 
sistema de observação, internação, ou que irão 
realizar procedimentos invasivos em nível 
ambulatório e hospitalar, na Rede Pública de Saúde 
do Estado do Espírito Santo. Essa indicação foi 
aprovada na tarde de hoje, estendendo o benefício aos 
hospitais públicos do Estado do Espírito Santo. 

 Seria de extrema e fundamental importância 
que o nosso Governador, que sancionou a lei de 
nossa autoria, e que o Secretário de Estado de Saúde 
se sensibilizasse ainda mais e estendessem esse 
benefício aos hospitais públicos do Estado do 
Espírito Santo. Somente com a utilização dessa 
pulseira todos os hospitais inicialmente economizarão 
aproximadamente quinze por cento no gasto com 
medicamentos. Combateremos preponderantemente o 
sequestro de crianças nos nossos hospitais, que 
segundo temos acompanhado é realidade no Brasil. 
Portanto um benefício extremamente importante e 
significativo.  

Senhora Presidenta Luzia Toledo, fazemos 
esses dois registros e agradecemos publicamente ao 
Senhor Governador Renato Casagrande a construção 
dessa nova e bem equipada unidade de saúde, que 
atenderá a todos os nossos irmãos do Caparaó. 

Solicitamos ao Senhor Governador Renato 
Casagrande e ao Secretário de Estado da Saúde, 
Senhor Tadeu Marino, que ampliem e estendam o 
benefício das pulseiras de segurança para todos os 
hospitais públicos do Estado do Espírito Santo. 
(Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Gildevan Fernandes e 
Luciano Pereira) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Sandro Locutor. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 
revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, funcionários desta 
Casa de Leis, assessores, lideranças que nos 
acompanham das galerias da Assembleia Legislativa 
e telespectadores que nos acompanham pela TV 
Assembleia e TV Educativa, boa tarde. Inicialmente 
faremos um agradecimento ao Senhor Governador 
Renato Casagrande, em virtude da visita ao 
Município de Ibatiba, onde também esteve presente a 
Senhora Deputada Luzia Toledo. A população 
do Município de Ibatiba foi às ruas receber e abraçar 
o Senhor Governador Renato Casagrande e também 
os Deputados, como nós, que fomos o mais votado no 
Município.  

Compareceram mais de quatro mil pessoas na 
Praça de Ibatiba, em plena 10h, para receber a 
comitiva do Senhor Governador Renato Casagrande, 
da qual participávamos com muita alegria. Naquela 
oportunidade o Senhor Governador Renato 
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Casagrande levou para o Município de Ibatiba 
aproximadamente cinco milhões de reais em 
investimentos: reforma de três pontes; construção de 
mais cinco pontes, sendo uma em especial na região 
de Santa Maria; a pavimentação, drenagem e 
urbanização das paralelas à Rodovia 262, onde mais 
de dois milhões e seiscentos mil reais serão 
aplicados, dando dignidade aos moradores dos 
bairros que circundam a região. Então mais uma vez 
agradecemos ao Senhor Governador Renato 
Casagrande. 
 Aproveitamos a oportunidade para, de 
antemão, justificar a nossa ausência nas sessões de 
amanhã e de quarta-feira. Estaremos em São Paulo 
representando a Comissão de Meio Ambiente desta 
Casa de Leis, numa mesa redonda que será realizada 
na Fundação Verde Herbert Daniel, para discussão de 
temas relativos à Rio + 20 (Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável).  
 Levaremos como sugestão do Estado do 
Espírito Santo as nascentes da Região do Caparaó, 
que tem a maior reserva da Região Sudeste. O 
exemplo do Fundágua (Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos do Espírito Santo), organizado pelo 
Governo do Estado, e outras discussões como, por 
exemplo, a Cipe Rio Doce, que tem a Senhora 
Deputada Luzia Toledo como uma das fundadoras e é 
a atual Vice-Presidenta; a discussão da Bacia do Rio 
Itapemirim, do Rio São Mateus e do Rio Guandu. 
Levaremos esses temas para a discussão na mesa 
redonda, para que propostas também sugeridas por 
nós sejam abordadas na Rio + 20, que será realizado 
em São Paulo e posteriormente no Rio de Janeiro. 
 Gostaríamos, também, com a anuência do 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun, Presidente 
desta Casa de Leis, de felicitar esta Assembleia 
Legislativa, em especial à Secretaria de 
Comunicação. Sugerimos que se fizesse uma parceria 
com a Assembleia Legislativa e com a Defensoria 
Pública do Estado, por intermédio da TV Assembleia. 
 O Ato n.º 001/2012 já foi publicado e diz: 
 

A Subdireção Geral da Secretaria – 
Supervisão do Setor de Contratos e 
Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna pública a celebração do 
Contrato, conforme descrito abaixo: 
PARCEIRA: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
PARCEIRA: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
 Senhora Presidenta, será apresentada pela 
Defensoria Pública a produção em conjunto do 
programa Defensores da Cidadania. Parabenizamos a 

Secretaria de Comunicação desta Casa, na pessoa do 
Senhor Arthur Wernersbach e da Senhora Patrícia 
Bravin; e também o Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun e o Doutor Gilmar Alves Batista, Defensor 
Geral do Estado do Espírito Santo. Em breve 
transmitiremos o programa Defensores da Cidadania, 
como sugestão deste Deputado à Assembleia 
Legislativa. 
 Pedimos mais um tempinho à Senhora 
Presidenta Luzia Toledo e ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho para conclusão do nosso 
pronunciamento, pois o tema é relevante. Também 
parabenizamos os responsáveis pela condução da 
Secretaria de Comunicação desta Casa que merece 
atenção maior por parte não só dos Deputados, mas 
da administração, porque precisamos levar as 
informações do volume de trabalho que fazemos 
nesta Casa e a TV Assembleia pode propagar de 
forma legítima as nossas atividades neste Poder. 

Senhora Presidenta Luzia Toledo, agradeço-
lhe a gentileza de ter cedido para mim mais um 
tempo nesta tribuna.  

Neste momento requeiro a V. Ex.ª um minuto 
de silêncio pelo falecimento, nesta noite, do Senhor 
Idarcy Venâncio Lopes, liderança comunitária do 
meu bairro, Castelo Branco. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Atendendo ao requerimento do Senhor 
Deputado Sandro Locutor, convido todos para se 
colocarem de pé e prestarem um minuto de silêncio 
em memória do Senhor Idarcy Venâncio Lopes. 
(Pausa) 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Roberto Carlos. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, falaremos sobre 
temas recorrentes já apresentados desta tribuna por 
outros colegas, mas que vale a pena ressaltar alguns 
deles. O Senhor Deputado Genivaldo Lievore falou 
sobre dois temas que, de certa forma, estávamos 
inscrito para falar. Primeiro: ontem estivemos na 
belíssima manifestação religiosa e popular, liderada 
pela Pastoral da Saúde e pela Igreja Católica, no 
movimento de abertura da Campanha da 
Fraternidade, tendo a Saúde como principal tema. 
Ficamos felizes ao saber que representantes de 
muitos movimentos e também muitos políticos 
participaram ativamente daquela marcha liderada 
pela Igreja Católica. 
 Senhora Presidenta, sabemos que no Brasil 
existe há muito tempo o desafio da Saúde Pública no 
Brasil e o desejo do Governo Federal e do Governo 
Estadual de avançarmos nesta área. Mas esse é o 
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calcanhar de Aquiles de todas as administrações em 
todos os níveis. Acerta a Igreja Católica quando 
coloca essa temática, porque hoje a falta de saúde é 
uma maneira de trazer sofrimento para o nosso povo. 
Todos nós políticos e instituições públicas temos de 
lutar, trabalhar para que a Saúde Pública no Brasil 
continue avançando para minorar o sofrimento do 
nosso povo. 

Aproveitamos esta oportunidade para render 
nossas homenagens ao Secretário Estadual de Saúde, 
Senhor Tadeu Marino, que esteve naquela marcha 
onde foram feitas muitas críticas à Saúde Pública nos 
âmbitos federal, estadual e municipal. Mas S. Ex.ª 
demonstrou como gestor aquilo que o povo espera de 
um bom gestor: humildade; humildade para ouvir seu 
povo; humildade para ouvir e interferir de forma 
positiva e mudar a vida do nosso povo. 
Parabenizamos também S. Ex.ª pela sua humildade e 
por ter marchado com aquela massa humana ombro a 
ombro, ouvindo as críticas. Evidentemente aquilo 
deve ter falado alto ao seu coração e hoje como 
gestor de Saúde do nosso Estado fará uma inflexão 
no sentido de que a Saúde Pública no Estado do 
Espírito Santo continue avançando.  

 
Outro tema levantado pelo colega de 

Bancada, Senhor Deputado Genivaldo Lievore, foi 
sobre a abertura de vagas no Tribunal de Contas. 
Apenas ressaltamos o novo momento do Estado do 
Espírito Santo. Nós, vinte e nove Deputados, 
empenhamos nossas assinaturas no nome do Senhor 
Deputado Rodrigo Chamoun. Este Deputado que vos 
fala assinou aquele documento com o coração 
apertado, porque o Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun é um homem público brilhante e uma grata 
revelação da política do Estado do Espírito Santo. 
Falamos in off com os jornalistas que estamos 
perdendo um grande nome no quadro da política 
capixaba. O Senhor Deputado Rodrigo Chamoun 
teria, com certeza, uma trajetória brilhante na vida 
política. Mas não temos dúvida nenhuma de que S. 
Ex.ª faz parte de um quadro extremamente preparado 
para essa nova fase no Tribunal de Contas e S. Ex.ª 
apenas sairá da vida pública, do ponto de vista da 
disputa eleitoral, e se colocará a serviço do Estado do 
Espírito Santo no Tribunal de Contas. Da forma 
como o conhecemos, o Presidente desta Casa é 
pessoa ética e não faz inflexão no que diz respeito à 
moralidade pública.  

 
Nesta Casa há Deputados com grande 

experiência e com grande valor que também podem 
ocupar uma vaga no Tribunal de Contas e fazer jus ao 
Estado do Espírito Santo. Queremos dizer que essa 
vaga que surge tem a assinatura dos vinte e nove 
Parlamentares desta Casa escolhendo o nome do 
Senhor Deputado Rodrigo Chamoun. Porque com 
certeza enviamos para o Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo um homem público de 
grande envergadura que representa esse novo 
momento do nosso Estado. (Muito bem!)  

(Comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço e retira-se 
momentaneamente o Senhor 
Deputado Atayde Armani) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas.  

 
O SR. FREITAS - Senhora Presidenta, 

declino.  
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Atayde Armani. (Pausa) 

 
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Wanildo Sarnáglia.  
 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Senhora 

Presidenta, declino.  
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Tendo S. Ex.ª declinado, sou a próxima 
oradora, mas também declino da palavra.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Coelho.  

 
O SR. MARCELO COELHO - Senhora 

Presidenta, declino.  
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado José Carlos Elias.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Senhora 

Presidenta, declino.  
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Tendo S. Ex.ª declinado e não havendo 
mais oradores que queiram fazer uso da palavra nesta 
fase da Comunicação, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 
da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 90/2011, de autoria do Deputado 
Luciano Pereira, que dispõe sobre a criação, a 
ampliação e o desmembramento de parques florestais 
e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
28/04/2011. Mensagem de veto nº 274/2011, 
publicada no DPL do dia 13/12/2011. Parecer n.º 
13/2012, da Comissão de Justiça, pela manutenção do 
veto total. Veto vencido em 17/02/2012. 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 03/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 06/2012, que dispõe sobre 
parcelamento de débitos das empresas 
concessionárias, permissionárias e autorizatárias do 
transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 
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passageiros, inscritas ou não inscritas no CADIN 
e/ou na Dívida Ativa, observados os critérios ora 
estabelecidos e dá outras providências. Publicado no 
DPL do dia 07/02/2012. Pareceres orais da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação e da Comissão de 
Infraestrutura, pela aprovação, com emenda. Na 
Comissão de Finanças o Deputado Sérgio Borges, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 13/02/2012. (Prazo até o 
dia 27/02/2012). (COMISSÃO DE FINANÇAS E 
COMISSÃO DE JUSTIÇA, PARA ANÁLISE DA 
EMENDA APRESENTADA PELA COMISSÃO DE 
INFRAESTRUTURA). 

 
Discussão única do Projeto de Lei n.º 

63/2011, da Deputada Luzia Toledo, que cria o 
projeto “Cultura Cidadã” no Estado do Espírito 
Santo. Publicado no DPL do dia 14/04/2011. 
Pareceres n.os 98/2011, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, 94/2011, da 
Comissão de Cidadania, 08/2011, da Comissão de 
Cultura e 61/2011, da Comissão de Finanças, todos 
pela aprovação, publicados no DPL do dia 
15/02/2012. 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 421/2011, da Deputada Solange Lube, que 
torna obrigatória a inclusão da informação quanto à 
existência de cloreto de sódio nos rótulos e 
embalagens dos gêneros alimentícios produzidos no 
Estado. Publicado no DPL do dia 29/12/2011. 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 422/2011, da Deputada Solange Lube, que 
cria a obrigatoriedade de informações sobre direitos 
dos consumidores no verso dos comprovantes fiscais 
emitidos aos consumidores no Estado. Publicado no 
DPL do dia 29/12/2011. 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 424/2011, da Deputada Solange Lube, que 
estabelece normas para o cumprimento, no âmbito 
dos estabelecimentos particulares de ensino, do 
disposto no art. 13 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 29/12/2011. 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 434/2011, do Deputado Luiz Durão, que 
dispõe sobre a proibição de as empresas 
concessionárias de serviços públicos realizarem 
cobrança casada sobre as faturas decorrentes de seus 
serviços, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do 
dia 09/01/2012. 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.o 44/2011, do Deputado Doutor 
Hércules, que cria e institui a Medalha “Marinho 
Delmaestro de Combate ao Fumo”, para agraciar os 
profissionais da área da saúde e as entidades que se 
destacarem em promover ações concretas de combate 
ao Fumo. Publicado no DPL do dia 13/01/2012. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei Complementar nº 05/2012, oriundo da 

Mensagem Governamental n.o 41/2012, que propõe a 
inclusão do inciso VI no artigo 3º e acrescenta o 
artigo 7-A na Lei Complementar nº 615, de 
16/12/2011, que dispõe sobre o Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação da Pobreza - FUNCOP. 
Publicado no DPL do dia 14/02/2012. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 411/2011, do Deputado Nilton Baiano, que 
dispõe sobre a isenção de taxas para expedição de 
segunda via de documentos às vítimas de catástrofe 
natural, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do 
dia 29/12/2011. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 413/2011, da Deputada Lúcia Dornellas, 
que assegura ao consumidor, no âmbito do Estado, o 
direito de livre escolha da oficina em casos de 
cobertura dos danos em veículo por seguradora. 
Publicado no DPL do dia 29/12/2011. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 419/2011, do Deputado Nilton Baiano, que 
dispõe sobre a coleta de frascos de medicamentos 
vazios ou vencidos, no âmbito do Estado e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 29/12/2011. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6º, da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 90/2011.  
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discuti-lo, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação o veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 90/2011. 
 

O SR. MARCELO COELHO – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
Governo, peço a palavra para encaminhar votação.
  
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Coelho. 
  
 O SR. MARCELO COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, encaminhamos 
votação do veto total aposto ao Projeto de Lei n.º 
90/2011, de autoria do Senhor Deputado Luciano 
Pereira, que inclusive já teve parecer da Comissão de 
Justiça pela manutenção. Então, pedimos a todos os 
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que 
aprovem o veto. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Em votação o veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 90/2011. 
 Informo que a presente matéria exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico. 
 Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao veto votarão SIM; os que forem contrários votarão 
NÃO. 
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 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 Atayde Armani, 
Gilsinho Lopes e Rodrigo Chamoun) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Henrique Vargas, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Freitas, Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Glauber Coelho, José 
Carlos Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luciano Rezende, 
Marcelo Coelho, Marcelo Santos, 
Roberto Carlos, Sandro Locutor, 
Sérgio Borges, Theodorico Ferraço e 
Wanildo Sarnáglia; votam NÃO os 
Senhores Deputados Luciano Pereira 
e Luiz Durão) 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Votaram SIM vinte e um Senhores 
Deputados; votaram NÃO dois Senhores Deputados; 
uma abstenção da Presidenta, regimentalmente 
impedida de votar.  
 Em consequência, fica aprovado o veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 90/2011. 
 Comunique-se ao Governador. 
 Arquive-se o projeto. 

 
O SR. LUCIANO REZENDE – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Recorro do despacho do 
Senhor Presidente, proferido na sessão do dia 15 de 
fevereiro de 2012, ao Projeto de Lei n.º 62/2012, de 
minha autoria, para o Plenário. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Defiro o pedido de recurso. 
 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso. 
  

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 03/2012. 

Na Comissão de Finanças o Senhor Deputado 
Sérgio Borges se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na sessão ordinária do dia 
13.02.2012. 

Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral ao Projeto.  

  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Wanildo Sarnáglia, 
Gildevan Fernandes, Freitas e Da Vitória. 

Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 13 de fevereiro de 2012 me 
prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 
que passarei a fazer neste momento. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei n.º 03/2012 dispõe sobre 
parcelamento de débitos das empresas 
concessionárias, permissionárias e autorizatárias do 
transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 
passageiros, inscritas ou não inscritas no CADIN 
e/ou na Dívida Ativa, observados os critérios ora 
estabelecidos e dá outras providências. 
 O Senhor Deputado Marcelo Santos, na 
Comissão de Infraestrutura aprovou uma emenda, 
que a aprovaremos na Comissão de Finanças porque 
veio acrescer mais qualidade ao projeto. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 
relator. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
relator. 

 
O SR. WANILDO SARNÁGLIA - Com o 

relator. 
  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 
relator. 

 
O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhora 

Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças, com a emenda 
apresentada na Comissão de Infraestrutura. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral à emenda 
apresentada pela Comissão de Infraestrutura. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Theodorico Ferraço, Gildevan Fernandes, 
Marcelo Santos, Lúcia Dornellas e Dary Pagung. 
 Designo o Senhor Deputado Dary Pagung 
para relatar a emenda de autoria do Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 
  
 O SR. DARY PAGUNG – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão, o nosso parecer na Comissão de Justiça é 
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pela constitucionalidade e legalidade da emenda 
apresentada. (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. THEODORICO FERRAÇO - Com 

o relator. 
  

O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 
relator. 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
relator. 
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 
relator. 

 
 
O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

acompanha o voto do relator. 
 Senhora Presidenta, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa.  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Rodney Miranda e 
Gilsinho Lopes) 

 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Em discussão o Projeto de Lei n.º 
03/2012. (Pausa) 
 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 
 

Discussão única do Projeto de Lei n.º 
63/2011. 

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

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 421/2011.  

Em discussão. (Pausa) 

 Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 422/2011.  

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

O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 424/2011.  

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

O projeto segue à 3.ª sessão. 
 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 434/2011.  

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

O projeto segue à 3.ª sessão. 
 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.º 44/2011.  

Em discussão.  
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  
 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, retorno a esta 
tribuna para falar sobre o projeto de minha autoria, 
que cria e institui a Medalha Marinho Delmaestro de 
Combate ao Fumo. 

O Senhor Marinho Delmaestro foi vereador 
pelo Município de Vitória. Era um baluarte e um 
grande lutador contra o tabagismo. E por falar nesse 
tópico, o tabagismo no mundo é considerado pela 
Organização Mundial de Saúde a principal causa de 
morte evitável em todo o mundo. Essa mesma 
organização mundial estima que um terço da 
população mundial adulta, ou seja, um bilhão e 
duzentos milhões de pessoas sejam fumantes.  

Segundo ainda a Organização Mundial de 
Saúde quarenta e sete por cento de toda população 
masculina e doze por cento da população feminina no 
mundo fumam. Caso a expansão de seu consumo seja 
mantida, em 2030 o número de mortes chegará a dez 
milhões, metade delas em indivíduos entre trinta e 
cinco e sessenta e nove anos de idade. 
 No Brasil a cada hora vinte e três pessoas 
morrem por doenças ligadas ao tabagismo. Metade 
dos seis tipos de câncer que mais matam no País tem 
o cigarro como fator de risco. O fumo é responsável 
por noventa por cento dos casos de câncer de pulmão, 
que mata doze mil pessoas por ano no Brasil. O uso 
do cigarro também provoca no pulmão doenças como 
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enfisema e bronquite. Desencadeia bronquite e 
DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Além 
disso, o cigarro está relacionado à causa de tumores 
malignos em vários outros órgãos, como câncer de 
boca, laringe, pâncreas, rins e bexiga. 
 De acordo com o Ministério da Saúde vinte e 
dois por cento dos homens e dezesseis por cento das 
mulheres fumam diariamente no País. Segundo o 
programa de combate ao tabagismo de Vila Velha, 
por exemplo, o índice de reincidência ao vício 
naquele Município é de trinta por cento, ou seja, 
trinta por cento das pessoas voltam a fumar.  

Das mortes causadas pelo fumo, vinte e cinco 
por cento são decorrentes de doenças coronarianas, 
como infarto do miocárdio. Os fumantes correm 
quase o dobro do risco dos que não fumam. O infarto 
do miocárdio ou mortes por doenças coronarianas 
cada vez aumenta em virtude do cigarro. O cigarro 
causa lesões nos vasos sanguíneos de todo o corpo; 
propicia acidente vascular cerebral, mais conhecido 
como derrame, e aumenta o colesterol mau, o LDL, e 
diminui a concentração do colesterol bom, conhecido 
como HDL, no sangue. 
 Tem ainda o fumante passivo, que é aquele 
que não fuma, porém respira fumaça de cigarro de 
outras pessoas. As crianças são as maiores vitimas do 
fumo passivo. Os filhos de mães que fumaram 
durante a gravidez tendem a nascer com peso e altura 
inferiores aos filhos de mães que não fumam. A 
criança que convive com fumantes está mais sujeita a 
se tornar um fumante e a fumar mais precocemente. 
 Estamos propondo, por meio do Projeto de 
Resolução n.º 44/2011, de nossa autoria, a criação da 
Medalha Marinho Delmaestro de Combate ao Fumo. 
Inclusive a Senhora Deputada Luzia Toledo, que ora 
ocupa a presidência dos trabalhos, conheceu o Senhor 
Marinho Delmaestro, cujo filho, Doutor Délio 
Delmaestro, é um grande médico, professor de 
medicina e ex-presidente do Conselho Regional de 
Medicina.  

Mas, como já falamos, Marinho Delmaestro 
foi uma pessoa incansável no combate ao tabagismo. 
Chegava até a exagerar em alguns momentos. 
Chegava a tomar o cigarro das mãos das pessoas na 
rua; a tomar o maço de cigarros do bolso das pessoas 
e de vez em quando levava até alguns empurrões. 
Ajudou também o início da construção do hospital 
Santa Rita de Cássia.  

 

Então, essa medalha, essa honraria com o 
nome de Marinho Delmaestro é para homenagear 
pessoas e entidades que reconhecidamente combatem 
o tabagismo e, em virtude disso, também estão 
cuidando da saúde da população. 
 Por fim, saúde, saúde, saúde! (Muito bem!)  
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Continua em discussão o Projeto de 
Resolução n.º 44/2011. (Pausa) 

Não havendo mais oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

O projeto segue à 3.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 05/2012.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 411/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 413/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 419/2011.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 

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

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

Concedo a palavra ao Líder do PTB, Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – (Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, estamos há mais 
de um ano trabalhando nesta Casa Legislativa e já 
vimos muitas coisas acontecendo, como crises, e 
também os avanços. Acima de tudo vimos a 
convivência entre os colegas deputados deste Poder. 
Sabemos perfeitamente o que tem se falado aos 
quatro cantos sobre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. Tem se falado que esta 
Casa vive uma nova fase, vive uma nova 
transparência e, acima de tudo, vive sua 
independência.  

E tenho presenciado - e não falo em tom de 
crítica, apenas fazendo uma avaliação política, pois 
temos um mandato nesta Casa de Leis - que as 
conversações têm se restringido a poucas pessoas 
neste Poder.  

Falo desta tribuna, sem nenhuma vaidade, 
não aspiro a nenhum cargo, pois sou pré-candidato à 
prefeitura de Linhares. Falo porque sei perfeitamente 
que há pessoas capazes de ocupar tantos cargos que 
vêm sendo indicados não pela maioria, mas com 
consentimento, talvez, em função das colocações...  
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Sei perfeitamente que temos pessoas nesta 
Casa de Leis, como o caso recente da indicação do 
Presidente desta Casa para Conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo. Sabemos que 
S. Ex.ª foi uma pessoa escolhida para ser o Presidente 
deste Poder, e mais uma vez surgiu o nome de S. Ex.ª 
para ocupar um cargo importante no Tribunal de 
Contas.  

Temos nesta Assembleia Legislativa o líder 
do Governo, Senhor Deputado Marcelo Coelho, que 
desempenha um excelente papel na coordenação dos 
trabalhos e que hoje também tem o nosso apoio, pois 
é uma pessoa muito importante para ocupar a vice-
presidência deste Poder. Já se comenta que também 
terá apoio uma indicação e a votação do nome do 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço para ocupar a 
Presidência desta Assembleia Legislativa. E várias 
pessoas já estão falando em outras vagas para serem 
ocupadas no Tribunal de Contas.  

Não quero nada e apenas reivindico uma 
coisa que tenho falado e volto a repetir: sou pré-
candidato à Prefeitura de Linhares.  

 Mas, gostaria de lembrar a esta Casa que as 
coisas têm de ser mais discutidas, porque tem 
deputado daqui que não ficou sequer com um cargo 
mais relevante, e que também tem condições para tal. 
Às vezes uma única pessoa fica com dois, três, quatro 
cargos relevantes durante um mandato legislativo.  

Apoio o Governo Casagrande, mas acho que 
a Assembleia Legislativa tem de discutir mais seus 
assuntos internos, sim, porque caso contrário não será 
um Poder independente, caso contrário será um Poder 
a reboque do Executivo.  

Estamos conscientes do importante trabalho 
que o Governador vem fazendo na restauração 
iniciada pelo Senhor Paulo Hartung; temos 
consciência do importante trabalho que vem sendo 
feito nesta Casa pelo Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun. Mas, meus amigos, eu gostaria que as 
coisas, daqui para frente não chegassem prontas para 
serem assinadas. Às vezes as pessoas ficam assim 
meio que na pressão e acabam assinando, com medo 
de às vezes serem mal interpretadas. 

Então, Senhora Presidenta, Senhoras e 
Senhores Deputados, gostaria que as próximas 
indicações, as próximas substituições fossem 
discutidas mais individualmente com os colegas; que 
se reunissem todos os colegas para definir os 
trabalhos desta Casa e não apenas meia dúzia 
definindo, mas com os trinta deputados pertencentes 
a esta Assembleia Legislativa definindo. 

 
O Sr. Gilsinho Lopes – Senhor Deputado, 

entendo perfeitamente o pronunciamento de V. Ex.ª. 
Agora, quero deixar bem claro que não assinei nada 
sob pressão, até porque encaminhei um projeto de lei 
para esta Casa por entender que o vice-presidente de 
qualquer Poder na ausência do seu Presidente é quem 
assume.  

Conversava com o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, que nos disse que quando S. Ex.ª foi 

presidente da Câmara de Vereadores do Município de 
Vila Velha em 1993 apresentou um projeto idêntico e 
lá funciona dessa forma quando o Presidente daquele 
Executivo se afasta.  

O nosso Presidente desta Casa hoje está 
próximo de galgar o posto de Conselheiro do 
Tribunal de Contas porque o indicamos, 
referendamos o nome de S. Ex.ª e já em assinatura. 
Com certeza a nomeação ou a indicação do Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço para presidência desta 
Casa, em primeiro lugar, é porque S. Ex.ª tem direito 
e tem competência para tal, pelos anos de vida 
pública, assim como V. Ex.ª, que não postulou o 
cargo em momento algum. Já fizemos a indicação do 
nome do Senhor Deputado Theodorico Ferraço por 
entender que é a pessoa certa para ocupar o espaço.  

Quando V. Ex.ª fala da discussão, acho que 
tem de haver discussão sim, porque há outros cargos, 
como a vice-presidência e outros cargos da Mesa. 
Mas, em momento algum este deputado, e tenho 
certeza que os demais, assinaram por pressão. 
Assinaram por simpatia, por saber da gestão, por 
saber da pessoa que é o Senhor Theodorico Ferraço.  

Mas, com certeza as discussões são salutares. 
E como V. Ex.ª disse que é pré-candidato à Prefeitura 
de Linhares pode contar com meu apoio.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Agradeço-

lhe o aparte, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Quero 
dizer a V. Ex.ª que não falei nada sobre o Senhor 
Theodorico Ferraço; que não assinei nada para o 
Senhor Theodorico Ferraço. Já falei que é o meu 
candidato para substituir o Senhor Rodrigo Chamoun, 
que também teve o meu apoio. Olha bem, preste bem 
atenção: só falei que na hora dessas indicações, que 
elas saiam no conjunto dos trinta deputados; que não 
venham trazendo já uma definição. Acho que é o 
nome mais importante para ocupar a Presidência, 
tanto é que estou sendo claro; S. Ex.ª tem o meu 
apoio, como teve o meu apoio o nome do Senhor 
Presidente Rodrigo Chamoun, e como pode ter o meu 
apoio o nome do Senhor Deputado Marcelo Coelho 
para ocupar a Vice-Presidência desta Casa. Mas só 
que o assunto não está sendo discutido em conjunto. 
Mas se inicia com duas, três ou meia dúzia de 
pessoas, e se define; a lista vem e quem vai se negar 
em assinar o apoio a algum colega nesta Casa de Lei? 
Não se trata de pressão, mas de convivência, pois 
somos considerados uma família dentro deste Poder. 
É esse o meu pensamento. 

 
O Sr. Doutor Hércules – Senhor Deputado 

José Carlos Elias, não posso deixar de concordar com 
o pensamento do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
sobre a sucessão presidencial nesta Casa, que deve 
ser automática mesmo; deveria ser assim. Lembrei-
me quando, em 1993, eu era Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Velha pela segunda vez, e o 
Senhor Roberto Ramalhete, um colega meu, era o 
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Vice-Presidente da Câmara Municipal de Cariacica. 
O Presidente morreu em um acidente de carro, em 
Jardim América, mas o Senhor Roberto Ramalhete 
não ocupou a Presidência, apesar de ser o Vice-
Presidente. Então, a figura do Vice-Presidente é só 
para decorar? O Vice-Presidente tem que substituir o 
Presidente. Não somente o Vice-Presidente, mas há 
que se seguir a linha sucessória, conforme estabelece 
o projeto de lei de autoria do Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, muito justo, pois confio em todos os 
componentes da Mesa, os titulares e os suplentes, 
para suceder o Senhor Presidente Rodrigo Chamoun, 
e assim por diante.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Agradeço 

a V. Ex.ª o aparte.  
Mas acho que V. Ex.as estão se confundindo. 

Não estou contra o projeto do Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. V. Ex.as estão confundindo as coisas. 
Estou falando sobre a maneira como foram 
articulados os cargos. É importante, mas penso que 
nem seria necessário fazer eleição para eleger o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço Presidente 
desta Casa de Leis.  

O projeto de autoria do Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes tem o meu apoio. Mas quero me 
referir ao que vem antes. As discussões devem ser 
mais amplas e mais transparentes junto aos 
deputados, que decidirão. Por exemplo: a Assembleia 
Legislativa possui três cargos a serem indicados para 
o Tribunal de Contas. Volto a repetir: não tenho 
interesse no cargo porque sou pré-candidato a 
prefeito. Essa decisão tem que sair de dentro desta 
Assembleia Legislativa; não tem que vir de fora para 
dentro. Nós é que devemos discuti-la. É lógico que 
conversar com o Governador é importantíssimo, mas 
temos que ir a S. Ex.ª já com o nome alinhavado em 
uma reunião feita entre todos nós.  

Senhora Presidenta Luzia Toledo e Senhores 
Deputados, outro assunto que gostaríamos de 
comentar, pois às vezes não temos tempo para dizer 
tudo o que pensamos, é sobre os projetos aprovados 
nesta Casa, mas que às vezes caem no esquecimento. 
São projetos importantes e para os quais a população 
espera também ação do Governo.  

Quando prefeito pelo Município de Linhares, 
aprovamos um projeto de nossa autoria e que hoje é 
uma realidade. Trata-se da faculdade pública, muito 
combatida na época, mas hoje reconhecida pela atual 
administração, que sabe da sua utilidade. Porque 
noventa e seis por cento do povo de Linhares quer 
uma universidade estadual pública. E a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 03/2011, que altera a 
redação do parágrafo único, do art. 176, da 
Constituição Estadual, faculta ao Poder Executivo o 
oferecimento do ensino superior; logicamente que 
respeitadas as necessidades de cada região.  

Senhor Deputado Marcelo Coelho, Líder do 
Governo nesta Casa, gostaria que o Governo do 
Estado levantasse essa bandeira; que o Governo do 
Estado debatesse esse assunto com sua equipe. O 
povo deste Estado precisará e muito de qualificação 
profissional para suprir a demanda por milhares de 
empregos nos grandes projetos que se instalarão neste 
Estado, onde nem todos têm a oportunidade para se 
qualificar. Mas hoje há essa oportunidade por meio 
de um projeto aprovado por todos nós. Não se trata 
de projeto do Deputado José Carlos Elias; trata-se de 
um projeto desta Assembleia Legislativa já 
promulgado.  

Seria bom o Senhor Governador Renato 
Casagrande assumir o compromisso, como falado na 
imprensa, de se criar a Universidade Estadual do 
Estado do Espírito Santo, e que isso fosse prioridade 
de Governo, pois educação é uma prioridade. Se 
educação for prioridade diminuiremos o índice de 
violência, daremos oportunidade de as pessoas 
conseguirem um emprego melhor e de saírem da 
extrema pobreza. Nem todos têm a oportunidade 
necessária para ser alguém na vida. O papel do 
Estado é esse de qualificar seus munícipes.  
A Prefeitura de Linhares, que é um pingo-d’água na 
receita do Estado, mantém a Faculdade de Ensino 
Superior de Linhares - Faceli, entidade que criamos; 
não custa muito e não visa ao lucro.  

Neste País, vinte e um estados da Federação 
possuem uma universidade estadual; apenas três não 
as têm. Um desses é o Estado do Espírito Santo. 

 

Ao Governador do Estado, em razão do seu 
trabalho e da sua meta que é a erradicação da 
pobreza, sugerimos essa bandeira de luta, que muito 
contribuirá para que possamos ajudar as pessoas 
também a pescarem o seu peixe com dignidade, 
dando as condições necessárias para que possam ser 
alguém, aproveitando os investimentos que estão se 
instalando no Estado do Espírito Santo.  
 

 O Sr. Marcelo Coelho – Estávamos ouvindo 
atentamente a fala de V. Ex.a, um pronunciamento 
muito forte, principalmente em favor da nossa 
educação e da implantação de uma universidade 
estadual pública para atender aos nossos capixabas. A 
ideia de V. Ex.ª é muito importante. Sabemos que o 
Município de Linhares avançou no que se refere ao 
ensino superior, com a criação da faculdade 
municipal, mas é importante registrar e reconhecer 
que o Estado tem um programa de excelência para 
continuar fortalecendo o ensino superior para os 
capixabas que não têm condições de pagar. É um 
programa inteligente que se iniciou no Governo 
Paulo Hartung e que o atual Governador Renato 
Casagrande está fortalecendo e ampliando, porque 
bem sabe que educação é a prioridade. Tanto é que 
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tem investido fortemente para diminuir a nossa 
pobreza. O Governo tem feito projetos importantes.  

O pensamento de V. Ex.ª, Senhor Deputado 
José Carlos Elias, de abrir uma discussão junto aos 
profissionais da educação, é salutar. Não temos 
dúvida de que o Governo concordará em ouvi-lo para 
o debate: se é melhor permitirmos a milhares de 
capixabas continuarem atendidos por um programa 
que o Estado paga o curso em faculdades particulares 
para quem não têm condições de pagar, o que está 
ocorrendo por um processo claro, com regras bem 
definidas; ou se é melhor construir uma faculdade 
estadual pública. Levaremos a sugestão de V. Ex.ª ao 
Governador do Estado.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – 
Agradecemos a V. Ex.a o aparte.  

Concluímos nosso pensamento dizendo que 
quando assumimos a administração municipal de 
Linhares, e o Senhor Deputado Luiz Durão é 
testemunha, a prefeitura investia aproximadamente 
de seiscentos a setecentos mil reais por mês no 
pagamento de bolsas de estudos a duzentos alunos, e 
foi quando criamos a faculdade municipal dando 
oportunidade a milhares de alunos estudarem 
investindo cerca de duzentos e cinquenta mil reais 
por mês.  

Não queremos que o Governo do Estado pare 
de pagar bolsa de estudo de ensino superior para as 
pessoas, mas uma universidade estadual pública não 
visa ao lucro e atende a muito mais pessoas.  

Desejamos a manutenção desse programa 
pelo Governo, mas que inclua o Espírito Santo neste 
mapa do Brasil, pois é um dos poucos estados da 
Federação que não oferece uma universidade estadual 
públicaa sua população.  

 

Senhora Presidenta e Senhores Deputados, 
agradecemos a atenção. Não estamos falando em tom 
de crítica, mas deve haver debate, porque esta Casa 
de Leis faz os debates para que os benefícios 
alcancem a população. Não podemos apenas ficar 
dizendo amém. Apoiamos o Governo Renato 
Casagrande; estamos aprovando todos os projetos 
que o Governo envia a esta Casa. Mas, a Assembleia 
Legislativa deve contribuir ainda mais. E a 
contribuição para a criação de uma universidade 
estadual, com certeza marcará o Governo Renato 
Casagrande. (Muito bem!) 

 

(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Claudio Vereza 
e Genivaldo Lievore) 

 

 A SR.a PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Findo o tempo destinado às Lideranças 

Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Luciano Rezende, orador inscrito.  
 
 O SR. LUCIANO REZENDE – (Sem 
revisão do orador) – Senhora Presidenta Luzia 
Toledo, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
amigos que nos honram com a presença nas galerias, 
jornalistas, funcionários da Assembleia Legislativa, 
equipe de comunicação da TV Assembleia, aqueles 
que nos acompanham pela TV Educativa, boa tarde. 
Hoje, pela manhã, fizemos uma visita ao Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo para dar um 
abraço em alguns amigos. Lá encontramos os 
Conselheiros Sérgio Aboudib e Sebastião Carlos 
Ranna de Macedo, Presidente do Tribunal de Contas, 
que fez a cortesia de nos acompanhar numa visita às 
dependências daquele órgão, para que percebêssemos 
a mudança simbólica e importante no funcionamento 
dos setores. 
 O Tribunal de Contas do Espírito Santo era 
feito de corredores com divisórias de madeira em 
basicamente cem por cento da sua área física. Hoje, 
para nossa surpresa, tomamos conhecimento de que 
no período do recesso o Tribunal de Contas substituiu 
todas as divisórias de madeira por vidro transparente, 
o que possibilita a observação do funcionamento de 
todos os setores, inclusive salas de reuniões e sala 
para receber visitantes. Isso significa transparência na 
própria área física do Tribunal de Contas do Espírito 
Santo, que tem modificado a sua forma de operar, 
abrindo seu trabalho para toda a sociedade. Então é 
com alegria que mencionamos essa modificação. 
 Chegamos a nos lembrar de um projeto que 
se tornou lei em Vitória nos anos 90, quando fomos 
vereador pela primeira vez por Vitória, que 
estabelecia que todas as cozinhas de restaurantes 
fossem visíveis por meio de vidros transparentes. 
Assim, todas as cozinhas de restaurantes são visíveis, 
o que facilita o controle e a visão do processo de 
realização das receitas e manuseio dos alimentos. 

O Tribunal de Contas adotou uma reforma 
semelhante, substituindo as paredes de madeira por 
vidro transparente. Parabenizamos o gestor do órgão, 
porque essa obra, além de facilitar o trabalho, tem um 
simbolismo muito importante. Onde antes existiam 
paredes com impossibilidade de visão, hoje estão 
vidros transparentes, mostrando e ilustrando o 
momento vivido pelo Tribunal de Contas, para 
orgulho de todos os capixabas. 
 Assomamos a esta tribuna para mencionar, na 
parte do nosso trabalho legislativo, o pedido feito há 
instantes para que a Comissão de Justiça desta Casa 
de Leis analise, por meio de recurso, o projeto de lei 
que institui a licença paternidade especial, em caso de 
morte, de grave enfermidade ou de abandono da 
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criança por parte da mãe, bem como nos casos de 
guarda exclusiva do filho pelo pai. Este projeto foi 
elaborado pelo nosso gabinete a partir do caso 
verídico de um funcionário que teve a infelicidade de 
perder sua esposa no momento do parto, a felicidade 
de ter a criança salva, mas se deparando com a 
dificuldade enorme de conseguir uma licença de seis 
meses para cuidar da criança, similar à que teria a 
mãe.  
 O Senhor José Joaquim dos Santos, Policial 
Federal do Distrito Federal, entrou na Justiça e 
conseguiu, por meio da sensibilidade de um juiz, uma 
liminar que deu a ele a oportunidade de exercer a 
licença-paternidade. O fato nos chamou a atenção 
porque nos termos do art. 7º, inciso XIX, da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 
10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 1988, o prazo 
de licença-paternidade é de cinco dias. Com o 
advento do novo código civil o poder familiar é 
responsabilidade compartilhada do homem e da 
mulher. Porém, com essa visão, mais do que o dever 
é o direito do pai. E muitos que estão nos ouvindo 
por intermédio da TV Assembleia são pais, assim 
como nós, e podem imaginar a tristeza desse pai ao 
perder a sua esposa no momento do parto e ainda se 
ver no desespero de se ausentar de casa para 
trabalhar, sem nenhuma cobertura de licença para que 
pudesse cuidar do seu filho. Preocupada 
acertadamente com o aspecto social, a Justiça propôs 
que esse pai pudesse exercer a licença-paternidade 
pelo mesmo período que teria a mãe falecida, para 
cuidar dessa criança.  
 Esse projeto de lei, de nossa autoria, que 
institui a licença-paternidade especial em casos de 
morte ou de grave enfermidade, foi encaminhado 
para esta Casa. No primeiro momento encontrou 
dificuldade em tramitar na Comissão de Justiça, 
razão pela qual pedimos que fosse novamente 
analisado. Mas, de qualquer forma é preciso de que o 
Governo do Estado acompanhe essa discussão, pois 
sendo um projeto de lei ou uma indicação esse 
esforço de reflexão que estamos fazendo nesta Casa 
deve sensibilizar o nosso Governo do Estado, 
liderado por um homem de extrema sensibilidade 
social e vida social voltada para a compreensão e 
defesa principalmente dos mais necessitados. 

Não há nenhuma justificativa para que, no 
caso de perda da mãe, abandono de criança ou 
enfermidade grave em que a mãe não possa exercer a 
sua maternidade, o pai não possa usar mão da 
licença-paternidade para exercer o seu papel. 
Voltamos à reflexão de que na primeira infância, até 
três ou quatro anos de idade, a criança já tem sua 
personalidade e valores praticamente definidos. Uma 
criança que chega à escola sem valores, sem 
personalidade bem definida no âmbito familiar nos 
primeiros anos de vida, traz dificuldades à escola, 
que não terá como sustentar a educação formal 
acadêmica da criança, que é sua função. Estabelecer 

valores e uma educação mais ampla não pode ser 
função delegada à escola, mas função inadiável e 
intransferível das famílias. 

Temos muitas crianças abandonadas, sem 
pai, sem mãe, com a impossibilidade de presença 
física do pai ou da mãe ou dos dois, é verdade. Mas, 
temos milhões de crianças abandonadas no País tendo 
pai e mãe; largadas dentro de casa sem nenhum tipo 
de orientação, sem nenhum tipo de educação, 
principalmente de valores. Posteriormente, 
encontraremos grande dificuldade de relação social 
dessas crianças que ao viverem sem construir valores 
de respeito não terão mais tarde nenhum tipo de 
orientação moral ou de caráter. 

Há poucos dias soubemos que jovens 
incendiaram, no Distrito Federal, dois mendigos que 
estavam dormindo. Na nossa concepção essa equação 
é muito simples: pais ausentes fisicamente ou na 
educação de seus filhos, causando falta de valores e 
de educação a essas crianças, o que provoca 
deformidade moral; daí ao delito, à delinquência, a 
não respeitar mais nada, a um passo de se tornar um 
jovem transgressor. 

Portanto, no momento em que temos a 
licença-maternidade restrita à mãe e no caso da sua 
ausência o pai não poder exercer essa licença por seis 
meses, estamos diante de uma lacuna que precisa ser 
preenchida, quer seja pela aprovação do nosso 
projeto de lei nesta Casa ou por indicação. Mas, para 
isso precisamos da sensibilidade - e temos certeza 
que a teremos- do Governo do Estado por intermédio 
do Governador Renato Casagrande e das secretarias 
que têm relação com essa discussão. 

Senhora Presidenta, era esse o assunto que 
gostaríamos de detalhar mais um pouco nesta 
oportunidade, para que pudéssemos acompanhar essa 
discussão e contribuir com a mudança de legislação, 
que pode ser muito importante em alguns casos de 
tragédia em que a mãe estará impedida de exercer sua 
licença-maternidade e o pai também não tem 
nenhuma previsão legal para fazer isso além dos 
cinco dias que a lei da Constituição Federal 
determina.  

 
Agradecemos o carinho, a atenção e a 

tolerância com o tempo que extrapolamos. (Muito 
bem!)  

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente.  
Passo a Presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Marcelo Coelho. (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

COELHO) - Assumo a presidência dos trabalhos 
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neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules, orador inscrito.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, mais uma vez 
lembramos a Campanha da Fraternidade deste ano. 
Registramos, no início desta sessão, a caminhada que 
fizemos na Praça Costa Pereira até a matriz da 
Catedral, um momento muito bom, desta feita da 
Igreja Católica. Mas, apelamos para todas as igrejas 
embarcarem naturalmente nessa campanha em favor 
da saúde pública.  

Esquecemo-nos de relatar que conversamos 
com o arcebispo Dom Luiz Mancilha sobre a 
possibilidade de sermos recebido junto com as 
entidades médicas, com o médico Osvaldo Luiz 
Pavan Júnior, vice-presidente do CRM, para 
marcarmos uma agenda com o referido arcebispo no 
sentido de engrossar essa campanha.  

Também apresentamos nesta Casa o Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Doutor Drauzio 
Varella. Gostaríamos de agraciá-lo com a Medalha 
Marinho Delmastro, medalha essa referente às 
pessoas e entidades que combatem o tabagismo. 
Lutaremos a favor da saúde pública que não está bem 
no Brasil, e no Estado do Espírito Santo não poderia 
ser diferente. Isso, apesar da luta do Governo do 
Estado desde a época do Ex-Governador Paulo 
Hartung com a construção dos novos hospitais que 
serão inaugurados. Ou seja, o Hospital Dório Silva; o 
Hospital São Lucas; e o Hospital Central que já foi 
inaugurado. Serão inauguradas também as 
ampliações, por exemplo, do Hospital Evangélico, 
onde inclusive temos uma pessoa da família 
internada. O Evangélico é um exemplo de dedicação 
daquele povo, não só dos diretores, mas do auxiliar 
mais simples, enfim, de toda equipe.  

Lembramo-nos também que o querido 
Senhor Deputado Nilton Baiano - e já falamos sobre 
isso no início desta sessão – pediu-nos para que 
registrássemos o pedido de desculpas por não estar 
hoje presente nesta sessão. S. Ex.ª ainda está em 
tratamento. O referido deputado tratou-se no Hospital 
Evangélico, onde foi muito bem atendido. Só temos 
elogios à equipe daquele hospital: ao Doutor Shariff 
Moysés e ao Doutor José Carone Filho, a todos os 
profissionais, não só aos médicos que dão apoio ao 
referido hospital que hoje é um orgulho para o Estado 
do Espírito Santo.  

Sabemos dos recursos ofertados e da ajuda 
que o Ex-Governador Paulo Hartung e que o 
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Anselmo 
Tozi, direcionaram para o Hospital Evangélico.  

O hospital e maternidade São João Batista, 
no Município de Cariacica, é hoje administrado pelo 
Hospital Evangélico. É um hospital cujos médicos 
realizavam vinte, trinta partos por mês. Hoje, esses 
médicos realizam mais de quinhentos partos por mês; 
com um tratamento muito bom para gestantes, 

dignificando muito o nosso Sistema de Saúde 
Pública.  

Esse é o nosso registro, Senhor Presidente 
Marcelo Coelho, que hoje está em destaque na 
imprensa, com merecido prestígio. V. Ex.ª além de 
grande líder é grande colega, é grande companheiro 
nesta Assembleia Legislativa. O Deputado se destaca 
por sua dedicação, humildade, atenção aos pares e 
lucidez, o que com certeza o levará a outros cargos 
muito mais importantes neste Estado do que o de 
Deputado Estadual.  

Parabéns, Senhor Deputado Marcelo Coelho, 
pelo que vimos e lemos hoje no jornal A Gazeta 
sobre V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

COELHO) – Senhor Deputado Doutor Hércules, 
agradecemos-lhe as generosas palavras, o carinho e, 
principalmente, o apoio nesta Casa. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Muito 

obrigado. 
E receba meus parabéns mais uma vez. 

(Muito bem!) 
(Retira-se momentaneamente a 
Senhora Deputada Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, orador inscrito. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, telespectadores que 
nos assistem pela TV Assembleia, funcionários desta 
Casa, hoje, pela manhã, tivemos audiência da 
Comissão de Segurança Pública e nela discutimos 
sobre a reportagem especial do jornal A Tribuna 
veiculada hoje, informando que há cidades com 
apenas dois policiais militares nas ruas, o que é 
preocupante. 

O Governador do Estado, Senhor Renato 
Casagrande, tem investido muito na área da 
Segurança Pública. Mas tivemos um lapso e uma 
situação diferenciada em nosso Estado. Houve um 
concurso público para seiscentos e cinquenta 
policiais militares, inscreveram-se trinta e quatro mil 
pessoas e dessas dezoito mil, duzentas e setenta 
fizeram as provas, mas apenas cento e noventa e 
cinco se classificaram. E, após o exame psicotécnico 
e o teste físico, apenas cento e trinta pessoas foram 
aprovadas, o que não suprirá no ritmo que o 
Governador do Estado quer. 

Há várias ocorrências no interior de nosso 
Estado e os deslocamentos, a fim de serem lavrados 
os flagrantes, continuam acontecendo. Se ocorrer um 
crime em Iúna no fim de semana, tem-se que 
percorrer cento e trinta quilômetros para chegar a 
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Venda Nova do Imigrante para se lavrar o flagrante. 
Um crime ocorrido em Águia Branca terá que ter a 
lavratura do flagrante registrada em Nova Venécia, 
ou em Barra de São Francisco. Com isso, a cidade 
com apenas dois policiais fica desguarnecida. 

Ocorreram em Vila Valério, em 2010 e 2011, 
dez homicídios a cada ano. É um número muito alto, 
considerando que a cidade possui treze mil e 
quinhentos habitantes. Estivemos em audiência 
pública, presidida pelo Senhor Deputado Doutor 
Henrique Vargas, em São Gabriel da Palha, e 
pudemos observar que em 2002 havia sessenta e dois 
policiais militares e uma população de vinte e quatro 
mil habitantes. Hoje há apenas trinta e cinco policiais 
para uma população de trinta e cinco mil habitantes, 
ou seja, um policial para cada mil habitantes. A 
Organização das Nações Unidas determina que haja 
de duzentos e cinquenta a trezentos e cinquenta 
pessoas para cada um policial. 

No jornal A Tribuna de hoje temos: 
Moradores têm de prender ladrão; Prefeituras 
pedem investigação; Inquérito de crime leva 6 anos; 
Sesp promete mais efetivo.  

 

 Temos que eivar nossos concursos de 
celeridade, porque a defasagem do quadro da Polícia 
Civil e da Polícia Militar é muito grande. O quadro 
organizacional da Polícia Civil é de 1990 e teria que vir 
para esta Casa para a sua aprovação a fim de aumentar o 
contingente. Em 1990 tínhamos apenas sessenta 
municípios e hoje temos setenta e oito. Várias 
delegacias foram criadas: delegacias especializadas; 
divisões; departamentos; superintendência; delegacia 
das minorias. Porém, os cargos não foram criados.  
 Senhor Presidente Marcelo Coelho, estamos 
enfrentando outra situação. Quanto ao projeto de 
regionalização que o Senhor Henrique Herkenhoff, 
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa 
Social, quis colocar em prática, verificamos que já 
passou mais de um ano e não foi colocado em prática, 
nem mesmo as unidades padrões de policiamento 
integrado, as zonas de policiamento integrado, que 
disse que queria montar em vários municípios 
juntamente com as Polícias Militar e Civil. E não há 
unidade alguma construída. 
 Verificamos outro problema: as nossas 
cadeias já estão quase todas superlotadas, ou seja, 
estão acolhendo além da sua capacidade. Os presídios 
foram construídos no Governo passado e estão todos 
superlotados. Ainda temos as denúncias de torturas e 
maus-tratos nos presídios, que entrarão em colapso. 
O Ex-Secretário Rodney Miranda, hoje Deputado 
Estadual, em 2010 já falava sobre essa questão, ou 
seja, dizia que caso não fosse construído mais 
presídios teríamos um colapso no sistema 
penitenciário. 

Hoje, verificamos que vários mecanismos de 
combate à violência e criminalidade foram colocados 
pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, 
como o aumento de delegacia de inteligência, 
aumento de delegacia especializada, de efetivos nas 

delegacias de homicídios e proteção à pessoa nas 
delegacias antidrogas. As prisões estão ocorrendo 
diuturnamente e em grande escala, inclusive no 
Interior, para onde o crime está migrando. 

 

Não temos nenhum planejamento. Falamos 
para o Secretário de Estado da Justiça, Senhor 
Ângelo Roncalli, e também cobramos de S. Ex.ª nesta 
Casa a necessidade de mais presídios, pois está há 
mais de sete anos na Pasta da Secretaria de Justiça e 
ainda não tem planejamento de construção de 
presídio.  
 Participamos de uma audiência pública na 
cidade de Conceição do Castelo e o Prefeito 
Municipal de Brejetuba ofereceu o terreno para a 
construção de um presídio, mas até hoje não foram ao 
local. Já oficiamos a Secretaria de Estado da Justiça e 
o Governador do Estado, porém não foram ver a área 
destinada ao Governo do Estado. 
 

 O Sr. José Esmeraldo – Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, parabenizamo-lo pelo discurso. V. 
Ex.ª é um delegado especial da Polícia Civil, um 
homem que conhece como ninguém todos aqueles 
meandros. 
 Gostaria de me reportar a dois Secretários. 
Primeiro, parabenizar o Senhor Henrique Herkenhoff, 
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa 
Social, um homem que não gosta de aparecer, mas, 
na verdade, tem realizado um belo trabalho na área 
de Segurança, tendo em vista que foi o Secretário do 
Governo Renato Casagrande mais bem avaliado na 
pesquisa. Segundo, parabenizar o Senhor Ângelo 
Roncalli, Secretário de Estado da Justiça, que acho 
um brincalhão - é o meu ponto de vista - e não 
resolve nada. Essa é a verdade. Não sei o que esse 
homem está fazendo na Secretaria de Estado da 
Justiça. Para mim, como Secretário de Estado da 
Justiça é um fracassado. 

Enquanto saúdo e parabenizo o Senhor 
Henrique Herkenhoff, Secretário de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Social, porque não faz 
movimento, mas tem feito um belo trabalho; não é 
uma pessoa que gosta de aparecer, mas na pesquisa, 
agora mesmo, foi o secretário mais bem avaliado, 
como tem vários outros secretários que são bem 
avaliados. Para mim o pior secretário do Governo 
Renato Casagrande chama-se Ângelo Roncalli, 
Secretário de Estado da Justiça.  
 

 O SR. GILSINHO LOPES – Obrigado pelo 
aparte, Senhor Deputado José Esmeraldo. 
 

 Não diria da mesma forma que V. Ex.ª, mas 
sabe que fazemos as nossas críticas e reivindicações, 
colocamos no papel as indicações e as reclamações 
que recebemos. A Comissão de Segurança recebe 
todas as reclamações da esfera da Secretaria de 
Segurança, da Policia Militar, do Bombeiro Militar, 
da Policia Civil, mas esse secretário que V. Ex.ª citou 
simplesmente não atende a nenhum Parlamentar.  

Não queremos que nos atenda, porque não 
pediremos nada de errado para S. Ex.ª e para nenhum 
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dos secretários, até porque sabemos que têm que 
andar dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
senão, nós mesmos faremos as críticas necessárias.  

Quando falamos para o Governo ter atenção 
sobre o tema é porque as unidades estão superlotadas 
e as atividades policiais aumentando. O efetivo da 
Policia Civil, com o apoio do Governador Renato 
Casagrande, aumentará. Várias delegacias 
preencherão suas lacunas e esses policiais que estão 
entrando farão a diferença e darão a resposta. A 
espera foi muito longa: dezoito anos para serem 
nomeados. Com certeza farão um trabalho que o 
Estado do Espírito Santo ficará satisfeito, porque têm 
compromisso com esta Casa de Leis, com o 
Governador Renato Casagrande e com a sociedade. 

Retornaremos a esta tribuna em outra 
oportunidade, porque temos outros assuntos e o 
tempo já está esgotado. (Muito bem!) 

 

(Retiram-se momentaneamente os Senhores 
Deputados Gildevan Fernandes, Sérgio Borges e 
Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo, oradora inscrita. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, orador inscrito. 
 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Deputado Marcelo 
Coelho, V. Ex.ª fica bem na Presidência, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados Doutor Hércules; 
Luciano Rezende, grande parlamentar e nosso amigo; 
Gilsinho Lopes, Líder do PR; taquígrafas que não 
faltam e estão sempre atentas, até mesmo porque se 
faltarem o serviço para a sessão; funcionários desta 
Casa de Leis; jornalistas, que apesar de serem poucos 
existe alguns ainda; telespectadores que nos assistem 
pela TV Assembleia e TV Educativa, muito 
importante, pois os Senhores que nos assistem têm o 
posicionamento de cada deputado que assoma a 
tribuna desta Casa de Leis; boa- tarde.  
 Senhor Presidente, hoje gostaria de me 
reportar a um funcionário que realmente tem feito um 
belo trabalho e o Governador do Estado, Senhor Renato 
Casagrande, acertou em cheio com sua nomeação 
porque é um profissional competente que ocupa uma 
função de destaque no Estado do Espírito Santo. Estou 
me referindo ao presidente do Banestes, Senhor 
Bruno Negris. Tive oportunidade de estar lá e ver que 
S. S.ª é uma pessoa que briga pelo Banestes, briga no 
bom sentido. Ao invés de ficar como muitos 
secretários ficam nos gabinetes com ar refrigerado 
tomando cafezinho, o Senhor Bruno Negris faz 
exatamente o contrario: S. S.ª faz um planejamento e 
um rodízio em todas as agências do Banestes. É 
óbvio que quando uma pessoa da região de São 
Mateus, de Guaçuí ou de qualquer um dos setenta e 
oito municípios do Estado recebe a presença do 
presidente do Banestes levanta a autoestima. Essa é 
uma boa ação. 

 Parabenizamos o Governador Renato 
Casagrande que trouxe uma pessoa que ocupou a 
Secretaria de Estado da Fazenda no governo passado 
para a presidência do Banestes. É uma pessoa talhada 
para a função, ou seja, é um concursado, uma pessoa 
capacitada e que não tem indicação; e se alguém o 
indicou, fez muito bem, porque é capaz, é competente 
para a função e não tem narizinho em pé, não. Tem 
muita gente que ocupa uma função e já no outro dia não 
conhece mais ninguém. Não poderíamos deixar de fazer 
esse registro com relação a esse grande profissional do 
Banestes, Senhor Bruno Negris, por ser uma pessoa 
simples e muito produtiva. É disso que precisamos. 
 Também nos reportaremos a uma questão 
importante com relação a uma exigência feita nos 
hospitais. O indivíduo chega ao hospital com um 
doente, a pessoa já está quase morrendo e só é 
atendida se apresentar um cheque caução. Isso é um 
absurdo! O doente só pode ser atendido nos hospitais 
se o paciente apresentar um cheque caução. O cheque 
é mais importante do que a vida do ser humano! É 
uma vergonha e um absurdo! Grande parte das 
pessoas que vão lá sequer tem condições de pagar 
uma passagem de ônibus, mas tem que apresentar um 
cheque caução, ou morre. O dinheiro é mais 
importante do que a vida humana? 
 Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 
sempre assoma à tribuna desta Casa e a parada é 
indigesta, porque V. Ex.ª ocupa a tribuna e eu 
também, ou seja, estou sempre aqui, junto.  

Senhor Presidente, faço essa colocação 
porque é absurda a exigência de apresentação de 
cheque caução. O meu filho, que é vereador de Vitória 
pelo PSB, Senhor Sérgio de Sá Freitas, apresentou um 
projeto de lei que foi aprovado, e agora, Senhor Prefeito 
João Coser, gostaria que V. Ex.ª o sancionasse. É 
importante que esse projeto seja sancionado, pois é 
inadmissível um doente chegar a um hospital e ter que 
depositar um cheque caução, e se não depositar não será 
atendido. Isso é um absurdo! Os primeiros atendimentos 
têm que ser dados, independentes de cheque caução. 
Sem caução ou com caução tem de ser feito o 
atendimento.  
 Saúdo o Vereador Sérgio de Sá Freitas por 
esse brilhante projeto, aprovado pela Câmara 
Municipal de Vitória por aqueles brilhantes 
vereadores que lá realizam o seu trabalho. 
 E por último, até mesmo porque o tempo é 
exíguo, reporto-me a outro tema que acredito ser 
também importante: é a respeito do horário verde. 
Todas as pessoas têm de olhar pelos agricultores, 
essas pessoas que estão sempre no anonimato e nunca 
têm ninguém para falar por elas. Digo isso porque o 
meu pai era do Interior e tenho muita honra e muita 
satisfação por isso. Sei a dificuldade que o agricultor 
tem no seu ambiente de trabalho. Tudo é difícil, a 
verdade é essa.  
 Como deputado estadual, tivemos nesta Casa 
de Leis a satisfação e a felicidade de elaborar um 
projeto de lei para os agricultores que usam a 
irrigação para manutenção das suas plantações, pois 
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sem água não tem produção, sem água não existe 
produtividade. Elaboramos esse projeto visando a que 
esse Horário Verde ao invés de ser de 21h até as 06h, 
que ele passe para as 19h. O agricultor levanta de 
madrugada. Na hora em que todos dormem, 
principalmente os que moram nas grandes cidades, o 
agricultor está na roça, e como diz o outro, puxando 
cobra para cima dos pés com a sua enxada, com a sua 
foice, com o seu facão, com a sua máquina. E estão lá 
para produzir para depois trazerem os produtos para 
os grandes centros. 
 Como Deputado Estadual não fazemos mais 
do que nossa obrigação proporcionar aos agricultores 
que chegam de madrugada ao trabalho e recolhem-se 
mais cedo para suportar o outro dia, pois não é fácil 
trabalhar na agricultura. Então elaboramos esse projeto 
que está tramitando para que todos aqueles que usam a 
irrigação, ao invés de ficarem acordados até as 21h, 
ficando duas, três horas esperando sem dormir, possam 
dormir mais cedo. Para isso vão lá às 19h e fazem a 
ligação do pivô do seu maquinário de irrigação, para 
nos grandes centros terem maior quantidade e 
qualidade, como um custo menor nos seus produtos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Senhor Deputado José Esmeraldo, V. 
Ex.ª terá mais três minutos para complementar seu 
pronunciamento. 
 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, V. Ex.ª é sempre 
benevolente com este Deputado e por isso torcemos 
muito por V. Ex.ª, que é um jovem de bem e com 
certeza trará muitas coisas boas para o Município de 
Aracruz, tais como: felicidade, muito trabalho, muitas 
obras e o engrandecimento da nossa região. Falamos 
nosso porque também temos um sítio naquela região 
e V. Ex.ª sabe disso. Torcemos muito para que seja 
eleito Prefeito do Município de Aracruz. 
Colocaremos lá uma placa bem grande, mesmo que 
não queira, pois lá quem manda somos nós; e V. Ex.ª 
merece!  

E digo para V. Ex.ª e para todos os que nos 
ouvem que o agricultor tem de ser respeitado, e o que 
resolve problema é ação, não teoria. Precisamos de 
mais ação. O Senhor Renato Casagrande é 
engenheiro florestal e é do Interior, já passou 
dificuldade e ninguém melhor do que S. Ex.ª para 
saber qual é a dificuldade desse povo.  
 Para finalizar, até mesmo porque nos foi 
concedido mais tempo, dizemos em alto e bom som: 
é necessário que mudemos esse horário denominado 
Horário Verde, para um horário mais extenso, pois as 
plantas têm de receber mais água e os agricultores 
precisam dormir mais cedo, e não dormir depois das 
21h, porque eles ficam acordados até esse horário 
para ligarem seus sistemas de irrigação, e acordam às 
6h.  

Temos a certeza de que teremos o apoio do 
Senhor Deputado Marcelo Coelho, que também é um 
homem do Interior, de uma grande e bela cidade, 
Aracruz, que além do seu grande desenvolvimento, 

terá mais ainda daqui para frente, um 
desenvolvimento maior do que o aritmético, um 
desenvolvimento geométrico, tamanha é a quantidade 
de empresas que se estabelecerão lá.  

Senhor Governador Renato Casagrande, 
solicitamos a V. Ex.ª da tribuna desta Casa de Leis, 
conforme já foi dito, que olhemos mais para esses 
agricultores. Sabemos que esse também é um 
caminho para o desenvolvimento. S. Ex.ª que é 
competente, que tem realizado um belo trabalho, que 
foi um grande governo no primeiro ano de mandato, 
que alcançou todas as metas, temos certeza que 
quando S. Ex.ª completar os quatro anos de mandato 
jamais será esquecido no Estado do Espírito Santo.  

Agradeço ao Senhor Presidente Marcelo 
Coelho por nos conceder mais tempo. (Muito bem!)  
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Senhor Deputado José Esmeraldo, 
agradeço-lhe o elogio. Parabenizamos V. Ex.ª pelo 
discurso apoiando o homem do campo. Sou filho de 
agricultor e V. Ex.ª foi muito feliz quando disse em 
alto e bom som das dificuldades que passa nosso 
homem do campo nos dias normais quanto mais no 
momento de seca ou de alguma coisa diferente da 
normalidade. V. Ex.ª foi muito sábio ao falar sobre o 
importante projeto que apóia o homem do campo. 
Parabéns! 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, orador inscrito. (Pausa) 

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

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes, orador inscrito. (Pausa) 
 Estando S. Ex.ª ausente, não havendo mais 
oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 28 
de fevereiro de 2012, para a qual designo 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: discussão especial, em 
3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 424/2011e 
434/2011; discussão especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Resolução n.o 44/2011; discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei Complementar n.º 
05/2012; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.os 411/2011, 413/2011 e 419/2011; 
discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 50/2012, 05/2012, 07/2012, 14/2012 e 20/2012. 
 

Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
vinte e quatro minutos.  
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Nilton Baiano e Solange 
Lube. 
 



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

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

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

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

Estribilho 
 

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

Estribilho 
 

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