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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 4490 
 

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, ALBENE LIMA MEIRELES, 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Comissão de Turismo e Desporto, código 
ASSCTD, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 

 
ATO Nº 4491 

 
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, ALLINE MORAES DE 
RESENDE, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Marcelo 
Santos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 123175/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATO Nº 4492 
 

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, CAROLINA 
ROMANO BROCCO, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete da 
Deputada Solange Lube, por solicitação da própria 
Deputada, contida no processo nº 123181/2012, a 
partir de 08.08.2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4493 

 
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, CLEBER JOSÉ DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 123175/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4494 

 
A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 09 de agosto de 2012 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, EDSON CONCEIÇÃO, do cargo 
em comissão de Agente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AGRP, do 
gabinete do Deputado Rodney Miranda, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 123187/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4495 

 
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, EMERSON MARCELO DE 
MORAES MENDES, do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, do gabinete do 
Deputado Rodney Miranda, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
123185/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4496 

 
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, FABRÍCIO FERREIRA 
FERNANDES, do cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Rodney 
Miranda, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 123186/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 4497 
 

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, JULIANA VIEIRA 
VOSS SCALFONI, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete da 
Deputada Solange Lube, por solicitação da própria 
Deputada, contida no processo nº 123182/2012, a 
partir de 10.08.2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 4498 
 

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, RITA DE CASSIA GUZZO, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de agosto de 2012 Diário do Poder Legislativo - 3 

solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 123175/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 4499 
 

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, JENNIFER CANAL DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Cacau 
Lorenzoni, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 123177/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4500 

 
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, IVAN PIEROZZI JUNIOR, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Comissão de Turismo e Desporto, código 
ASSCTD, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa.  
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4501 

 

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, IZANETE FRANCISCA DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Coordenador-
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código CGGRP, no gabinete do Deputado Cacau 
Lorenzoni, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 123178/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de agosto de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DA PROCURADORIA GERAL 
 

LISTA DE PRODUTIVIDADE  
(Art. 17-C, § 1º, do Ato nº 2517/08) 

 

 Mês/Ano de Apuração JULHO 2012 

PROCURADOR SETORIAL VTAD VTAP PROD GRAT % 
1 ALÉCIO JOCIMAR FAVARO JUD 36 36 100 20 
2 EDINA RANGEL LOURENÇO JUD 22 22 100 20 
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3 JOÃO MANOEL MIRANDA NUNES ADM 0 0 0 20 

Licença para 
atividade 
política

4 LÉA HELENA LYRIO PERES ADM 28 28 100 20 

5 MATUSALÉM DIAS DE MOURA ADM 0 0 0 20 

Licença para 
atividade 
política

6 NILSON ESCOPELLE ADM 0 0 0 20 Férias Prêmio

7 VALESKA PARANHOS FRAGOSO ADM 31 31 100 20 
8 CARLI MARGARIDA GUARNIER SILVA LEG 10 10 100 20 
9 FERNANDO JOSÉ DA SILVA LEG 25 25 100 20 
10 GUSTAVO MERÇON  LEG 19 19 100 20 
11 HÉLCIO JOAQUIM CORREA MESQUITA LEG 10 10 100 20 
12 MÁRIO CÉSAR MAIA GAMA LEG 14 14 100 20 
13 JOSÉ ARIMATHÉIA CAMPOS GOMES LEG 9 9 100 20 
14 SANDRA MARIA CUZZUOL LÓRA LEG 16 16 100 20 
15 VALMIR CASTRO ALVES LEG 10 10 100 20 
16 BRUNO RUA BAPTISTA - 16 16 100 20 
17 EDUARDO ROCHA LEMOS - 22 22 100 20 
18 JOSÉ COTRIK NETO - 11 11 100 20 
19 LIZIANE MARIA BARROS DE MIRANDA - 14 14 100 20 
20 RAFAEL FRACALOSSI MENEZES - 21 21 100 20 
21 RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA - 12 12 100 20 
22 SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - 16 16 100 20 
23 VITOR BERGER COELHO - 9 9 100 20 
24 WERLEN SILVA DE OLIVEIRA - 14 14 100 20 
25 JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL DLP - - 100 - 
26 PAULO DA SILVA MARTINS SPG - - 100 20 
27 JULIO CESAR BASSINI CHAMUN PG - - 100 20 

 
VTAD Valor Total das Atividades Designadas HOMOLOGAÇÃO 
VTAP Valor Total das Atividades Produzidas DLP 

PROD 
Produtividade (somente processos devolvidos no 
prazo) SPG 

GRAT % Percentual de Gratificação PG 
 
 

JÚLIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

PAULO DA SILVA MARTINS 
Subprocurador-Geral 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 
Diretor da Procuradoria 

 
 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

PROGRAMAÇÃO – QUINTA-FEIRA – 09.08.12 

HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-
FEIRA DIVERSOS 

08H20  
ESPAÇO PARCERIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL  

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS MUQUI 
 DIVERSOS 

12H30  ESPAÇO PARCERIA MEDICAÇÕES NÃO  
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SBC: DE CORAÇÃO CARDIOLÓGICAS PARA 
CARDÍACOS 

 
13H00  ASSEMBLEIA DO CAMPO BARRAGENS 

EDUARDO CHAGAS, CHEFE 
DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS RENOVÁVEIS DO 
IDAF 
 

13H30  OPINIÃO MALÁRIA 

GILSA RODRIGUES, 
COORDENADORA 
ESTADUAL DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 
 

14H00  PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-
FEIRA DIVERSOS 

14H15  BIOGRAFIA FLORENTINO AVIDOS 

GABRIEL BITTENCOURT, 
PROFESSOR 
MARIEN CALIXTE, 
JORNALISTA 
 

14H30  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE PARLAMENTAR LUCIANO REZENDE, 
DEPUTADO ESTADUAL 

15H00  
ESPAÇO PARCERIA 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

TRABALHOS DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ES  

 
18H00  ES EM DEBATE 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
NO ES 
 

ALEXANDRE SERAFIM, 
PRESIDENTE DA ABD 
CAPIXABA 
ANTÔNIO CLAUDINO, 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
NACIONAL DE CINECLUBES 
 

18H30  UM DEDO DE PROSA PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

JOSÉ ROBERTO SANTOS 
NEVES, ESCRITOR 

19H00  
 COMISSÃO PERMANENTE MEIO AMBIENTE  

19H30  
 ASSEMBLEIA DO CAMPO BARRAGENS 

EDUARDO CHAGAS, CHEFE 
DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS RENOVÁVEIS DO 
IDAF 
 

20H00  BIOGRAFIA FLORENTINO AVIDOS 

GABRIEL BITTENCOURT, 
PROFESSOR 
MARIEN CALIXTE, 
JORNALISTA 
 

20H30  MUNICÍPIOS CAPIXABAS MUQUI 
 DIVERSOS 

21H00  SABOR ES COMIDA GREGA DIVERSOS 

21H30  PANORAMA TELEJORNAL QUINTA-FEIRA DIVERSOS 

22H00  MP COM VOCÊ 

MUDANÇAS NA LEI PENAL 
BRASILEIRA E PAPEL DO MP 
NO COMBATE À 
CRIMINALIDADE 

DR. SÓCRATES DE SOUZA, 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

22H30  OPINIÃO MALÁRIA 

GILSA RODRIGUES, 
COORDENADORA 
ESTADUAL DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

23H00  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE PARLAMENTAR 
LUCIANO REZENDE, 
DEPUTADO ESTADUAL 
 

23H30  PANORAMA TELEJORNAL QUINTA-FEIRA DIVERSOS 
 

00H00  ES EM DEBATE 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
NO ES 
 

ALEXANDRE SERAFIM, 
PRESIDENTE DA ABD 
CAPIXABA 
ANTÔNIO CLAUDINO, 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
NACIONAL DE CINECLUBES 
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ATAS DAS SESSÕES 
 

 
SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 1.º 
DE AGOSTO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, 
à hora regimental, para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados Atayde 
Armani, Dary Pagung, Doutor Henrique Vargas, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
Luzia Toledo, Roberto Carlos e Theodorico 
Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

 
 (Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Roberto Carlos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Convido o Senhor Deputado Roberto 
Carlos a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  
 

(O Senhor Deputado Roberto 
Carlos lê Mateus, 11:28)  
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Marcelo Coelho e Sérgio 
Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Convido o Senhor 1.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da sexta sessão 
extraordinária, realizada em 17 de julho de 2012. 
(Pausa)  

 
(O Senhor 1.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 10 de julho de 2012. 

Senhor Presidente: 
 
COMUNICADO Nos  072430/2012, 072431/2012, 
072432/2012, 072433/2012, 072434/2012, 
072425/2012, 072426/2012, 072427/2012, 
072428/2012, 072429/2012, 072417/2012, 
072418/2012, 072419/2012, 072420/2012, 
072421/2012, 072422/2012, 072423/2012, 
072424/2012, 072457/2012, 072458/2012, 
072414/2012, 072415/2012, 072416/2012, 
072383/2012, 072384/2012, 072385/2012, 
072378/2012, 072379/2012, 072380/2012, 
072381/2012, 072382/2012, 072450/2012, 
072451/2012, 072452/2012, 072376/2012, 
072377/2012, 072446/2012, 072447/2012, 
072448/2012, 072449/2012, 072439/2012 
072440/2012, 072441/2012, 072442/2012, 
072443/2012, 072444/2012, 072445/2012, 
072435/2012, 072436/2012, 072437/2012, 
072438/2012, 072408/2012, 072409/2012, 
072410/2012, 072411/2012, 072412/2012, 
072413/2012, 072337/2012, 072405/2012, 
072406/2012, 072407/2012, 072400/2012, 
072401/2012, 072402/2012, 072403/2012, 
072404/2012, 072392/2012, 072393/2012, 
072394/2012, 072395/2012, 072396/2012, 
072397/2012, 072398/2012, 072399/2012, 
072391/2012, 072386/2012, 072387/2012, 
072388/2012, 072389/2012, 072390/2012, 
072361/2012, 072362/2012, 072363/2012, 
072364/2012, 072365/2012, 072355/2012, 
072356/2012, 072357/2012, 072358/2012, 
072359/2012, 072360/2012, 072351/2012, 
072352/2012, 072353/2012, 072354/2012, 
072344/2012, 072345/2012, 072346/2012, 
072347/2012, 072348/2012, 072349/2012, 
072350/2012, 072338/2012, 072339/2012, 
072340/2012, 072341/2012, 072342/2012, 
072343/2012, 072300/2012, 072301/2012, 
072302/2012, 072303/2012, 072304/2012, 
072393/2012, 072304/2012, 072293/2012, 
072294/2012, 072296/2012, 072297/2012, 
072298/2012, 072299/2012, 072289/2012, 
072290/2012, 072291/2012, 072292/2012, 
072284/2012, 072285/2012, 072286/2012, 
072287/2012, 072288/2012, 072375/2012, 
072279/2012, 072280/2012, 072281/2012, 
072282/2012, 072283/2012, 072366/2012, 
072367/2012, 072368/2012, 072369/2012, 
072370/2012, 072371/2012, 072372/2012, 
072373/2012, 072374/2012, 072323/2012, 
072324/2012, 072325/2012, 072320/2012, 
072321/2012, 072322/2012, 072316/2012, 
072317/2012, 072318/2012, 072319/2012, 
072313/2012, 072314/2012, 072315/2012, 
072310/2012, 072311/2012, 072312/2012, 
072305/2012, 072306/2012, 072307/2012, 
072308/2012, 072309/2012, 072259/2012, 
072260/2012, 072261/2012, 072262/2012, 
072263/2012, 072264/2012, 072265/2012, 
072266/2012, 072267/2012, 072254/2012, 
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072255/2012, 072256/2012, 072257/2012, 
072258/2012, 072336/2012, 072541/2012, 
072277/2012, 072278/2012, 072331/2012, 
072332/2012, 072333/2012, 072334/2012, 
072335/2012, 072326/2012, 072327/2012, 
072328/2012, 072329/2012, 072330/2012, 
072550/2012, 072551/2012, 072552/2012, 
072546/2012, 072547/2012, 072548/2012, 
072549/2012, 072542/2012, 072543/2012, 
072544/2012, 072545/2012, 072272/2012, 
072273/2012, 072274/2012, 072275/2012, 
072276/2012, 072268/2012, 072269/2012, 
072270/2012, 072271/2012, 072555/2012, 
072554/2012, 072553/2012, 072561/2012, 
072560/2012, 072559/2012, 072558/2012, 
072557/2012, 072556/2012, 072461/2012, 
072460/2012, 072459/2012, 072466/2012, 
072465/2012, 072464/2012, 072463/2012, 
072462/2012, 072470/2012, 072469/2012, 
072468/2012, 072467/2012, 072454/2012, 
072453/2012, 072456/2012, 072455/2012, 
072540/2012, 072539/2012, 072537/2012, 
072538/2012, 072535/2012, 072536/2012, 
072530/2012, 072531/2012, 072518/2012, 
072519/2012, 072520/2012, 072511/2012, 
072512/2012, 072513/2012, 072514/2012, 
072515/2012, 072508/2012, 072509/2012, 
072510/2012, 072502/2012, 072503/2012, 
072504/2012, 072505/2012, 072506/2012, 
072507/2012, 072496/2012, 072497/2012, 
072498/2012, 072499/2012, 072500/2012, 
072501/2012, 072491/2012, 072493/2012, 
072494/2012, 072495/2012, 072484/2012, 
072483/2012, 072485/2012, 072486/2012, 
072487/2012, 072488/2012, 072489/2012, 
072490/2012, 072476/2012, 072477/2012, 
072478/2012, 072479/2012, 072480/2012, 
072481/2012, 072482/2012, 072471/2012, 
072472/2012, 072473/2012, 072474/2012, 
072475/2012, 077271/2012, 077272/2012, 
077264/2012, 077263/2012, 077265/2012, 
077270/2012, 077269/2012, 077268/2012, 
077267/2012, 077266/2012, 077231/2012, 
077232/2012, 077235/2012, 077234/2012, 
077233/2012, 077230/2012, 077237/2012, 
077236/2012, 077238/2012, 077239/2012, 
077243/2012, 077244/2012, 077242/2012, 
077241/2012, 077240/2012, 077245/2012, 
077246/2012, 077247/2012, 077255/2012, 
077254/2012, 077253/2012, 077252/2012, 
077251/2012, 077250/2012, 077249/2012, 
077248/2012, 077262/2012, 077261/2012, 
077260/2012, 077258/2012, 077257/2012, 
077259/2012, 077256/2012, 077190/2012, 
077188/2012, 077189/2012, 077198/2012, 
077197/2012, 077196/2012, 077193/2012, 
077195/2012, 077194/2012, 077191/2012, 
077192/2012, 077204/2012, 077203/2012, 
077202/2012, 077201/2012, 077200/2012, 
077199/2012, 077206/2012, 077207/2012, 

077205/2012, 077208/2012, 077212/2012, 
077213/2012, 077210/2012, 077211/2012, 
077209/2012, 077218/2012, 077217/2012, 
077214/2012, 077215/2012, 077216/2012, 
077222/2012, 077221/2012, 077220/2012, 
077219/2012,     077225/2012,     077223/2012. 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 
 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Educação e 
de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 

OFÍCIO Nº 06/2012 
 
Vitória, 25 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI, 
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório 
das atividades desta Comissão, referente ao mês 
de julho de 2012. 

 
Atenciosamente, 

 
LUCIANO REZENDE 

Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - 
(THEODORICO FERRAÇO) - Ciente. 
Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DA CULTURA 

 
OFÍCIO Nº 296/2012 
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Vitória, 13 de julho de 2012.  
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto no § 2º do 
art. 116 da Lei nº 8.666/93, estamos 
encaminhando, em anexo, o Resumo do Termo 
de Convênio nº 769312/2012, firmado entre a 
Fundação Nacional de Artes - FUNARTE 
(Concedente) e o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio desta Secretaria de Estado da Cultura 
- SECULT (Convenente), registrado na 
Auditoria Geral do Estado sob nº 009736. 

 
Atenciosamente, 

 
MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 

Secretário de Estado da Cultura 
Rua Luiz Gonzales Alvarado, 51 - Enseada do Suá - 

Vitória/ES - CEP: 29.050-380Tel.: 3636-7100 - 
Email: gabinete@secult.es.gov.br - site: 

www.secult.es.gov.br 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 
 

(Comparece o Senhor Deputado Da 
Vitória) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Cultura e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DA CULTURA 

 
 

OFÍCIO Nº 300/2012 
 
Vitória, 17 de julho de 2012.  
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto no § 2º do 
art. 116 da Lei nº 8.666/93, estamos 
encaminhando, em anexo, o Resumo do Acordo 
de Cooperação Técnica Específico nº 04/2012, 
firmado entre o Instituto Brasileiro de Museus e 
o Governo do Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Cultura. 

 
Atenciosamente, 

MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
Secretário de Estado da Cultura 

Rua Luiz Gonzales Alvarado, 51 - Enseada do Suá - 
Vitória/ES - CEP: 29.050-380 Tel.: 3636-7100 - 

Email: gabinete@secult.es.gov.br - site: 
www.secult.es.gov.br 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Cultura e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA 
VALÉRIO 

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO FUNDO PARA REDUÇÃO 

DAS DESIGUALDADES REGIONAIS DO 
MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES, 

ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL 
8.308/2006 

 
OFÍCIO Nº 02/2012 

 
Vila Valério, 17 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Vimos pelo presente, encaminhar a esta 
Casa de leis, conforme prevê o Artigo 7º, 
Parágrafo 2º, inciso IV da Lei Estadual 
8.308/2006 e Decreto Municipal nº 454//2008, as 
atas do Conselho em anexo, sobe a aplicação dos 
Recursos Financeiro do Fundo Municipal para 
Redução das Desigualdades Regionais, 
estabelecidas pela Lei Estadual 8.308 de 12 de 
junho de 2006. 

 
Desde já apresentamos nossas cordiais 

saudações. 
 

NAYGNEY ASSU 
Presidente do Conselho 

Rua Lourenço De Martins, 190, Centro, Vila Valério, 
Cep 29785000 Telefax (27) 3728 1000CGC 

01.619.232/0001-95 e-mail: pmviva@terra.com.br 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 
OFÍCIO N.º 09/2012 

 
Aracruz, 13 de julho de 2012. 
 
Assunto: Prestação de Contas do 4.º Trimestre de 
2011. 
 
Senhor Presidente: 
 

1. Cumprimentando-o respeitosamente, 
conforme Lei 12.438, art. 12, de 06 de junho de 2011, 
estamos encaminhando a Prestação de Contas do 4º 
Trimestre de 2011. 

 
“Art. 12. O gestor do Sistema Único de 

Saúde, em cada esfera do governo, apresentará, 
trimestralmente, ao Conselho de Saúde 
correspondente e, respectivamente, em audiência 
pública, às câmaras de vereadores, às assembleias 
legislativas e às duas Casas do Congresso Nacional 
relatório circunstanciado referente a sua atuação 
naquele período. 

 
Parágrafo único. O relatório deverá 

destacar, dentre outras, informações sobre montante 
e fonte de recursos aplicados, auditorias concluídas 
ou iniciadas no período e oferta e produção de 
serviços na rede assistencial própria, contratada ou 
conveniada”.  

 
2. Cordialmente, 

 
MÁRCIA VALÉRIA SEIXAS SOUZA 

Secretária Municipal de Saúde 
Av. Marobá, nº 20, Bairro Morabá - Aracruz/ES - 

CEP: 29.192-733 
Telefax: (27)3256-6151/ 3296-4608 - email: 

semsa.fms@aracruz.es.gov.br 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Saúde e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 
 

OFÍCIO N.º 459/2012 
 
Brasília, 11 de julho de 2012. 
 
Assunto: Presta informações. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em observação à legislação vigente 
informamos a Vossa Excelência que este Ministério, 
por intermédio da Secretaria Nacional de Economia 
Solidária, assinou o seguinte convênio: 

 
- Convênio 771197/2012 
Prefeitura Municipal de 
Cariacia/ES com o objetivo de 
Fortalecer as estratégias de 
superação da extrema pobreza por 
meio da geração de trabalho e 
renda em iniciativas de economia 
solidária. Seu valor global é de R$ 
991.678,90 (novecentos e noventa 
e um mil, seiscentos e setenta e 
oito reais e noventa centavos), 
procedido o pagamento da 
primeira parcela no valor de R$ 
450.000,00 (quatrocentos e 
cinquenta mil reais), em 09 de 
julho de 2012, e sua vigência e de 
24 (vinte e quatro) meses a partir 
da data de assinatura. 

 
Atenciosamente, 

 
PAUL SINGER 

Secretário Nacional de Economia Solidária - MTE 
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, sala 331 - 

70059-900 Brasília/DF tel.: (61)2031.6533/ 6534 fax: 
(61)2031-8221 senaes@mte.gov.br 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Assistência 
Social e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
SECRETARIA EXECUTIVA  

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E ADMINISTRATIVO 

COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 
OFÍCIO Nº 204/2012 

 
Brasília, 06 de julho de 2012. 
 
Assunto: Informa liberação de recursos. 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento à determinação contida 
no artigo 35 da Portaria Interministerial nº 127, 
de 29/05/2008; informamos a Vossa Excelência 
que o Ministério da Cultura liberou recursos no 
valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
em favor da Prefeitura Municipal de Vitória/ES. 

Convênio n.º 731945/2010 
Objeto: Projeto “Rede de Pontos de 

Cultura de Vitória/ES” 
Valor Total do Convênio: R$ 

900.000,00 
Liberação dos Recursos: -

20120B800122 e 20120B800123, de 06/07/2012 
Valor das OBs. R$ 200.000,00 
Referente á parcela 02 de 03, do 

convênio. 
 

Respeitosamente, 
 

IVANILDA NASCIMENTO DE CASTRO 
Coordenador-Geral 

S.C. S - Quadra 9, Edifício Parque Cidade Torre “B” 
, 8ª andar - Brasília - DF- CEP 70.308-200 Tel.: 
0xx61-2024-2599- email: cgex@cultura.gov.br 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Cultura e de 
Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 
COMISSÃO PERMANENTE DE 

ARTICULAÇÃO FEDERATIVA E 
PARLAMENTAR 

 
OFÍCIO Nº 04/2012 

Brasília, 05 de julho de 2012. 
 
Assunto: Instalação da Comissão Permanente de 
Articulação Federativa e Parlamentar do CNJ. 
 
Senhor Presidente: 
 

Cumprimentando-o cordialmente, 
participo a Vossa Excelência a instalação da 
comissão Permanente de Articulação Federativa 
e Parlamenta do Conselho Nacional de Justiça. 
Remeto cópia da ata de instalação do colegiado, 
que terá como missão intensificar o diálogo e 
estreitar as relações entre os poderes Judiciário e 
Legislativo, em favor do interesse público. 

Solicito o especial obséquio de dar 
conhecimento desta comunicação aos nobres 
membros da Casa Legislativa tão 
democraticamente presidida por V. Exa. 

Na oportunidade, renovo meus sinceros 
votos de estima e apreço. 
 

Atenciosamente, 
 

CONSELHEIRO BRUNO DANTAS 
Presidente 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. À Comissão de Justiça. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 94/2012 
 

Vitória, 17 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 

Com fulcro no Capítulo IV, artigo 305, § 6º, 
do Regimento Interno, solicito justificar a minha 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 17-07-
2012 (terça-feira). 

 
 Atenciosamente,  
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual - PDT 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Justificada a ausência. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO  

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 114/2012 
 

Vitória, 17 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 
 Observado o que dispõe art. 305, § 7º, do 
Regimento Interno, justifico ausência a V. Ex.ª, na 62 
ª SESSÃO ORDINÁRIA da 17ª LEGISLATURA, 
realizada no dia 16 de Julho de 2012. 

 
 Atenciosamente,  
 

GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual - PV 

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

 
 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 193/2012 

 
Vitória, 23 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente 
 
 Encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis, cópias reprográficas do OF/SEDU/GS/Nº573, 
juntamente com formulários das referências 
tipológicas das Escolas da Rede Estadual, tudo em 
atenção ao Requerimento nº137/2012, de autoria do 
Deputado José Esmeraldo. 

Atenciosamente, 
 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo por cópia. 

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

194/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
veto total ao Projeto de Lei n.º 344/2011, de autoria 
do Deputado Gilsinho Lopes, que altera a Lei 
7.000/01, que dispõe sobre ICMS, para adequá-la à 
Lei Complementar 298/2004, em defesa dos 
portadores de deficiência. Publicada integralmente 
no DPL do dia 02 de agosto de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 195/2012 

 
Vitória, 23 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em atenção ao OF. SGP/Ales Nº 1701, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis 
cópia do OF/SESA/GS/Nº 533/12 bem como do 
parecer emitido pela Coordenadoria Estadual de 
Saúde Bucal daquela Secretaria, contendo 
resposta ao Requerimento nº 147/2012, 
formulado pela Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa. 

 
Atenciosamente, 
 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. À Comissão de Saúde por 
cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 198/2012 
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Vitória, 27 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente: 

 
Em aditamento ao pedido de informação 

formulado pelo Deputado Gilsinho Lopes, por meio 
do Requerimento nº 108/12, encaminho à Mesa 
Diretora dessa Casa de Leis 03 (três) pastas, tipo 
arquivo, que complementam as informações 
encaminhadas com a Mensagem 159/2012, datada de 
26 de junho de 2012, todas oriundas da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
Atenciosamente, 
 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 199/2012 
 

Vitória, 27 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à Mesa Diretora dessa Casa 
de Leis cópia reprográfica do Ofício Presi. Nº 
034/2012 e anexos, contendo as informações 
prestadas pelo Diretor-Presidente do 
BANESTES, em resposta ao pleito formulado 
pelo Deputado Sandro Locutor, por meio do 
Requerimento nº 162/2012. 

 
Atenciosamente, 
 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Ao Senhor Deputado Sandro 
Locutor por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º 
200/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
veto total ao Projeto de Lei n.º 61/2012, de autoria 
do Deputado Luiz Durão, que declara de Utilidade 
Pública a Associação de Moradores do Pontal do 
Ipiranga - Linhares - ES. Publicada integralmente 
no DPL do dia 02 de agosto de 2012. 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem nº 
201/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
veto total ao Projeto de Lei nº 103/2012, de autoria 
do Deputado Marcelo Coelho, que declara de 
Utilidade Pública Estadual a Associação dos 
Produtores Rurais e Pecuaristas de Santa Rosa e 
Comunidades Vizinhas, de Aracruz - ES. Publicada 
integralmente no DPL do dia 02 de agosto de 
2012. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM Nº 202/2012 
 
Vitória, 27 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Objetiva a presente restituir a essa 
Assembleia Legislativa os Autógrafos de Lei que 
foram sancionados e transformados nas Leis adiante 
enumeradas: 
 

Leis Ordinárias 
Aut. Pub. 

9.828 31/dez 26.04.12 
9.829 35/12 26.04.12 
9.830 41/12 09.05.12 
9.831 43/12 09.05.12 
9.832 34/12 10.05.12 

*9.833 32/12 16.05.12 
9.834 42/12 17.05.12 
9.835 48/12 17.05.12 
9.836 49/12 17.05.12 
9.837 63/12 28.05.12 
9.838 60/12 28.05.12 
9.839 53/12 28.05.12 
9.840 52/12 28.05.12 
9.841 62/12 28.05.12 
9.842 56/12 28.05.12 
9.843 46/12 29.05.12 
9.844 47/12 29.05.12 
9.845 59/12 01.06.12 
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9.846 66/12 05.06.12 
9.847 65/12 05.06.12 
9.848 67/12 05.06.12 
9.849 51/12 05.06.12 
9.850 57/12 05.06.12 
9.851 55/12 11.06.12 
9.852 70/12 15.06.12 
9.853 69/12 15.06.12 
9.854 75/12 15.06.12 
9.855 58/12 19.06.12 
9.856 81/12 19.06.12 
9.857 61/12 20.06.12 
9.858 65/12 20.06.12 
9.859 73/12 27.06.12 
9.860 72/12 27.06.12 
9.861 74/12 27.06.12 
9.862 71/12 27.06.12 
9.863 85/12 27.06.12 
9.864 78/12 27.06.12 
9.865 84/12 27.06.12 
9.866 79/12 27.06.12 
9.867 86/12 27.06.12 
9.868 80/12 27.06.12 
9.869 83/12 04.07.12 
9.870 88/12 05.07.12 
9.871 76/12 10.07.12 
9.872 87/12 11.07.12 
9.873 77/12 12.07.12 
9.874 110/12 13.07.12 
9.875 104/12 13.07.12 
9.876 103/12 13.07.12 
9.877 101/12 13.07.12 
9.878 100/12 13.07.12 
9.879 102/12 13.07.12 
9.880 93/12 19.07.12 
9.881 90/12 19.07.12 
9.882 91/12 19.07.12 

 
Leis Complementares 

 
Aut. Pub. 

626 09.12 10.05.12 
627 08.12 24.05.12 
628 10.12 28.05.12 
629 11.12 28.05.12 
630 12.12 01.06.12 
631 13.12 15.06.12 

 
Atenciosamente, 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM Nº 203/2012 
 
Vitória, 27 de julho de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao que dispõem os 
artigos 5° da Lei n° 7457/2003 e 56, XIII, da 
Constituição Estadual, encaminho à Mesa 
Diretora dessa Casa de Leis cópia do extrato do 
Termo de Acordo - INVEST-ES de n° 
028/2004, publicado no Diário Oficial de 
13.07.2012 com as respectivas cópias das 
publicações das Resoluções do Comitê de 
Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES. 
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Ciente. À 
Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI Nº 295/2012 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
instalação de sistema de vigilância, 
por meio de câmeras de vídeo, nas 
arenas de multiuso e estádios de 
fu t ebo l ,  c redenc iados  para  a 
rea l i za ção  de  jogos  o f i c ia i s . 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É obrigatória a instalação de sistema 
de vigilância eletrônica, por meio de câmeras de 
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vídeo, nas arenas de multiuso e estádios de futebol 
credenciados para a realização de jogos oficiais.  

Parágrafo único As câmeras de vídeo 
referidas no caput deverão oferecer cobertura visual 
simultânea de todas as áreas onde haja concentração 
de público.  

 
Art. 2º Será concedido um prazo de cento e 

oitenta dias, a contar da entrada em vigor desta Lei, 
para que as arenas de multiuso e os estádios de 
futebol enquadrem-se na situação descrita no caput 
do art. 1º.  

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 16 de julho de 2012. 

 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual - DEM 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Recentemente, temos visto no Brasil o 
aumento da violência nos estádios de futebol, que se 
manifesta sob a forma de briga entre torcidas 
organizadas, invasões de campo ou arremesso de 
objetos destinados a ferir torcedores, jogadores ou 
árbitros.  

Esses atos de violência, devido à dificuldade 
de fiscalização e identificação dos agressores, pelo 
fato de estarem no meio de multidões, muitas vezes 
restam impunes. 

Para resolver esse problema, alguns clubes 
vêm adotando a instalação de sistemas de câmeras de 
vídeo que permitem a identificação dos que praticam 
esses atos violentos. A experiência tem demonstrado 
que a medida é eficaz na redução da violência nos 
estádios de futebol. 

Com efeito, nossa proposição tem por 
finalidade tornar obrigatória a instalação desse tipo 
de sistema de vigilância em todos os locais de grande 
concentração de torcidas, quer seja nas arenas de 
multiuso, como nos estádios de futebol credenciados 
para a realização de jogos oficiais.  

 

Dessa forma, pretendemos coibir a violência 
com métodos coercitivos e de prevenção, de baixo 
impacto financeiro e que certamente trarão resultados 
positivos no combate a essas manifestações de 
violência. 

 
Assim, pela relevância da matéria para a 

segurança pública é que esperamos contar com o 
apoio de nossos Pares para a aprovação desta 
proposição em norma legal. 
 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI Nº 296/2012 
 
Estabelece mensagens educativas sobre o 
uso indevido de drogas em shows, eventos 
culturais e esportivos voltados para o 
público infantojuvenil, e nos respectivos 
ingressos. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Os promotores de shows, eventos 
culturais e esportivos voltados para o público 
infantojuvenil no Estado do Espírito Santo deverão 
inserir, no decorrer do espetáculo, assim como nos 
respectivos ingressos, mensagens educativas sobre os 
malefícios das drogas e informações sobre as 
penalidades aplicáveis aos traficantes e usuários. 

 
Parágrafo único As mensagens educativas 

deverão ser impressas em ingressos e durante o 
evento deverão constar em painéis ou, 
alternativamente, em faixas, cartazes, meios 
audiovisuais ou, ainda, transmitidas a viva voz. 

 
Art. 2º O descumprimento do disposto nesta 

Lei sujeita os infratores às penalidades previstas no 
Código de Defesa do Consumidor, Lei federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 
Art. 3º Esta Lei poderá ser regulamentada 

para garantir sua fiel execução. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Sala das Sessões, 16 de julho de 2012. 

 
LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual - DEM 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Submeto à elevada consideração de Vossas 
Excelências o projeto de lei em anexo que objetiva 
alertar os jovens sobre o perigo do uso de drogas. 

A luta contra as drogas é missão de toda a 
sociedade e nela não se pode desperdiçar nenhum 
espaço disponível. Os shows, eventos culturais e 
esportivos voltados para a população infantojuvenil 
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constituem excelente instrumento para a divulgação 
de mensagens educativas de orientação e informação 
sobre o tráfico e o consumo de substâncias 
psicoativas. Este é o principal fundamento do 
presente projeto de lei. 

 
Assim, para dar continuidade a essas dignas 

ações de interesse público, faz-se necessário que a 
referida proposição seja aprovada, na confiança de 
que estaremos avançando mais um passo no combate 
às drogas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI Nº 297/2012 
 

Dispõe sobre a Criação da 
Delegacia Contra Crimes de Maus 
Tratos e Proteção aos animais do 
Estado do Espírito Santo.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica criada, na estrutura da 
Secretaria Estadual de Segurança Pública, a 
Delegacia Especial contra crimes, maus tratos e 
proteção aos animais do Estado do Espírito 
Santo. 

 
Art. 2º Compete à Delegacia Especial o 

registro, a investigação, a abertura de inquérito e 
aplicação de multas e penalidades e todos os demais 
procedimentos policiais necessários para a defesa dos 
animais contra abusos, maus-tratos, venda ilegal, 
exposição indevida e outras condutas cruéis a 
qualquer tipo de animais. 

 
Art. 3° A Delegacia Especial deverá 

disponibilizar todos os meios necessários para o 
recebimento de informações e denúncias sobre 
delitos contra animais, inclusive com linhas 
telefônicas 0800 e via internet. 

 
Art. 4º Os recursos necessários à 

implantação da Delegacia Especial serão os próprios 
já destinados no Orçamento Geral do Estado para a 

Secretaria Estadual de Segurança Pública. 
 
Art. 5º Para dar cumprimento ao disposto 

nesta lei, os órgãos envolvidos poderão firmar 
convênios com entidades públicas e/ou privadas, 
fundações, autarquias, organizações governamentais 
ou não governamentais da área de defesa da fauna. 

 
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará 

esta Lei no prazo de 90 (sessenta) dias, editando 
normas complementares necessárias à sua execução e 
fiscalização. 

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
Sala das Sessões, 28 de maio de 2012.  

 
JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O tratamento cruel aos animais não podem 
continuar sem que haja meios eficazes de combate a 
esta prática. Para tanto é necessário que o estado 
ofereça para a população mecanismos de denúncia e 
meios para coibir a ação do ser humano contras 
animais, muitos destes indefesos. 

A defesa dos animais está assegurada pelo 
artigo 32 da Lei Federal nº. 9.605/98 : É considerado 
crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silvestres, doméstico ou 
domesticados, nativos ou exóticos. 

De acordo com a Associação Humanitária de 
Proteção e Bem-Estar Animal (Arca Brasil), o 
princípio básico nas relações homem-animal deve ser 
o de: ‘caber ao homem prover condições adequadas 
para a manutenção das necessidades - físicas, 
psicológicas e comportamentais - do animal. Quando 
não se é capaz de garantir a segurança do animal, este 
não deve ser mantido pelo homem’. No entanto não é 
o que acompanhamos diariamente no âmbito nacional 
e estadual, animais são mutilados, abandonados, 
mantido em locais inadequados e isso acontece 
porque não há uma prática de combate a este tipo de 
ação e por isso cada vez mais, se perpetua a 
banalização aos crimes contra os animais. 

É importante ressaltar que animais não são 
coisas, não podem ser abandonados ou jogados ao 
canto quando se perde o encanto, o projeto de lei tem 
como principal objetivo assegurar que o cidadão 
possa ter seus animais de estimação, mas se os tem, 
tem o dever de cuidá-lo. 

Dessa forma, requer-se a apreciação e 
aprovação do presente projeto, como forma de dar 
melhor e maior atenção aos constantes casos de maus 
tratos a animais divulgados pela imprensa capixaba. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
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FERRAÇO) - Devolva-se ao autor com base no art. 
143, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, incisos III e 
VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI Nº 298/2012 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
casas de shows, boates, salões de 
festas e estabelecimentos similares 
exibirem em suas dependências 
advertência sobre o perigo da 
associação entre bebida alcoólica e 
direção no trânsito. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - As casas de shows, boates, salões de 

festa e estabelecimentos similares ficam obrigados a 
exibirem em suas dependências advertência sobre o 
perigo da associação entre bebidas alcoólicas e 
direção no trânsito. 

 
Art. 2º - A advertência de que trata o “caput” 

deste artigo deverá ser educativa e exibida através de 
sistema de áudio e vídeo (telão). 

 
Art. 3º - O descumprimento do disposto 

nesta Lei sujeita o infrator às penalidades previstas 
no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 23 de julho de 

2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O projeto que ora apresentamos é de 

relevante valor social, pois tem como objetivo a 
prevenção de acidentes no trânsito decorrentes da 
ingestão de bebida alcoólica. 

 
Dirigir é, sobretudo um ato que exige 

extrema responsabilidade, pois o carro, quando usado 
por pessoas irresponsáveis,é uma arma contra a 

própria vida e a das outras pessoas. E, se quem 
estiver na direção do veículo ingerir bebida alcoólica, 
este carro será uma bomba relógio. Estudos apontam 
a bebida alcoólica como o carrasco no trânsito. 

O Governo tem divulgado políticas 
educativas para a segurança no trânsito e deve 
prosseguir com as campanhas educativas advertindo 
sobre a ingestão de bebidas e a direção no trânsito. 
Podemos lembrar a famosa frase: “Se beber, não 
dirija; se dirigir, não beba”. Mas não basta que essas 
campanhas sejam transmitidas apenas na mídia, pois, 
quando se está num bar, boate, casa de shows, 
ninguém se lembrará da propaganda da TV, por isso 
necessitará, sim, de um alerta quanto à consequências 
de ingestão de bebidas alcoólicas. 

Destaca-se que, nas casas de shows, boates e 
outros, a bebida alcoólica é paga e nos salões de 
festas a bebida é gratuita, o que contribui para um 
consumo exagerado. Daí a necessidade de alcançar os 
salões de festas com a presente proposta de lei. 

O consumo de álcool aumenta o risco de 
acidentes, em relação pessoa sóbria, na seguinte 
proporção: 1 dose aumenta em 1,4 vezes; 3 doses 
aumentam 11,1 vezes o risco; 5 doses aumentam 48 
vezes o risco. Três copos de cerveja ou três cálices de 
vinho ou duas doses de uísque configuram em 1.0/I a 
1.9/I a porcentagem de álcool no sangue, o que causa 
ao sujeito estado de euforia, humor instável, 
diminuição dos reflexos, prejuízo da visão periférica 
(o que acarreta risco de colisões em ultrapassagens), 
falta de coordenação motora e dificuldade para 
adaptar a visão a diferenças de luminosidade. 

Pelos motivos acima expostos, solicito a 
análise da presente proposta de lei. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI Nº 299/2012 
 

Obriga as pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços 
públicos, no Estado, a emitir, 
quando solicitado, documentos de 
cobrança do serviço no sistema 
Braille. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
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DECRETA: 
 

Art. 1º - As pessoas jurídicas de direito 
público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos, no território do Estado, ficam 
obrigadas a emitir, quando solicitado pelo 
interessado, documentos de cobrança do serviço no 
sistema Braille. 

 
§ 1º - A solicitação será feita ao prestador do 

serviço com antecedência de 30 (trinta) dias da data 
do vencimento da cobrança. 

 
§ 2º - Os documentos de cobrança 

continuarão a ser emitidos no sistema Braille, salvo: 
 

1 - se houver solicitação para retorno 
ao sistema convencional 
exclusivamente; 
 
2 - se ocorrer falecimento ou 
mudança do usuário. 

 
§ 3º - A impressão no sistema Braille será 

resumida, acompanhará a conta convencional e 
deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

 
1 - nome; 
 
2 - endereço; 
 
3 - numeração correspondente ao 
código de barras; 
 
4 - consumo; 
 
5 - data de vencimento; 
 
6 - valor em moeda corrente, juros de 
mora e multa pelo atraso; 
 
7 - nome da empresa. 

 
Art. 2º - Nenhum valor adicional poderá ser 

cobrado em razão da emissão do documento no 
sistema Braille. 

 
Art. 3º - O descumprimento do disposto 

nesta lei ensejará aos infratores, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis, a multa de 10 (dez) a 
100 (cem) VRTE’s, por consumidor não atendido, 
graduada de acordo com a gravidade da infração, a 
vantagem auferida e a condição econômica do 
fornecedor, aplicada mediante procedimento 
administrativo. 

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

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 23 de julho de 

2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Com o avanço dos sistemas tecnológicos, as 
pessoas portadoras de deficiência visual tiveram 
maior inserção social. Muitas possuem tamanho grau 
de independência que dispensam o auxílio de 
terceiros. Mas, ainda, diuturnamente, essas pessoas se 
deparam com situações que causam embaraços a essa 
tendência, como ocorre, por exemplo, com as contas 
emitidas pelas prestadoras de serviços públicos. As 
cobranças desses serviços chegam aos seus lares em 
linguagem convencional, o que impede o efetivo 
controle por parte do consumidor. 

Assim, com o escopo de possibilitar maior 
controle e independência para as pessoas portadoras 
de deficiência visual no que concerne à prestação de 
serviço público às quais são destinatárias, apresento 
este projeto para obrigar as pessoas jurídicas de 
direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviço público a emitir a cobrança, quando 
solicitado, no sistema Braille.  

As pessoas com deficiência visual têm o 
Braille como sistema de escrita e leitura. Inventado 
em 1825 na França por Louis Braille, permite a esse 
segmento social a leitura de livros, revistas, partituras 
musicais e atualmente, painéis de elevadores e até 
embalagens de alguns produtos. 

A impressão de contas de costume no sistema 
Braille vem dar às pessoas cegas a oportunidade de 
terem acesso às faturas, permitindo que elas, sem a 
ajuda de terceiros, possam acompanhar o consumo 
das residências e efetuar o pagamento dessas faturas. 
Será um grande passo na direção da maior inclusão 
dessa parcela da população na sociedade.  

 
O SR. PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO) - Devolva-se à 
autora com base no art. 143, inciso VIII do 
Regimento Interno, por infringência aos art. 63, 
parágrafo único, incisos III e VI e art. 91, inciso 
I da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI N.º 300/2012 
 

Obriga os fornecedores a informar 
aos consumidores, além do preço à 
vista de produtos e serviços, os 
valores, quantidade de parcelas e 
juros, bem como o preço total a 
prazo. 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º- Ficam os fornecedores proibidos de 

informar aos consumidores preços de produtos e 
serviços, os valores, quantidade de parcelas e juros, 
bem como o preço total a prazo. 
 

Parágrafo único - O disposto no “caput” 
refere-se às informações prestadas pelos fornecedores 
por meio de cartazes expostos em seus 
estabelecimentos comerciais e nas vias públicas; 
panfletos distribuídos em residências e por jornais de 
bairro ou de grande circulação; demais meios de 
comunicação; e anúncios em vitrines, araras, 
prateleiras e qualquer outro lugar onde o produto ou 
serviço seja exibido ao consumidor. 

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

publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 24 de julho de 

2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Os fornecedores, no afã de vender seus 
produtos ou serviços, utilizam-se de táticas de 
marketing que levam o consumidor mais incauto ao 
erro.  

É comum esse apelo em qualquer forma de 
contato entre fornecedor e consumidor. O primeiro, 
para não causar um impacto no bolso do segundo, 
mostra-lhe o preço de uma parcela, sem informar 
quantas são, deixando, ainda, de informar o valor 
total do bem ofertado. 

Até em suas residências consumidores são 
atraídos por essas armadilhas. Há funcionários de 
grandes estabelecimentos comerciais que colocam 
nas grades das residências, caixas de correio ou por 
debaixo de portas, folders, panfletos ou cartões 
ofertando seus produtos ou serviços por preços 
altamente atraentes em, por exemplo, “apenas R$ 
25,00 mensais”; ou “só hoje R$ 30,00”; ou, ainda 
“por R$ 35,00 este fim de semana” e o mais apelativo 
de todos: “mobílie toda sua casa só por R$ 99,00 e 
pague só depois do dia ...” etc... 

Com esses atrativos fazem com que os 
consumidores dirijam-se aos estabelecimentos que 
fazem essas mirabolantes ofertas, e, completamente 
iludidos, acabam comprando, sem que façam uma 
correta análise sobre o preço total, os juros 
embutidos, e o pior, se os pagamentos mensais cabem 
no bolso de cada um. 

Em que pese o insculpido nos art. 31, § 1º do 

art. 37 incisos II, IV e V, art. 52, todos da Lei 
8.078/90, Código de Defesa Consumidor dispor que é 
abusivo deixar de informar ao todos os dados 
necessários à aquisição de produtos ou serviços, essa 
prática é useira e vezeira, sem que providências 
sejam tomadas. 

 
Acreditamos que a aprovação desta proposta 

fará com que os fornecedores, ao informar os preços 
de seus produtos ou serviços ajam com mais 
transparência, informando ao consumidor quantas 
parcelas compõem o valor total do bem oferecido, 
para que o usuário não mais incorra em erro. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto Lei n.º 299/2012, de minha autoria, 
para audiência do Plenário.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Defiro o pedido de recurso.  
À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI N.º 301/2012 
 

Obriga os fornecedores a proceder 
ao ajuste de cobrança irregular, na 
forma que especifica. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Nas relações de consumo em que se 

verificar ter havido cobrança indevida a maior por 
parte do fornecedor, deve este proceder com o 
imediato ajuste da cobrança, para que o consumidor 
pague apenas o valor efetivamente devido. 

 
Art. 2º - Para efeito desta lei, considera-se 

indevido qualquer valor cobrado do consumidor que 
esteja em desacordo com a oferta anunciada, o 
contrato pactuado ou as demais normas de proteção 
ao consumidor, seja com relação ao montante 
cobrado ou com a data ou forma de cobrança. 
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Art. 3º - A data de vencimento da nova 
fatura, fruto do ajuste previsto no artigo anterior, 
deve ser, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis após a data 
da verificação da irregularidade da cobrança. 

 
Art. 4º - O não cumprimento do disposto 

nesta lei acarretará ao fornecedor as sanções previstas 
no artigo 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 
60. 

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

publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 24 de julho de 

2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Constituição Federal de 1988, também 

conhecida como Constituição Cidadã, dentre outros 
avanços, veio acatar reivindicações da população e 
reconheceu como um dos direitos e garantias 
fundamentais a defesa do consumidor. Dessa forma 
trouxe no seu artigo 170 os princípios gerais da 
atividade econômica, dentre os quais a defesa do 
consumidor.  

Para alcançar os objetivos contidos na 
Constituição foi sancionada a Lei 8.078/88, que ficou 
conhecida como Código de Defesa do Consumidor - 
CDC. Este instrumento legal veio, conforme dispõe 
seu artigo 1º, estabelecer normas de proteção e defesa 
do consumidor, de ordem pública e interesse social, 
além de reconhecer a vulnerabilidade do consumidor 
frente ao mercado de consumo.  

Assim, como forma de garantir o 
cumprimento da legislação estabeleceu-se uma série 
de regras e princípios a serem observados por todos 
os fornecedores do mercado de consumo. Decorridas 
quase duas décadas de vigência da Lei 8.078/90 
verifica-se que na prática, muitos segmentos deixam 
de dar pronto atendimento e solução para os 
problemas originados da contração de serviços ou 
aquisição de produtos no mercado de consumo.  

É sabido que muitas empresas não tratam o 
consumidor com o devido respeito, optando por 
cobrar valores duvidosos já sabendo que estes serão 
questionados pelos consumidores. Com tal prática, 
esses “maus fornecedores” ganham duplamente: 
muitos consumidores não percebem o erro e pagam 
esses valores cobrados indevidamente, sem 
questionar; enquanto que os outros que percebem o 
erro enfrentam longas chamadas telefônicas, 
atendentes de telemarketing mal educados e 
despreparados, para, no fim, ouvirem que de fato a 
cobrança é indevida e que será gerado um crédito ao 

consumidor em faturas vindouras. 
Veja-se o exemplo dos Procons que 

acabaram por se transformar em verdadeiros “balcões 
de atendimento” das empresas fornecedoras no 
intuito de ganhar tempo e criar mecanismos para que 
o consumidor desista de seus direitos. 

Com esta propositura o que pretendemos é 
desencorajar esses fornecedores a atribuírem valores 
indevidos aos consumidores, pois caso o façam 
deverão imediatamente proceder com o ajuste da 
fatura, ou seja, gerar nova ordem de cobrança apenas 
com os valores efetivamente devidos, ou na 
impossibilidade disso - nas hipóteses de débito 
automático, ou de o consumidor já ter efetuado o 
pagamento enquanto se apurava se tais valores eram 
ou não devidos - a obrigatoriedade de devolver o 
valor acrescido de multa e juros.  

Esse, a nosso ver é a grande inovação trazida 
pela presente norma. Muitas empresas incluem nas 
cobranças valores irregulares, isto é, valores que não 
são devidos, seja produtos ou serviços não prestados, 
descontos oferecidos e não aplicados, ou até mesmo 
formas de pagamento diferenciadas (parcelamento, 
por exemplo) que não são depois observadas, pois 
sabem que na vida corrida que se tem hoje em dia 
muitos consumidores não checam suas faturas, ou se 
o fazem, não lembram de todos os detalhes da 
cobrança, com as várias nomenclaturas diferentes 
usadas pelas empresas.  

Assim, agem de má fé incutindo ao 
consumidor o ônus do pagamento de algo indevido, e 
havendo reclamação por parte do consumidor 
prontamente se dispõe a devolver o valor na próxima 
cobrança. Então o consumidor é obrigado a dispor da 
quantia agora, para reavê-la no futuro, nada mais 
justo que esse valor seja acrescido de multa e juros, 
os mesmos definidos e praticados pelo fornecedor 
caso o consumidor atrasasse a fatura.  

Isto porque, mesmo sendo esse valor 
indevido, se não fosse pago pelo consumidor, este 
teria que responder pela multa e juros incidente sobre 
toda a fatura. Ora, receber quantia sem justificativa é, 
no mínimo, enriquecimento em causa. A devolução 
deve ocorrer, mas não é o suficiente, ela deve ocorrer 
acrescida das verbas punitivas previstas na 
contratação.  

Erros acontecem, e todos estamos sujeitos a 
eles. Nem todos fornecedores agem de má fé, mas 
não pode o consumidor arcar com a incompetência 
alheia. Ademais, basta que o fornecedor tenha um 
serviço eficiente de comunicação com seus clientes, 
seja por meio da Ouvidoria, Fale Conosco ou outra 
forma, para corrigir as cobranças indevidas, e gerar 
nova guia de cobrança - ajustada conforme preconiza 
a lei - que não terá nenhum ônus. Do contrário, 
devolverá ao consumidor o mesmo que receberia 
caso este não tivesse quitado em dia sua dívida, 
indevida, diga-se de passagem. 

Uma breve consulta aos cadastros de 
reclamações fundamentadas desde a vigência do 
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CDC fortalece a proposta. A referência histórica nos 
aponta para fornecedores contumazes em sua conduta 
no mercado de consumo. Reiteradamente são 
relacionados fornecedores que se revezam entre as 
primeiras posições em quantidade de reclamações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 165/2012 
 

Senhor Presidente: 
 
O Deputado abaixo assinado requer a V. 

Ex.ª, com fulcro no art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno, licença, nos dias 16 e 17 de 
julho do corrente ano, para tratamento de 
saúde, conforme atestado médico.  
 

Sala das Sessões, 17 de julho de 2012. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 166/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
O Deputado infra-assinado, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 
com fulcro no Art. 305 III, Capítulo IV - 
Regimento Interno - Requer a V. Exa. licença, 
sem remuneração, no período de 01/08/2012 a 
08/10/2012, para tratar de interesses particulares. 

 
Palácio Domingos Martins, 23 de julho de 

2012. 

LUCIANO REZENDE 
Deputado Estadual - PPS 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Pedimos a V. Ex.ª que 
façamos um minuto de silêncio para registrar, com 
pesar, o falecimento do nosso colega policial Adilson 
da Silva, o Adilson Tiroteio, policial civil que embora 
tivesse esse apelido era de boa índole. Serviu a 
Policia Civil por vários anos e faleceu ontem.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Solicito todos para que, de pé, 
façamos um minuto de silêncio. (Pausa)  

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

 
Acaba de adentrar em Plenário o Senhor 

Deputado Elcio Alvares; ainda necessitamos da 
presença de mais um Senhor Deputado para que 
haja quorum. (Pausa) 

 
A presença do Senhor Deputado Elcio 

Alvares já estava registrada. 
 
A Presidência reitera o apelo aos Senhores 

Deputados que se encontram nos gabinetes: 
compareçam ao Plenário e registrem presença nos 
terminais eletrônicos. Caso não haja quorum, leremos 
o Expediente e adiaremos a deliberação para a 
próxima semana. (Pausa) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ROBERTO 

CARLOS) - Senhor Presidente, pela ordem! Quando 
V. Ex.ª falou que o Senhor Deputado Elcio Alvares 
estava adentrando em Plenário, na realidade S. Ex.ª, 
religiosamente, chega sempre no horário e, às vezes, 
fica reunido na sala ao lado, mas já estava presente e 
havia registrado presença. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO Nº 167/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a Vossa Excelência que seja agendada a 
SESSÃO ESPECIAL, para promoção de debates e 
palestras sobre a “PASSAGEM DA RELÍQUIA 
RELIGIOSA DE SÃO CAMILO DE LELLIS, 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”, a ser 
realizada no dia 01 de Agosto, quarta feira, às 15 
horas. 

Sala de Sessões, 12 de julho de 2012. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento nº 
167/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 
Adiada por falta de quorum. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO Nº 168/2012 
 

Senhor Presidente: 
 
O Deputado infra-assinado, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 
requer a Vossa Excelência que seja realizada 
sessão solene em homenagem à Difusão 
Espírita, no dia 03 de agosto, às 19h.  

Termos em que, 
Pede e espera deferimento. 
 
Palácio Domingos Martins, 19 de julho de 

2012. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual - DEM 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento nº 
168/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)  

 

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 
Adiada por falta de quorum. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO Nº 353/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 134, inciso 
VIII e 167-A, do Regimento Interno, que seja 
encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 
do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 
“Aquisição de (01) um Secador de 
Café, para atender a Associação 
Comunitária de Goiabeiras, 
localizada no Município Domingos 
Martins/ES.” 
 

Tal solicitação tem por finalidade a 
Aquisição de (01) um Secador de Café, para atender 
a Associação Comunitária de Goiabeiras, localizada 
no Município de Domingos Martins/ES. 

A Associação Comunitária de Goiabeiras, 
localizada no distrito de Goiabeiras, Município de 
Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, foi 
fundada em 1995, com a finalidade de organizar os 
moradores da comunidade nos diversos setores: 
social, de trabalho, de melhoria da produção, de 
comercialização, associativismo, diversificação da 
produção, preservação ambiental e ecológica.  

Esta Associação é formada por mais de 120 
associados, agricultores familiares, parceiros, 
comodatários, e ou pequenos proprietários, cuja área 
de cultivo máxima é de 6,0 (seis) hectares de lavoura 
de café, por família, cuja descendência, vem das 
diversas origens, alemães, pomeranos, italianos e 
outros, cuja cultura predominante é o café arábica, 
cultiva se também, milho, feijão, banana, aipim, cana, 
laranja, etc.. 

 
A comunidade de Goiabeiras também 

participou de diversos momentos em pareceria com 
outros órgãos, na construção do campo de futebol, 
construção da escola e do cemitério local. 

Através desta organização esta comunidade 
já possui um equipamento para despolpamento do 
café e também uma pila para o beneficiamento, e 
para que possam trabalhar com melhor qualidade no 
produto final, pois nesta região também o clima na 
época da colheita do café é muito úmido ou chuvoso, 
por isso a necessidade de atender esta solicitação para 
aquisição de (01) secador de café para facilitar a 
secagem, com qualidade agregando valor ao produto. 

Sabedor que somos, da seriedade e 
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responsabilidade, que tem caracterizado a proficiente 
atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a 
atenção dispensada a este pedido e aproveitamos para 
renovar protestos de elevada estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 18 de julho de 2012. 
 

DARY PAGUNG 
Deputado Estadual - PRP 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação nº 
353/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 
Adiada por falta de quorum. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO Nº 354/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
O Deputado Estadual Esmael de 

Almeida, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com 
fulcro nos artigos 141, Inciso VIII e 174 do 
Regimento Interno, que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor governador do Estado, 
Renato Casagrande a presente INDICAÇÃO: 

 
“Que o Governo do Estado inclua o 
município de Vitória na rede 
estadual de escolas de educação 
profissional que se pretende 
construir no Estado do Espírito 
Santo, dentro do programa Brasil 
Profissionalizado, do governo 
federal”.  

 
Palácio Domingos Martins, 28 de julho de 

2012. 
 

ESMAEL DE ALMEIDA 
Deputado Estadual - PMDB 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Hoje em dia, o mercado de trabalho brasileiro 
é cada vez mais competitivo, e a mão de obra precisa 
ser cada vez mais qualificada. E esta dinâmica do 
mercado gera a necessidade de implantação de 
Escolas de Educação Profissional, voltada, 
principalmente, para os jovens, faixa etária ansiosa 

por este aprendizado qualificado. 
Recentemente, o Governo do Estado 

anunciou sua disposição em investir na educação em 
todo o Estado, todavia não sabemos quais são os 
critérios adotados para cumprir esta agenda de 
construções. Vimos com certo temor e preocupação a 
ausência do município de Vitória nesta relação de 
cidades que deverão receber as escolas. 

Sabemos que diversos empreendimento 
industriais estão previstos para serem instalados no 
Espírito Santo, e isto requer a necessidade de mão de 
obra qualificada. E o socorro a esta realidade que se 
avizinha com maior intensidade nos próximos anos, 
seria a realização material do presente pleito.  

Solicita-se ainda que o Governador realize 
estudos no sentido de desapropriar a unidade de São 
Pedro da FAESA, para implantar a escola de 
educação profissional aqui proposta. Trata-se de um 
sonho das famílias da região da Grande São Pedro, 
que hoje vivem com uma situação bastante 
incômoda: a de ter dificultado a seus filhos um dos 
direitos mais sublimes de sua cidadania, que é o 
direito a sua formação intelectual. Ademais, a região 
ficará mais valorizada, com maiores benefícios para 
os estudantes e suas famílias.  

Há de se observar que esta proposta está em 
plena sintonia com a CRFB/1988, que alterou 
significativamente o panorama jurídico da educação, 
em especial no que diz respeito a educação infantil e 
o ensino do adolescente. Assim manifestou o texto 
constitucional ao se referir à educação: 

 
“Artigo 205. A Educação, direito 
de todos e deve do Estado e da 
família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”. 
 

Friso que esta reivindicação tem total 
apoio dos líderes comunitários da região da 
Grande São Pedro, que defendem uma educação 
de qualidade.  

Assim, esperamos a compreensão do 
Poder Executivo Estadual no atendimento desse 
justo e democrático pleito. 

Nestes Termos, pede e espera 
deferimento. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Rodney Miranda) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
354/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
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Em votação. (Pausa) 
Adiada por falta de quorum. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO Nº 355/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
O Deputado Estadual Esmael de Almeida, no 

uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fulcro nos artigos 141, Inciso VIII e 
174 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor governador do Estado, Renato 
Casagrande a presente INDICAÇÃO: 

 
Que o Governo do Estado estude a 
viabilidade de construção de uma 
escola de segundo grau para atender 
a população estudantil dos bairros 
Grande Vitória, Estrelinha, 
Inhanguetá, Bela Vista e 
adjacências, em Vitória, que hoje se 
vê obrigada a matricular-se distante 
de suas residências, condições que 
resultam em insegurança para os 
alunos, dificuldades, transtornos e 
despesas, incluindo aí o transporte 
coletivo. 

 
Palácio Domingos Martins, 13 de julho de 

2012. 
 

ESMAEL DE ALMEIDA 
Deputado Estadual - PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Os moradores de Grande Vitória, Estrelinha, 

Inhanguetá, Bela Vista e bairros vizinhos reivindicam 
há anos a construção de uma escola com curso de 
ensino médio (antigo 2º grau), para atender aos 
jovens, pois muitos percorrem bairros distantes para 
estudar, o que gera transtornos, insegurança para os 
alunos e despesas com transporte coletivo. 

 
Com a construção dessa unidade escolar, os 

alunos daquela localidade não precisarão mais se 
deslocar para o centro da cidade e outros bairros de 
Vitória, desafogando a escola Elza Lemos Andreata, 
a única existente na região da Grande São Pedro e 
que hoje não atende nem dez por cento da demanda. 

Com a baixa oferta do único estabelecimento 
da região, os alunos têm recorrido aos colégios Maria 
Ortiz, no centro, Cauê, em Praia Santa Helena, 
Estadual, no Forte São João, Tancredão e até em 

Jardim Camburi. 
O deslocamento destes jovens para outros 

bairros distantes dos locais onde residem tem 
merecido uma preocupação especial dos pais. 
Primeiro porque seus filhos ficam mais expostos à 
violência e à criminalidade, às más companhias, aos 
traficantes; segundo, alguns alunos se sentem mais a 
vontade para “matar” aula por estarem longe de suas 
casas. Por outro lado, o deslocamento dos alunos para 
outros bairros pesa no orçamento da família devido 
aos gastos com o transporte coletivo. Quando os 
alunos estudam em escolas edificadas no próprio 
bairro, os pais exercem um controle mais efetivo 
sobre eles. 

 
Cremos que a realização material do presente 

pleito trará importantes benefícios para os alunos e 
para as famílias. Espero assim que o Excelentíssimo 
Senhor Governador Renato Casagrande seja sensível 
a esta solicitação que representa um anseio daquelas 
comunidades. 

Nestes Termos, pede e espera deferimento. 
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação nº 
355/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 

Em votação. (Pausa) 
Adiada por falta de quorum. 

 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Como Presidente da 
Comissão de Segurança, registramos que ontem a 
Justiça do Estado do Espírito Santo concedeu uma 
medida liminar sobrestando o concurso de ingresso 
para agente de polícia civil em virtude de o Secretário 
de Estado de Segurança Pública e do Chefe da Polícia 
Civil não terem ouvido a Comissão de Segurança. A 
Associação dos Agentes de Polícia pediu informação 
à Presidência desta Casa, em forma de ofício, 
questionando se a Lei n.º 7.419 estava em vigor, e ela 
está. Essa lei diz que, para o ingresso na carreira de 
agente de polícia, é necessária formação acadêmica 
em nível de Terceiro Grau. Contrataram uma 
empresa do Rio de Janeiro, a Funcefet, como 
organizadora, banca que está suja no País inteiro.  
 

Portanto, fazemos esse registro porque 
avisamos ao Secretário-Chefe da Casa Civil, ao 
Secretário de Estado de Administração e ao 
Secretário de Estado de Segurança Pública que, caso 
esse concurso se realizasse só com português e 
raciocínio lógico, sem noções de direito - o mínimo 
que se exige para que uma pessoa para investigar a 
vida do outro saiba - e ainda assim não foram 
incluídas no conteúdo programático. Então, 
registramos que o Doutor Rodrigo Cardoso concedeu 
liminar ontem. Queremos também repudiar a atitude 
do Secretário em insistir em uma situação que sabe 
que não tem razão. 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Está registrado o protesto de V. Ex.ª. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR 1.º SECRETÁRIO - (ROBERTO 
CARLOS) - Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 
não há mais Expediente a ser lido.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, mais uma vez 
voltamos do recesso de quinze dias desta Casa, do qual 
somos contra. Cremos que deputado deveria ter trinta 
dias de férias, igualmente a todo trabalhador. Em Vila 
Velha, quando fomos presidente da Câmara, fizemos 
um recesso de trinta dias apenas. O trabalhador não tem 
quinze dias de férias no meio do ano, por isso nós, 
Deputados, também não deveríamos tê-lo.  

Lamentamos a falta de quorum para a 
votação do Expediente de hoje. Somente agora com a 
chegada de mais um deputado teremos o quorum 
devido. Voltando do recesso, depois de quinze dias, 
na verdade alguns têm descanso e outros não. Não 
temos nada a ver com isso, fazemos nossa parte. 
Ontem mesmo estivemos com a Comissão de Saúde 
no Município de Santa Leopoldina, onde realizamos 
um trabalho de coleta de sangue com o Hemoes, 
porque não podemos parar e a saúde não pode 
esperar. Se não tivermos pelo menos cento e vinte 
doadores por dia no Hemoes, muitas pessoas 
morrerão por falta de sangue. É preciso que 
intensifiquemos cada vez mais esse trabalho de 
doação de sangue. A doação de sangue, além de ser 
um ato de amor o doador, por meio de uma bateria de 
exames a que é submetido seu sangue, poderá 
descobrir uma possível doença que cursa 
silenciosamente, evitando assim complicações mais 
sérias. O Hemoes precisa de cento e vinte 
doadores/dia, e estamos hoje coletando sangue de 
cerca de quarenta doadores.  

 
Ontem, ainda em Santa Leopoldina, 

concedemos uma entrevista à rádio FM local, 
chamando a população e mostrando a importância 
desse ato de amor, que é a doação de Sangue, assim 
como a importância de se submeter a vários exames.  

Hoje é comemorado o Dia Nacional da 
Amamentação. Quando éramos Vereador em Vila 
Velha elaboramos uma lei, em que a mãe tem direito 
a seis meses de licença. Ou seja, o tempo necessário 
ou o tempo mínimo para a mãe amamentar seu filho, 
para transferir anticorpos por meio do leite contra 
alguma doença que poderia ser adquirida na infância. 
Também para a mãe que não amamenta essa licença é 
importante, porque só o calor do colo da mãe, a voz 
da mãe adotante, permite que essa criança seja muito 

mais tranquila para o resto da vida. Fizemos nesta 
Assembleia Legislativa, no primeiro ano de nosso 
mandato, uma indicação para o Senhor Ex-
Governador Paulo Hartung, pedindo a S. Ex.ª que 
desse às funcionárias públicas a licença maternidade 
com duração de seis meses, e ela foi dada. S. Ex.ª 
elaborou a lei, que foi aprovada. A referida lei foi 
sancionada no Palácio Anchieta, com nossa presença 
e com a presença das Senhoras Deputadas Aparecida 
Denadai e Luzia Toledo. Mas a lei ainda ficou 
incompleta, pois só deu o direito para funcionárias 
efetivas. Registramos que o Governo do Estado tem 
que dar esse direito às funcionárias comissionadas 
também. 
 Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
cumprimentamos o povo da área da Saúde que está 
nas galerias, e o povo que não é da área da saúde. 
Mas com o povo da Saúde temos um compromisso, 
defenderemos a Saúde até os últimos dias de vida. Já 
avisamos ao Governo do Estado, somos parceiro de 
S. Ex.ª, que todas as emendas que forem apresentadas 
pelo sindicato vamos assinar. Cabe-nos trazer para 
esta Casa a necessidade dos servidores e cabe ao 
Governo do Estado discutir se pode ou não dar. A 
Comissão de Justiça ou a de Finanças fará o seu 
papel, e faremos o nosso. Já avisamos que esse é o 
nosso comportamento, e que será sempre assim. 
 Não nasci médico e não defenderei apenas 
médicos, mas todo o pessoal da área da Saúde porque 
Saúde não é feita só por médico. É feita por todos os 
servidores dessa área, desde o funcionário que lava 
chão até aquele que está sentado na cadeira de 
diretor.  
 

Lembramos também à Senhora Andressa 
Barcelos, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado do Espírito Santo, de que faremos audiência 
pública sobre as trinta horas para o pessoal da 
enfermagem. Ouviremos a reivindicação dos 
funcionários da Saúde e o Governo do Estado dirá se 
pode ou não. Não podemos deixar de ouvir as 
categorias, e as ouviremos nesta Casa enquanto for 
Deputado. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Claudio Vereza) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Atayde Armani. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente Casa, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, Senhores Deputados e 
Senhoras Deputadas, demais membros da Mesa 
Diretora, é com imenso prazer que retornamos do 
recesso nesta primeira reunião e dizemos com 
satisfação que temos acompanhado vários municípios 
nesta campanha, principalmente onde tivemos uma 
boa votação, tais como: Rio Bananal, Jaguaré, 
Marilândia, Pancas e Santa Maria de Jetibá. Vemos 
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com carinho a participação da população para tentar 
mudar e eleger pessoas que tenham integridade e 
caráter na vida pública. É isso que pregamos ao longo 
dos dias que passamos nesses municípios. 

Temos também, nesta volta do recesso, a 
preocupação de continuarmos nosso trabalho nesta 
Casa em relação à sua moralização e em relação à 
votação das propostas de autoria dos deputados e 
também as oriundas do Governo do Estado. 

Senhor Presidente, foi dito neste Plenário na 
última sessão do primeiro semestre que votaríamos 
vários projetos que ficaram adiados para o segundo 
semestre. Esperamos ter um diálogo bom e honesto 
tanto com os deputados quanto com os representantes 
de classes a respeito das matérias contempladas.  

Este Deputado que vos fala e o Senhor 
Deputado Sérgio Borges participamos ontem de uma 
reunião com o Secretário-Chefe da Casa Civil, 
Doutor Luiz Ciciliotti, e com o Governo do Estado 
no sentido de avançarmos na votação dessas 
propostas e também nas negociações. Dizemos ao 
funcionalismo público, principalmente aos que estão 
presentes nas galerias desta Casa representando as 
suas classes, que desde a elaboração do QO da 
Polícia Militar até hoje o governo aumentou sua folha 
de pagamento em torno de cento e setenta milhões de 
reais/ano. É um quantitativo significativo em relação 
à economia do Estado e àquilo que se pretende no 
futuro do nosso Estado. Estamos preocupados com a 
perda do Pronaf, do Fundap, pois muitos municípios 
perderão recursos; dos royalties do petróleo, com 
empresas que estão indo embora do nosso Estado, ou 
seja, temos a preocupação de fazer aquilo que pode 
ser feito para não prejudicarmos principalmente o 
desenvolvimento do Estado do Espirito Santo.  

É com essa mentalidade e com esse espírito 
que voltamos para esta Casa neste segundo semestre 
do ano de 2012. Temos certeza que não teremos um 
bom ano de 2013 por tudo aquilo que vimos e 
estudamos em relação à arrecadação e à 
administração do Estado do Espírito Santo e do 
Brasil, de um modo geral, porque o nosso País está 
aumentando cada vez mais as suas despesas numa 
estagnação da economia que, por sua vez, cresceu 2.7 
% no ano de 2011. Dentro desse espírito esperamos 
neste segundo semestre realizar aquilo que não foi 
realizado no primeiro semestre.  

Senhor Presidente, era o que tínhamos a 
dizer. Esperamos que junto com V. Ex.ª continuemos 
o trabalho que temos feito até hoje nesta Casa. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEDORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes.  

 
O SR. GILSINHO LOPES - (Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, ouvi da sala VIP as palavras ditas 
pelo Senhor Deputado Atayde Armani que, juntamente 
com o Senhor Deputado Sérgio Borges, têm feito um 

trabalho brilhante nesta Casa defendendo o Governo do 
Estado.  

O Senhor Deputado Atayde Armani falou que a 
partir do QO da Policia Militar houve um aumento na 
folha de pagamento no valor de cento e setenta milhões 
de reais. Mas o aumento não tem que ser só de cento e 
setenta milhões, mas tem que ser maior ainda para 
capacitar e dar condições dignas aos servidores do 
Estado do Espírito Santo a terem suas atividades 
realizadas com estímulo e o estímulo se faz com 
capacitação, com treinamento e com remuneração 
digna.  

Senhor Presidente, estamos nesta Casa de 
Leis diante de servidores que aguardam ansiosamente 
serem contemplados. Já discutimos sobre a inclusão 
nos Projetos de Lei Complementar n.os 18/2012, 
19/2012, 20/2012 e 23/2012 das categorias dos 
farmacêuticos, odontólogos, psicólogos, associação e 
nutricionistas; inclusive os fonoaudiólogos que estão 
nesse mesmo patamar, no passado quando 
ingressaram na carreira ganhavam dez vezes mais do 
que ganham atualmente, e hoje estão com o salário 
infinitamente inferior, o que é inadmissível.  

Sabemos das dificuldades enfrentadas por 
esse governo, mas sabemos também que o governo 
tem em caixa um orçamento de quase três bilhões de 
reais. Portanto, não há o que se falar em não inclusão.  

Estamos de acordo com o Senhor Deputado 
Doutor Hércules que pediu vista para os projetos 
antes do recesso parlamentar e votaremos 
solidariamente com as emendas de autoria de V. Ex.ª, 
acordadas com o Secretário-Chefe da Casa Civil, e 
nesta Casa defenderemos esse pleito.  

Senhor Presidente, outro assunto sobre o qual 
falaremos - inclusive já fizemos o registro nesta Casa 
de Leis - é com relação à suspensão da seleção do 
quadro de agentes da Polícia Civil. Está registrado no 
jornal A Tribuna: Juiz decidiu que concurso público 
tem de incluir noções de Direito na prova. São 
oferecidas 250 oportunidades. Gostaríamos que os 
operadores das câmeras focassem essa manchete.  

Alertamos o Governo do Estado, o Secretário 
de Estado da Segurança Pública; o Secretário-Chefe 
da Casa Civil, Doutor Luiz Carlos Ciciliotti e o 
Doutor Alcio de Araújo, Secretário Estadual de 
Gestão e Recursos Humanos, que se insistissem com 
a situação de menosprezar a categoria dos agentes de 
polícia que tem nível superior defendido por uma lei 
em plena vigência neste Estado, ingressaríamos em 
juízo. Ingressamos, o juiz nos atendeu e concedeu 
uma liminar suspendendo as inscrições para que seja 
corrigido e incluídas na grade a questão de noções de 
Direito. 

Senhor Presidente, é inadmissível que um 
investigador de polícia que investigará a vinda do 
cidadão e cerceará o seu direito de ir e vir, não tenha 
noções básicas e nem conhecimento de Direito. Por 
isso não podemos pensar em retrocesso na esfera da 
Polícia Civil. Ao longo dos anos, desde 1990, eles 
não estão preenchendo o quadro da Polícia Civil. 

O Governador do Estado, Senhor Renato 
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Casagrande, fez um diferencial registrando nesta 
Casa que S. Ex.ª conseguiu a nomeação de mais de 
quatrocentos policiais do concurso do ano de 1993; 
de mais de trezentos policiais do concurso do ano de 
2008 e dobrou o número de candidatos do concurso 
de 2010. Parabenizamos o Governador Renato 
Casagrande. Mas o Secretário de Estado de 
Segurança Pública não quer ouvir a categoria porque 
ela é o reflexo dos anseios da sociedade, pois estão na 
ponta e sabem quando a mãe, o pai e o irmão estão 
chorando. 

Senhor Presidente, encerramos nosso 
discurso dizendo que voltaremos a esta tribuna na 
fase dos oradores inscritos porque estamos sempre 
presente e gostaríamos que hoje estivessem todos os 
Deputados presentes para votarmos os projetos que 
estão em pauta. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 
Marcelo Santos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, servidores que 
acompanham esta sessão, encontram-se na pauta 
diversos projetos que são de interesse de todas as 
categorias. 
 Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
neste momento o assunto que abordaremos  é 
referente ao que o Senhor Edison Lobão, Ministro de 
Minas e Energia disse em entrevista à imprensa, 
sobre a redução das tarifas de energia elétrica. 
 O Governo Federal realiza um estudo para 
diminuir o preço da tarifa de energia elétrica que no 
Brasil está muito cara. Embora a geração de energia 
seja barata, até chegar ao consumidor têm muitos 
encargos. E S. Ex.ª quer reduzir os encargos setoriais 
que são embutidos no preço da energia e essa redução 
pode alcançar até dez por cento, dando maior 
competitividade à indústria e aos consumidores 
residenciais. Além dos encargos setoriais, os tributos 
também pesam muito sobre o preço final da energia, 
chegando a quase quarenta e cinco por cento. Além 
de reduzir os encargos setoriais, também S. Ex. 
pretende reduzir os tributos federais, o PIS e o 
Cofins.  
 Abordamos este assunto para pedir o apoio 
desta Casa de Leis e também reivindicamos ao 
Governo do Estado do Espírito Santo um estudo 
porque neste Estado temos uma situação de 
desigualdade. Os consumidores da EDP - Escelsa, 
que são a maioria no Estado, têm tarifas menores que 
os consumidores da Empresa Luz e Força Santa 
Maria, que têm a concessão do Município de 
Colatina, região do Senhor Deputado Doutor 
Henrique Vargas. Um consumidor residencial no 
Município de Vitória, por exemplo, na área de 
concessão da Escelsa paga por um Megawatt com as 

tarifas, uma conta de energia de quatrocentos e 
noventa e dois reais, enquanto um consumidor 
residencial da região de concessão da Empresa Luz e 
Força Santa Maria, Município de Colatina mais os 
municípios da região Noroeste, paga quinhentos e 
noventa e quatro reais, ou seja, vinte e um por cento a 
mais que a indústria e a residência, pagam no 
consumo. 
 Precisamos que o Governo do Estado por 
meio do ICMS, reduza as desigualdades entre o 
consumo e o gasto com a energia no Estado do 
Espírito Santo, em diversas regiões. Reivindicamos 
ao Governo para que este Estado se desenvolva de 
forma harmônica e igualitária, realizando um estudo 
para reduzir o preço do ICMS, para que tenhamos a 
oportunidade de aproximar o preço da energia paga 
na região da concessão da Empresa Luz e Força 
Santa Maria da EDP - Escelsa. Com isso, daremos 
oportunidade para que os investimentos, 
principalmente da indústria, sejam intensificados 
naquela região. É só observar o plano de 
investimento do Instituto Jones dos Santos Neves, 
onde a carteira de investimentos anunciados até o ano 
de 2016 está toda no litoral do Estado do Espírito 
Santo. Cabe ao Governo do Estado, através de 
políticas públicas de incentivos, corrigir as 
desigualdades entre as regiões. Portanto, 
reivindicamos ao Governo do Estado que estude uma 
maneira para reduzir o ICMS da energia, para que as 
empresas e os consumidores daqueles locais possam 
ser tratados com igualdade neste Estado. (Muito 
bem!) 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Freitas, Luciano Pereira, 
Glauber Coelho, Sandro Locutor e 
Aparecida Denadai) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 
oradora) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, Senhores Deputados Roberto 
Carlos, Glauber Coelho da cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim, Marcelo Santos com quem nos reunimos 
ontem e demais deputados que estão no plenário, 
queremos abraçá-los depois de quinze dias de 
recesso. Um recesso só de nome. 

Cumprimentamos também nossos 
companheiros, de vários órgãos, que estão nas 
galerias, a visita dos Senhores a esta Casa de Leis é 
muito importante para nós. É possível que ainda 
tenhamos quorum e que as pessoas cheguem depois 
desse horário da fase das Comunicações. E se isto 
não acontecer, com certeza na segunda-feira 
estaremos neste plenário, para cumprir com o que 
combinamos com V. S.as, há quinze dias. Sejam todos 
muito bem-vindos. 

Cumprimentamos com muito carinho a 
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imprensa e os companheiros técnicos que nos dão 
cobertura dentro deste plenário e da Assembleia 
Legislativa. Estamos voltando com todo vigor e 
querendo continuar dando bons resultados. E só 
conseguimos isso porque temos esses técnicos 
maravilhosos nesta Casa, tanto em nossos gabinetes, 
quanto na parte administrativa da Casa. 

Temos muito para falar desta Tribuna, mas 
nos deteremos a um exemplo que aconteceu no 
município de Mimoso do Sul, nossa terra natal. 
Temos o maior orgulho de dizer que nascemos 
naquela cidade. 

Cumprimentamos a Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, que bom, vê-la nesta Casa. 

O município de Mimoso do Sul está dando 
um exemplo de cidadania plena, no sentido lato da 
palavra. Parabenizamos à comunidade de Palmeiras, 
localizada em Mimoso do Sul, muito próxima da 
Sede, onde temos uma comunidade de cafeicultores. 
Foi exibido uma reportagem no Globo Rural, Senhor 
Deputado Glauber Coelho que nos observa com um 
olhar fixo, temos certeza de que V. Ex.ª já deve saber 
sobre o que iremos falar, porque foi transmitida, no 
Globo Rural de domingo retrasado, uma reportagem 
apresentando a organização daquela comunidade.  

Percebemos claro que absolutamente tudo é 
possível, desde que as pessoas se organizem de 
verdade. A comunidade de Palmeiras foi exibida 
mais de quinze minutos no Globo Rural mostrando 
que aquela comunidade se organizou e está preparada 
para receber, Governos Federal e Estadual, Banco do 
Brasil, Caixa Econômica Federal e Incaper, enfim, 
todos os ministérios correlatos à agricultura, não só 
equipamentos, mas os incentivos que estiverem 
disponíveis para o nosso homem do campo.  

Colegas presentes neste Plenário, sou advogada 
e mais técnica do que política e fui professora. Eles se 
organizaram e conseguiram para quarenta famílias que 
moram em Palmeiras quarenta famílias, que moram em 
Palmeiras, primeiro conseguiram fazer as obras de 
saneamento básico naquela comunidade rural. Depois, 
implantaram o sistema de coleta de lixo separado, o que 
fazem corretamente. Lavam absolutamente todas as 
embalagens, porque o lixo é recolhido somente uma vez 
semana. Então, para não dar mau cheiro, as embalagens 
são lavadas. Toda semana um morador daquela 
comunidade recolhe o lixo, leva para a cidade e entrega 
no aterro. Essa atitude é um exemplo de cidadania 
plena.  

Mas vamos continuar falando sobre esse 
assunto, que não está esgotado. Queremos passar essa 
informação como um bom exemplo de que vale a pena 
se organizar para que se tenha produtividade com mais 
qualidade e bom retorno. (Muito bem!)  

 
(Comparece a Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Esmael de Almeida. 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, presentes nas 
galerias desta Casa de Leis, aproveitamos esses 
quinze dias de recesso para correr atrás de ações 
muito importantes para a cidade de Vitória. 

Em primeiro lugar, lemos nos jornais que o 
Governo do Estado irá, dentro do programa Brasil 
Profissionalizado, construir vinte escolas técnicas 
nos municípios. Inclusive, parabenizamos o 
Governador Renato Casagrande por essa iniciativa, 
porque sabemos que S. Ex.ª tem colocado a 
educação, o conhecimento como um dos pilares do 
desenvolvimento do nosso Estado. 

Agora, o que nos surpreendeu é que o 
Município de Vitória não estava incluído nesse plano 
de implantação de escola técnica. Porém, 
mobilizamo-nos e conversamos com o Secretário de 
Estado da Educação, Senhor Klinger Marcos Barbosa 
Alves, e com vários setores do Governo no sentido de 
incluir a Capital nesse programa. Sugerimos, por 
meio de uma Indicação, que essa escola técnica seja 
implantada nas antigas instalações da Faesa, que 
antes seria utilizada pela Prefeitura Municipal e que 
agora dizem que é de interesse do Tribunal de 
Justiça, o que não acreditamos devido à dificuldade 
de mobilidade urbana. Iria complicar mais ainda para 
os moradores daquela região. 

Repetindo, sugerimos por meio de uma 
Indicação que o Governo realize estudos no sentido 
de desapropriar a unidade de São Pedro da Faesa para 
implantar essa escola de educação profissional, tão 
importante para a região da Grande São Pedro. V. 
Ex.as, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, 
esse seria a realização de um sonho dos moradores 
daquele bairro, porque os seus filhos, jovens, muitas 
vezes concluem determinado curso e não sabem o 
que fazer da vida. Imaginem terem dentro daquela 
região uma escola técnica? 

Não temos dúvida de que a implantação 
dessa escola técnica na região da Grande São Pedro 
seria uma obra marcante para o Governo Renato 
Casagrande. Por isso acreditamos que o Governo 
receberá com muito carinho essa Indicação e adotará 
as providências necessárias para a sua realização.  

Apresentamos também uma Indicação 
solicitando que o Governo do Estado estude a 
viabilidade de construção de uma escola de 2.º Grau 
para atender à população estudantil dos bairros da 
Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá, Bela Vista e 
adjacências. É o sonho de mais de cinquenta mil 
moradores da região de Bela Vista e um pouco de 
Santo Antônio ter uma escola de nível médio para 
atender os alunos daquela região, que muitas vezes 
têm recorrido ao Colégio Maria Ortiz, no centro, à 
Escola Professor Fernando Duarte Rabelo, na Praia 
de Santa Helena, ao Colégio Estadual, no Forte São 
João, até mesmo ao Tancredão, preocupando pais e 
mães devido ao deslocamento. É uma região com 
população considerável, por isso sugerimos a 
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implantação dessa escola de 2.º Grau. E vamos 
começar a trabalhar em cima desse projeto.  

Apresentamos também a Indicação no 
sentido de que seja implantado numa área enorme 
depois da Faesa, com uma vista maravilhosa para a 
Baía de Vitória, um lugar lindo, um dos maiores 
cartões postais da nossa cidade, o parque urbano da 
Grande São Pedro, com uma área de lazer, um centro 
de estudos ambientais, museu do mangue. Fazer um 
lindo parque para aquela região. Temos certeza de 
que o Governo do Estado apoiará esse projeto. 

Encerrando, também sugerimos que fosse 
instalado naquela região da Grande São Pedro uma 
agência da Caixa Econômica Federal, porque muitos 
moradores recebem Bolsa Família e têm que se deslocar 
para o centro de Vitória para receber os seus direitos. 
Inclusive, estivemos no local com o Superintendente da 
CEF e S. S.ª está analisando essa nossa Indicação. 
(Muito bem!)  

 
(Retira-se momentaneamente o Senhor 
Deputado Da Vitória) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores 
Deputados, Senhoras Deputadas Lúcia Dornellas, 
Aparecida Denadai, Luzia Toledo e servidores 
estaduais, bom-dia. 

Em relação aos servidores temos uma palavra 
especial. Esta Casa demonstrou e continuará 
demonstrando solidariedade para com os servidores 
da Saúde. Especificamente, a bancada do Partido dos 
Trabalhadores está participando atentamente - 
inclusive em conversa com o Senhor Governador do 
Estado - no sentido de que as negociações quanto ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20 avancem. 
Esperamos que durante esse período de recesso tenha 
acontecido algum avanço. De qualquer forma, 
continuaremos à disposição dos senhores para fazer 
essa interlocução. Estamos extremamente solidários a 
essa questão. 

A Assembleia Legislativa do Estado Espírito 
Santo vem cumprindo o seu papel. Os demais 
projetos de lei complementar foram aprovados depois 
de um diálogo intenso entre as Comissões 
Permanentes desta Casa, Comissão da Saúde, 
Comissão de Defesa da Cidadania. Sabemos também 
da responsabilidade que o Senhor Governador Renato 
Casagrande tem quanto à valorização dos servidores 
públicos estaduais.  

Outro assunto que nos traz a esta tribuna é 
em relação à lei federal de n.º 12.527/2011, a Lei de 
Acesso à Informação, que se transformou em lei 
estadual. O Governo do Estado do Espírito Santo foi 
o primeiro a enviar a Assembleia Legislativa um 
projeto similar.  

Tomamos a decisão esta semana, reunidos 

com o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
Presidente da Assembleia Legislativa, com o 
Secretário-Geral da Mesa e o Diretor-Geral de fazer a 
divulgação dos vencimentos dos nossos servidores.  

Na realidade essa não é uma posição 
individual do deputado a, b, ou c. Essa é uma 
imposição legal e concordamos com o que está 
acontecendo no Brasil, no que diz respeito à Lei de 
Acesso à Informação. Entendemos que essa lei tem a 
mesma importância que teve a Lei de Licitações, a 
famosa Lei n.° 8.666, que também tem a mesma 
importância para a Administração Pública como teve 
a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Acesso à 
Informação, é claro que como toda a lei, pode ser 
aperfeiçoada. O debate que está sendo travado neste 
momento em Brasília é se podemos disponibilizar ou 
não os vencimentos dos servidores com os 
respectivos nomes. Esse não é um debate simples. 
Entendemos assim, pois sabemos que estamos, 
infelizmente, em um País onde o Estado não 
consegue prover segurança. E se o Estado não 
consegue prover segurança, é evidente que o servidor 
público, independente de seus vencimentos, deve ter 
resguardado o mínimo de segurança. Mas, ao mesmo 
tempo, entendemos que o servidor público, a partir 
do momento em que passa num concurso público ou 
ocupa um cargo de livre nomeação e exoneração, na 
realidade, sua vida é como se fosse um livro aberto. 
Assim também é a nossa vida, a vida de um 
parlamentar, a vida de um agente público.  

O agente público, a partir do momento em que 
faz a opção de vir para a vida pública, basicamente abre 
sua vida para a sociedade. Hoje, qualquer cidadão que 
se candidata a um cargo eletivo tem disponibilizado no 
site do Tribunal Superior Eleitoral e nos sites dos 
Tribunais Regionais Eleitorais seus bens, sua profissão, 
sua idade. Então, achamos que em Brasília pode ser que 
ajustem a Lei de Acesso à Informação, mas, hoje, nossa 
decisão, nesta Assembleia Legislativa, é de divulgar a 
partir de segunda-feira o salário dos servidores, dos 
Senhores Deputados, dos cargos comissionados, dos 
efetivos e dos servidores inativos, seguindo o exemplo 
de alguns órgãos que já estão fazendo isso.  

Parabenizamos o Tribunal de Justiça e o 
Governo do Estado por tomarem essa medida. Faremos, 
provavelmente, tomando como exemplo o que está 
sendo construído no Tribunal de Contas. Nosso modelo 
será o mesmo que está sendo gestado no Tribunal de 
Contas no sentido de dar transparência a todos os atos 
desta Assembleia Legislativa.  

Concluímos dizendo que temos o apoio 
integral do Presidente desta Casa, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Obrigado, Senhor Deputado. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. (Pausa) 
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
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Claudio Vereza. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, declino. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Marcelo Santos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, damos boas-vindas a todos. 
Depois desse recesso parlamentar, a Assembleia 
Legislativa volta às suas atividades. Recepcionamos os 
servidores que, com toda a razão, reivindicam seus 
direitos e esta Casa está aqui para discutir e dar o 
suporte necessário.  

Cumprimentando a Mesa Diretora, queremos 
cumprimentar todos os presentes nesta sessão, nas 
galerias, os servidores da Casa e aqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia.  

 
 Senhor Presidente, queremos registrar uma 
ação muito importante que vem sendo desenvolvida 
no antigo Hospital Adauto Botelho. Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, cumprimentamos o Senhor José 
Eduardo Loureiro, Diretor-Geral daquele hospital, o 
parabenizando pelo trabalho que vem desenvolvendo. 
Cumprimentamos também a Senhora Daniele 
Provedel, Diretora Técnica do Hospital Adauto 
Botelho, juntamente com o Doutor Célio Capila, 
Diretor Administrativo e Financeiro. Esse trio vem 
fazendo a diferença naquele hospital, que há muito 
era mal visto pela sociedade cariaciquense. 

 
O fim de uma era: de volta à vida. 
Com o fechamento do Adauto Botelho, 
pacientes resgatam a cidadania 
morando em residências terapêuticas 
após anos de isolamento. 

 
 Passou por uma reestruturação o hospital. 
 

A nova unidade mantém leitos 
psiquiátricos para os pacientes em 
crise e surtos, mas lá não serão mais 
permitidas internações de uma vida 
inteira. A intenção é evitar que se 
repitam os casos do passado que 
transformaram o hospital num 
depósito de recusados pela sociedade, 
e seu nome - Adauto -, em sinônimo de 
preconceito. 

 
Era esse preconceito que tínhamos com esse 

hospital na nossa cidade de Cariacica.  
 
Hoje, com uma nova direção, com gestores 

com mestrado em Gestão Hospitalar, capacitados não só 
em gestão da saúde, mas também em gestão humana. 

 
Eduardo, jovem com capacitação, juntamente 

com sua equipe, destacando-se o Doutor Capila, 

formam um corpo administrativo que está mudando o 
conceito e procedimentos desse hospital.  
 

Os longos corredores estão vazios, 
assim como as enfermarias. Já não se 
vê mais o incessante ir e vir dos 
pacientes ou os gritos resultantes dos 
seus momentos de surtos. O silêncio 
impera nas alas que abrigaram, 
durante décadas, os asilados da 
loucura no Hospital Psiquiátrico 
Adauto Botelho. 
 
Com o encerramento desse tipo de 
atendimento o local vai dar espaço 
para às novas demandas da sociedade: 
os leitos para os pacientes de álcool e 
drogas. A expectativa (...) é de criar 
pelo menos 50 vagas na unidade, 
agora chamada de Hospital Estadual 
de Atenção Clínica. 
 
A nova unidade mantém leitos 
psiquiátricos para os pacientes em 
crise e surtos, mas lá não serão mais 
permitidas internações de uma vida 
inteira. 

 
É preciso aplaudir a nova diretoria por tão 

grande conquista para a sociedade, para a família e 
para os maiores interessados, aqueles que se 
recuperam de doenças mentais. 

 
Assim, Senhor Presidente, pedimos à Mesa 

Diretora que seja encaminhada uma manifestação, 
assinada por todo o corpo de parlamentares, ao 
Senhor José Eduardo Loureiro, Diretor-Geral do 
hospital, à Senhora Daniele Provedel, Diretora 
Técnica, e ao Doutor Célio Capila, nosso amigo 
particular e Diretor Administrativo e Financeiro. Esse 
trio tem feito uma trabalho muito importante junto ao 
hospital, eliminando de uma vez por todas o 
preconceito que existia no antigo Hospital Adalto 
Botelho.  
 Muito obrigado, e bom retorno a todos os 
colegas parlamentares. Estamos na condição de líder 
da bancada do PMDB, a maior bancada de 
parlamentares desta Casa, dando todo o suporte 
necessário ao Governo de Renato Casagrande, para 
que possamos em conjunto promover ações em 
desenvolvimento, tanto na área econômica quanto na 
social.  
 Agradecemos ao Senhor Governador Renato 
Casagrande pelas obras, recursos, investimentos, e 
sua presença no Município de Cariacica e em todos 
os municípios capixabas. Em Cariacica, a presença 
do Governador Renato Casagrande se faz muito 
importante, até porque o Governador tem autorizado 
obras de suma importância na nossa cidade.  
 Registramos, por último, a ordem de serviço, 
já em franco andamento, do binário de Itacibá, 
localizado na Rodovia José Sete. Registramos, 
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também, os trinta milhões de reais que foram 
colocados à disposição da Prefeitura Municipal de 
Cariacica, para as obras de pavimentação e drenagem 
nos bairros, fruto de um trabalho coletivo que tem 
nossa participação. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à  

 
ORDEM DO DIA: 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar no 18/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental no 163/2012, que dispõe 
sobre regras de promoção por seleção do servidor 
público e dá outras providências. Publicado no DPL do 
dia 03/07/2012. Parecer oral da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade. Parecer oral da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação, com emendas. Na Comissão 
de Saúde, o Deputado Doutor Hércules se prevaleceu do 
prazo regimental na Sessão Extraordinária do dia 
17/07/2012. (Prazo até o dia 07/08/2012). (Existe 
emenda para ser analisada pelas Comissões). 
(COMISSÕES DE SAÚDE, DE MEIO AMBIENTE E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 19/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental  nº164/2012, que institui a 
promoção por senioridade para os servidores 
promovidos pelo critério de seleção. Publicado no DPL 
do dia 03/07/2012. Parecer oral da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade. Parecer oral da Comissão de 
Cidadania pela aprovação, com emenda. Na Comissão 
de Saúde, o Deputado Doutor Hércules se prevaleceu do 
prazo regimental na Sessão Extraordinária do dia 
17/07/2012. (Prazo até o dia 07/08/2012). (Existe 
emenda para ser analisada pelas Comissões). 
(COMISSÕES DE SAÚDE, DE MEIO AMBIENTE E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar  nº23/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental  nº171/2012, que institui a 
Política de Gestão de Pessoas dos servidores públicos 
do Poder Executivo do Estado. Publicado no DPL do 
dia 10/07/2012. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Elcio Alvares se prevaleceu do prazo regimental na 
Sessão Extraordinária do dia 17/07/2012. (Prazo até o 
dia 07/08/2012). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar  nº20/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental  nº167/2012, que dispõe 
sobre a modalidade de remuneração por subsídio para 
os servidores do Quadro de Servidores da Saúde, 
alocados na Secretaria de Estado da Saúde - SESA, 
organizados em carreira. Publicado no DPL do dia 
10/07/2012. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Claudio Vereza se prevaleceu do prazo regimental na 

Sessão Extraordinária do dia 17/07/2012. (Prazo até o 
dia 07/08/2012). (Existe emenda para ser analisada 
pelas Comissões). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Lei  nº241/2012, do Deputado José Esmeraldo, que 
proíbe o estabelecimento que adota o vale-refeição 
como forma de pagamento a restringir a aceitação deste 
benefício a determinado dia, data ou horário. Publicado 
no DPL do dia 02/07/2012. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Lei  nº249/2012, do Deputado Claudio Vereza, que dá 
nova redação ao art. 3.º da Lei Estadual n.º 8641, que 
institui o Programa Estadual de Incentivo à Realização 
de Competições Esportivas no Estado. Publicado no 
DPL do dia 09/07/2012. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Lei n.º 204/2012, da Deputada Aparecida Denadai, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de reservar de 10% das 
mesas e cadeiras das praças de alimentação dos 
shoppings centers, a serem adequadas e reservadas para 
portadores de deficiência física. Publicado no DPL do 
dia 11/06/2012. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Lei  nº220/2012, da Deputada Lúcia Dornellas, que 
dispõe sobre a adição do conservante denominado 
benzeno (benzoato de sódio) nos produtos produzidos 
no Estado. Publicado no DPL do dia 19/06/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
18/2012.  

Na Comissão de Saúde, o Ilustre Deputado 
Doutor Hércules se prevaleceu do prazo regimental 
na sessão extraordinária do dia 17 de julho de 2012. 
Existe emenda para ser analisada pelas Comissões. 

Concedo a palavra à Comissão de Saúde, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES) - Convoco os membros da 
Comissão de Saúde, Senhores Deputados Doutor 
Henrique Vargas, Claudio Vereza e Freitas. (Pausa) 

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 
continuarei me prevalecendo do prazo regimental, 
requerido na sessão extraordinária realizada em 17 de 
julho de 2012, para oferecer parecer ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 18/2012.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - É regimental.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES) - Devolvo a palavra à 
Mesa. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Luiz 
Durão) 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar 
nº19/2012. 

Na Comissão de Saúde, o Ilustre Deputado 
Doutor Hércules se prevaleceu do prazo regimental 
na sessão extraordinária do dia 17 de julho de 2012. 
Existe emenda para ser analisada pelas Comissões. 

Concedo a palavra à Comissão de Saúde, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES) - Convoco os membros da 
Comissão de Saúde, Senhores Deputados Henrique 
Vargas, Claudio Vereza e Freitas. (Pausa) 

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 
continuarei me prevalecendo do prazo regimental, 
requerido na sessão extraordinária realizada em 17 de 
julho de 2012, para oferecer parecer ao Projeto de Lei 
Complementar nº 19/2012.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - É regimental.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES) - Devolvo a palavra à 
Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar  
nº23/2012. 

Na Comissão de Justiça, o Senhor Deputado 
Elcio Alvares se prevaleceu do prazo regimental na 
sessão extraordinária do dia 17 de julho de 2012. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Sandro Locutor, Rodney Miranda, Gildevan 
Fernandes, Dary Pagung e Marcelo Santos. (Pausa) 

Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão extraordinária do dia 17 de julho de 2012 me 
prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 
que passarei a fazer neste momento. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei Complementar n.º 23/2012, de autoria 
do Governo do Estado, institui a Política de Gestão 
de Pessoas dos servidores públicos do Poder 
Executivo do Estado do Espírito Santo.  

O nosso parecer é pela constitucionalidade do 
projeto. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Justiça, o Senhor Deputado Doutor 
Hércules foi muito feliz ao solicitar prazo para 
análise dos projetos anteriores da pauta na Comissão 
de Saúde.  

O Presidente desta Comissão relatou pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar 
n.º 23/2012, porém, ainda não houve consenso entre 
as categorias e o Governo para sua aprovação em 
Plenário.  

Estamos retornando do recesso parlamentar e 
a Comissão de Saúde não foi chamada para discutir 
essa situação junto ao Governo do Estado. O Senhor 
Deputado Doutor Hércules, Presidente da Comissão, 
deu essa informação; telefonou para o Secretário-
Chefe da Casa Civil, que o autorizou a apresentar as 
emendas. Sabemos que o Senhor Deputado Doutor 
Hércules fará as emendas, mas sabemos também que, 
posteriormente, essas emendas serão tratoradas na 
Comissão de Justiça. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, nessa 
discussão, gostaríamos que houvesse entendimento 
junto ao Senhor Deputado Genivaldo Lievore, 
Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania, a 
fim de que essa Comissão também se prevaleça do 
prazo regimental para discutir melhor a matéria, e 
formássemos uma comissão de parlamentares para 
discussão junto ao Governo do Estado, porque, 
infelizmente, o projeto não está devidamente de 
acordo com o Governo, mas dizem que está. As 
soluções são cobradas das categorias, das lideranças 
sindicais, mas fica o impasse na hora da votação.  

Somos aliado do Governo, mas não está 
havendo o devido tratamento quando da aprovação 
dessas matérias. Nós, Parlamentares, temos o direito 
de saber o que foi acordado com as categorias, antes 
de as mensagens serem enviadas para esta Casa de 
Leis. Mas não está ocorrendo isso, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Genivaldo Lievore e 
Élcio Alvares. Estamos atentos para essa situação. 
Recebemos representantes das categorias no nosso 
gabinete; fomos até à sede da Secretaria de Estado da 
Administração e da Secretaria da Casa Civil para 
dizer que ainda não houve a contemplação.  

Ouvimos o pronunciamento do Senhor 
Deputado Atayde Armani dizendo que o Governo 
investiu cento e setenta milhões de reais para 
melhorias na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros 
Militar, além de outras categorias. Mas deve haver o 
entendimento de que se não contemplar as demais 
categorias, a exemplo do que ocorreu com os 
funcionários do Iema, do Incaper, do Idaf e de outras 
situações que não foram discutidas ou que não 
chegaram a um consenso, beneficiando alguns 
profissionais da área da saúde, então, estamos 
fazendo injustiça e não justiça. (Muito bem!)  
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - É evidente que todos os 
Senhores Deputados tenham o empenho de encontrar 
a melhor solução. Demos o parecer favorável ao 
projeto, porque na Comissão de Constituição e 
Justiça a matéria não padece de qualquer eiva que 
possa torná-la inviável. Obviamente, outras 
comissões analisarão os projetos depois da Comissão 
de Justiça. Mas na Comissão de Justiça foi 
examinada sua constitucionalidade e legalidade.  
 Demos um prazo razoável. Confessamos, 
sinceramente, que recebemos a orientação da 
liderança para prosseguir. Mas, isso não representa o 
desfecho da questão. Votaremos o projeto na 
Comissão de Justiça sabendo que outras comissões o 
examinarão com profundidade e opinarão, podendo 
usar o dispositivo regimental de pedir prazo 
regimental para analisar a matéria. 
 
 Continua em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA- Com o relator.  
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator.  
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 

relator.  
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator. 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
O SR. ELCIO ALVARES - Senhor 

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

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

FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GENIVALDO LIEVORE) - Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Marcelo Santos, Luiz 
Durão e Rodney Miranda. (Pausa)  

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
oferecer parecer, pois estamos aguardando uma 
emenda do Governo do Estado para apresentar o 
relatório na próxima sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - É regimental.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GENIVALDO LIEVORE) - Devolvo a palavra à 
Mesa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
20/2012. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Sandro Locutor, Rodney Miranda, Gildevan 
Fernandes, Dary Pagung e Marcelo Santos. 

Senhores Deputados, na sessão extraordinária 
realizada dia 17 de julho de 2012 o relator do projeto, 
Senhor Deputado Claudio Vereza, solicitou prazo 
regimental para oferecer parecer oral em Plenário, 
prazo esse que vence dia 07 de agosto de 2012. 

Consulto o relator, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, se está apto a oferecer seu parecer.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Bom dia a 

todos; bom retorno ao trabalho para todos os 
servidores. 

Logo após o início do recesso, conversamos 
com o Senhor Governador Renato Casagrande a 
respeito desse projeto. Estamos aguardando um 
retorno, inclusive porque houve uma decisão judicial 
que envolve a discussão desse projeto. 

Senhor Presidente, continuarei me 
prevalecendo do prazo regimental para oferecer 
parecer ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - É regimental.  
Devolvo a palavra à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Discussão especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 241/2012. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-lo, 

declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 249/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-lo, 

declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 204/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-lo, 

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

Lei n.º 220/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-lo, 

declaro encerrada a discussão.  
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O projeto segue à 3.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. (Pausa)  

Ausente. 
Informo aos Senhores Deputados e aos 

servidores desta Casa de Leis que tendo em vista 
algumas dificuldades em solucionar o problema 
relativo aos 11,98%, decidimos dividir a 
responsabilidade com os colegas desta Casa de leis 
instituindo uma comissão especial, que tenha 
paciência maior do que a minha, para discutir com os 
Poderes: Governo do Estado, Tribunal de Justiça, 
Tribunal de Contas e Procuradoria, para buscar uma 
solução inadiável com relação ao pagamento dos 
11,98%. Essa comissão será formada na próxima 
semana. Farei a leitura na segunda-feira e 
constituiremos a comissão na terça-feira. 

É a única satisfação que podemos dar, neste 
momento, aos nossos servidores que estão 
angustiados. Lamentavelmente, em todos os trabalhos 
que temos buscado não temos encontrado respostas 
nos momentos certos. 

Como paciência tem limite, pretendemos 
dividir a responsabilidade com os Senhores 
Deputados, razão pela qual faremos uma comissão de 
alto nível, composta pelos representantes dos 
partidos, excluindo apenas os nomes de deputados 
candidatos. Esperamos a compreensão desta Casa de 
Leis e dos Senhores Deputados. 

Concedo a palavra ao Líder do Governo, 
Senhor Deputado Sérgio Borges. 

 

O SR. SÉRGIO BORGES - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados e telespectadores da TV 
Assembleia, estamos reiniciando as atividades de 
Plenário após treze dias de recesso. O recesso não tira 
o deputado do trabalho; retira-o apenas do trabalho 
de Plenário, pois não é féria. Nossos gabinetes e nós 
deputados continuamos trabalhando, inclusive dentro 
dos órgãos públicos, buscando benefícios para as 
comunidades, para a coletividade. 

Em nome do Senhor Deputado Atayde 
Armani, damos boas-vindas a todos os Senhores 
Deputados. Desejamos felicidades aos que são 
candidatos e que Deus abençoe cada um, dando paz 
para que possam levar a mensagem aos seus 
munícipes; e que a vitória sorria dentro do 
entendimento de que o melhor caminho e o melhor 
tempo é o tempo de Deus.  

Parabenizamos o Senhor Presidente pela 
atitude de formar essa Comissão Especial, ampliando 
com os Senhores Deputados o leque para que se 
chegue à solução de um problema que vem se 
arrastando há muito tempo e que não foi fabricado 
por este Plenário, por estes deputados, mas que vem 
de outros tempos e que precisa haver um consenso, 

uma solução, inclusive com respaldo judicial, porque 
é necessário que esse assunto seja resolvido. 
Observamos também que, mesmo com as eleições 
municipais, esta Casa continuará funcionando. Treze 
Deputados são candidatos e se esses treze tirarem 
licença, ficaremos com dezessete Deputados. Então, 
mesmo reconhecendo o direito de cada um, 
precisamos tentar um acordo para, quando houver 
necessidade de votação, esses Senhores Deputados 
que estão de licença virem a esta Casa votar. E depois 
S. Ex.as poderão voltar para o interior do Estado, para 
seus municípios, continuando a condução de suas 
companhas, um direito legítimo. 

 

Queremos também dizer que o Governo do 
Estado, no primeiro semestre, contou com o apoio do 
Plenário desta Casa, aprovando mensagens 
importantíssimas para o Estado do Espírito Santo. Ele 
continua com mensagens importantes, dentro de um 
diálogo que está sendo mantido, para que as matérias 
sejam aprovadas e tragam benefícios. Tudo isso 
dentro da possibilidade de pagamento do Estado.  

O ano de 2013 será muito preocupante, 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, porque temos 
o problema do Fundap, que caiu de doze por cento 
para quatro por cento; temos o problema dos 
royalties do petróleo, e já se fala em royalties do 
minério. Pelo menos um poderia compensar o outro, 
e o Governo do Estado tem que ter cautela. No 
segundo semestre deste ano votaremos o Orçamento 
do Estado dentro do mesmo critério que estamos 
votando nos últimos anos. Um orçamento real, 
responsável, dentro das possibilidades do Governo do 
Estado e dos outros poderes para poderem honrar os 
compromissos assumidos nos orçamentos. Não 
podemos votar coisas que depois não poderão ser 
cumpridas.  

Estamos em ano eleitoral, dia 30 de setembro 
de 2012 já vem para esta Casa o Orçamento de 2013, 
e as eleições municipais serão no dia 07 de outubro 
de 2012. De 30 de novembro a dezembro de 2012, 
discutiremos e votaremos o Orçamento do Estado. Se 
não houvesse mais nada para votar, só o Orçamento 
do Estado do Espírito Santo preencheria todo o 
espaço dos Senhores Deputados. Evidentemente que 
outros projetos de lei virão oriundos do Poder 
Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário 
e teremos que discutir e votar.  

O Governo do Estado em momento algum 
tem radicalizado. Vemos, Senhor Deputado Freitas, 
uma greve federal dos professores, que têm direito de 
fazê-la. Mas a quem faz greve, o Governo Federal 
não deveria pagar. Perguntamos: por que pagar para o 
sujeito ficar em greve? Isso é um erro no Brasil e que 
vem se repetindo constantemente. Os professores 
entraram em greve e não querem saber se os alunos 
estão perdendo aula ou não. Mas o Governo Federal, 
no fim do mês, pagar o salário de quem não vai 
trabalhar é um absurdo. Cremos que só no Brasil 
acontece isso, Senhor Deputado Roberto Carlos. 

Votaram uma lei no Congresso Nacional que 
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colocou em polvorosa os caminhoneiros brasileiros. 
Por que não analisaram antes? O camarada tem que 
parar, se não me engano, de quatro em quatro horas e 
onde não há lugar para parar? Quantas estradas há 
neste País que não possuem nem acostamento? Ele 
vai parar aonde, no meio da estrada? Vai ficar ali 
parado o tempo que o Governo Federal e que o 
Congresso Nacional estabeleceram na lei, sujeito a 
assalto, a acidente? Transformaram o Brasil nesse 
caos que está aí: as estradas entupidas de caminhões 
parados, cargas estragando. O prejuízo que a Nação 
está tendo com isso é muito grande. 

Tem que haver todo um cuidado em se votar 
leis no Congresso Nacional. E nesta Casa fazemos 
isso, porque uma lei dessa não atinge só as grandes 
empresas transportadoras, essas têm esquema fácil de 
cumprir. Agora, o caminhoneiro autônomo está 
sofrendo com isso, e o País está sofrendo mais ainda 
com essas cargas todas paralisadas, estragando, e os 
motoristas não recebendo diária. Eles estão fazendo 
uma greve, a qual há necessidade de o Governo 
Federal resolver. Ontem, à noite, já estavam dizendo 
que tinham uma solução - esperamos que tenham 
mesmo - para que essas pessoas que transportam o 
progresso do Brasil sejam respeitadas, tenham a 
profissão dignificada. 

Então, ao voltarmos para esse segundo 
semestre, temos trabalho dobrado. Tem eleição 
municipal, tem Orçamento, tem matérias importantes 
do Governo Estadual, hoje tem quatro projetos na 
Ordem do Dia, das quais o Governo vem tratando 
com todo o cuidado, e os Senhores Deputados 
também. Portanto, devemos ter um segundo semestre 
bom. 

 
O Sr. Freitas - Senhor Deputado Sérgio 

Borges, nosso querido líder, queremos cumprimentar 
V. Ex.ª no conteúdo total de sua fala até aqui e da 
mesma forma cumprimentar nossos colegas Senhores 
Deputados, dizendo da satisfação de revê-los com 
saúde e disposição para a retomada dos trabalhos no 
Plenário desta Casa. 

Queremos confirmar, principalmente, a fala 
de V. Ex.ª sobre o intenso trabalho do parlamentar 
extraplenário, trabalho nas instituições, nas 
secretarias, mas principalmente na base, dentro dos 
nossos municípios, distritos e comunidades. O 
parlamentar normalmente não consegue tirar férias, 
nem quando chega janeiro, muito menos no período 
de recesso. Realmente o trabalho é muito dinâmico e 
complexo, mas queremos parabenizá-lo ainda mais 
pela liderança que V. Ex.ª exerce nesta Casa, tendo 
todo nosso reconhecimento, todo nosso aval, porque 
tem nos representado e nos liderado com grandeza, 
com dignidade, com respeito, acima de todas as 
coisas. 

 

Acreditamos também que essa situação de 
greve precisa ser revista no Brasil. Quando se abre 
uma discussão o vencedor tem que pagar o preço 
talvez de sua irresponsabilidade. Se o Governo 

tem a irresponsabilidade de estar deixando a desejar, 
acreditamos que a partir do momento que o Poder 
Judiciário considerou a greve legal, o Governo tem 
que pagar. Mas se é uma reivindicação que não tem 
respaldo legal, quem fez a reivindicação e a 
paralização também tem que pagar o preço da 
irresponsabilidade que comete às vezes.  

 

O SR. SÉRGIO BORGES - Agradeço a V. 
Ex.ª e concedo o aparte ao Senhor Deputado Esmael 
de Almeida. 

 

O Sr. Esmael de Almeida - Quero 
parabenizar V. Ex.ª, Senhor Deputado Sérgio 
Borges. Estou feliz com o retorno de V. Ex.ª a 
esta Casa, pois esteve afastado por motivo de 
doença. V. Ex.ª faz falta neste Plenário. V. Ex.a 
sabe o carinho e respeito que temos por V. Ex.a. 
Fomos seu funcionário na Cesan quando V. Ex.ª 
foi nosso Presidente e é o Líder do Governo nesta 
Casa de Leis. Parabenizamos o Senhor Deputado 
Sérgio Borges pela coragem de tratar desse tema que 
não é fácil e estamos em consonância com o ilustre 
deputado ao dizer que o direito de greve é legal, mas 
temos que ver até onde isso vai. Não podemos nunca 
permitir o que está acontecendo agora no nosso 
Estado e no Brasil, referimo-nos à greve dos 
caminhoneiros. Somente pedimos esse aparte para 
parabenizar V. Ex.a pela sua coragem de tratar desse 
tema. Obrigado. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES - Agradeço ao 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e faço a 
referência de que quando eu entrei na Cesan, V. Exa 
já estava lá e me ensinou muito. Eu ocupei a 
presidência da Cesan, mas V. Exa também foi diretor 
da Cesan. O Senhor Deputado Esmael de Almeida é 
um dos engenheiros que mais entendem de 
saneamento, de projeto e de fiscalização de obra. É 
uma pessoa que não está onde está à toa, mas é por 
competência.  

Senhor Presidente, aproveitamos para dizer 
que na próxima sexta-feira, dia 03 de agosto, a Cesan 
realizará uma solenidade e entregará toda a rede do 
Projeto Águas Limpas, cem por cento do tratamento 
de esgoto, Deputado Esmael de Almeida, que 
começamos no Governo Camata fazendo a estação de 
tratamento de esgoto, em Camburi; e em Jardim da 
Penha, as redes. Mas na época éramos Presidente e 
V. Ex.a era gerente de projetos da empresa e tocou 
com a equipe de engenharia e economia da empresa 
todo o sistema de empregados na Cesan. Começamos 
muitos anos atrás uma obra que veio se consolidar 
neste ano. Estaremos no evento que será realizado na 
próxima sexta-feira e convidamos todos para 
participarem porque é muito importante para o 
Espirito Santo o Projeto Águas Limpas que vem 
fazendo tratamento de esgoto, cuidando da água para 
que ela retorne limpa e seja reaproveitada, trazendo 
saúde preventiva para a população, que é o 
saneamento. Ou seja, o saneamento é saúde 
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preventiva. Se não tivermos tratamento de água e de 
esgoto, as doenças de veiculação hídricas prosperarão 
muito. Já estamos com vários tipos de vírus 
espalhados pelo País, mas pelo menos desses de 
veiculação hídrica estamos cuidando para que o 
Espírito Santo ofereça melhor qualidade de vida para 
o seu povo.  

Senhor Presidente, as greves só prejudicam o 
povo. Os estudantes que estão nas universidades 
estão sujeitos a perder o ano letivo.  

Daqui a um mês ou uma semana ou quinze 
dias o preço da alimentação que compraremos estará 
aumentado porque está tudo estragando e os 
atravessadores, os exploradores, aumentarão o preço 
para compramos os produtos mais caros.  

Senhor Presidente, é um prazer voltar a esta 
Casa e nos dedicaremos, como sempre, para que o 
Parlamento do Espírito Santo seja valorizado, vote 
com justiça todos os projetos que são e serão 
importantes para o nosso povo. Obrigado, Presidente. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão. 

Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, orador inscrito.  
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Roberto Carlos, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, aqueles que nos assistem pela 
televisão e os que estão nas galerias desta Casa de 
Leis, agradecemos mais uma vez ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges pelas palavras ditas e com S. 
Ex.ª tivemos o privilégio de trabalhar juntos por 
muitos anos na Cesan. Dedicamos, Senhor Deputado 
Freitas, trinta e sete anos da nossa vida àquela 
empresa, sem sair dela. Foram trinta e sete anos 
dedicados ao saneamento básico do nosso Estado do 
Espírito Santo. Construímos na empresa muitas 
coisas, junto com o Senhor Deputado Sérgio Borges.  

Senhor Presidente, aproveitamos para dizer 
que a Cesan completará em 2012 quarenta e cinco 
anos de existência. Este Deputado que vos fala e o 
Senhor Deputado Sérgio Borges estamos estudando a 
realização de uma grande sessão solene nesta 
Assembleia Legislativa para homenagear nossos 
companheiros da Cesan, que deram a sua vida por 
aquela empresa e lutaram muito. Teremos o 
privilégio de honrar vários colegas nossos na sessão 
solene que será realizada em setembro, quando a 
empresa completará quarenta e cinco anos.  

Senhor Presidente, assomamos a esta tribuna 

depois do período de recesso parlamentar, aliás, o 
recesso é das sessões do Plenário, mas todos nós 
deputados continuamos trabalhando muito porque a 
demanda é enorme.  

Já falamos no início desta sessão que 
protocolamos nesta Casa de Leis quatro indicações e 
fazemos questão de repeti-las rapidamente. Fizemos 
uma indicação sugerindo ao Governo do Estado que 
desaproprie as instalações da Faesa. A Prefeitura já 
tentou levar suas instalações para aquele local e o 
Tribunal de Justiça também. Acreditamos que há 
complicações em relação à mobilidade urbana. 
Propomos que seja implantada no local uma escola 
de ensino profissionalizante na Grande São Pedro 
para aquela população estudantil. É um sonho - como 
já falamos - de todas aquelas famílias terem por perto 
uma escola dessa natureza para ocupar a juventude 
que hoje está muitas vezes seguindo por caminhos 
contrários, por caminhos perigosos, e poderiam se 
qualificar para o mercado de trabalho. Essa é uma das 
nossas indicações. 

Senhor Presidente, sugerimos também que 
naquela área grande e muito bonita próxima à Faesa 
seja implantado um parque urbano da Grande São 
Pedro para que a população tenha o mínimo de 
dignidade, - questão de justiça -, ou seja, uma área de 
lazer, vários equipamentos naquela região para a 
população que hoje, muitas vezes, tem que se 
deslocar nos feriados, sábados e domingos para longe 
e poderiam estar naquela área belíssima usufruindo 
daquele local. Portanto, indicamos também que 
naquela área seja implantado um parque.  

Senhor Presidente, também existe a 
necessidade de uma escola de nível médio naquela 
região da Grande São Pedro, depois da Faesa, que 
contempla os bairros da Grande Vitória, Inhanguetá, 
Bela Vista, Estrelinha e toda a região, pois a 
população é imensa e não dispõe de um equipamento 
dessa natureza: de uma escola de nível médio. Os 
alunos têm que se deslocar para o centro de Vitória, o 
que causa muitas vezes preocupação dos pais porque 
os filhos poderão faltar às aulas. Havendo uma escola 
naquela região, os pais observariam e controlariam 
mais os seus filhos porque estariam mais perto. É 
uma questão de necessidade; e o próprio governo do 
Estado tem batalhado por isso e colocado o 
conhecimento e a educação como seus pilares. 
Propomos e indicamos a construção de uma escola de 
nível médio, bem como uma agência da Caixa 
Econômica Federal naquela região simples, cuja 
população é muito grande, pois só naquela região, 
parte da Grande São Pedro, há mais de cinquenta mil 
pessoas. Muita gente poderia ter o mínimo de 
dignidade, uma agência da Caixa Econômica Federal 
onde faça seus pagamentos, receba sua bolsa-família 
porque muitas vezes é um quantitativo enorme de 
pessoas que têm que se deslocar para o Município de 
Vitória para receber seus direitos e aposentadoria. 
Falamos isso nesta semana para os Secretários e para 
o Governador do Estado. 
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Há alguns dias visitamos a Sejus - Secretaria 
de Justiça e conversamos com a Doutora Quésia da 
Cunha Oliveira, Diretora de Ressocialização da Sejus 
e ela nos falou sobre as dificuldades e os projetos que 
desenvolvem e ficamos impressionados com o 
sistema prisional. O Estado do Espírito Santo, apesar 
de toda essa crise, ser considerado em segundo lugar 
em termos de qualidade no nosso país pelo trabalho 
desenvolvido nos presídios. Pudemos contemplar o 
trabalho que estão desenvolvendo. Os problemas 
existem, mas, após ouvirmos a Diretora de 
Ressocialização da Sejus, já temos sugestões para o 
sistema prisional do nosso Estado.  
 Não é fácil. Para se ter uma ideia, há poucos 
dias lemos em um jornal que só de mandados de 
prisão são doze mil pessoas; seria necessário 
construir um presídio a cada seis meses para atender 
a demanda. Temos que buscar soluções, e não temos 
dúvida da necessidade de modificação do Código 
Penal em Brasília, mas podemos ter ações nesta 
Assembleia Legislativa para minimizar esse quadro.  
 Sabemos que o custo é muito alto, porque 
quando uma pessoa vai presa, o sistema prisional tem 
que consertar tudo que não aconteceu fora dele, como 
falha na educação, nos programas e projetos do 
Governo, etc. Na prisão tem que se consertar tudo na 
vida da pessoa. Isto realmente nos deixou 
preocupados.  
 Quando visitamos algumas faculdades por 
este Estado, sugerimos um projeto muito importante 
para o nosso Estado, à Faculdade Estadual de Ensino 
a Distância. Sabemos o quanto isso é importante e em 
quase todos os Estados já têm esse sistema de ensino 
que contribuirá na formação de cursos de graduação e 
pós-graduação para nossos amigos capixabas que 
estão, às vezes, distantes no Norte ou Sul do Estado e 
têm dificuldades para vir ao Município de Vitória se 
qualificar. Agricultores que em casa, no computador 
por meio da internet, poderiam se qualificar para 
ingressar no mercado de trabalho ou melhorar sua 
produtividade no campo. São muitas coisas boas que 
uma Faculdade Estadual de Ensino à Distância traria 
para o nosso Estado. Na campanha eleitoral 
percorremos este Estado falando sobre isso e estamos 
trabalhando neste sentido. Sabemos das dificuldades 
que o Governo está enfrentando como disse o Senhor 
Deputado Sérgio Borges, mas esta é uma proposta, 
um projeto, uma luta nossa que vamos dar 
continuidade, porque é fundamental. 
 Pessoas deixam de vir à cidade, devido à 
distância. Alguns jovens podem, às vezes, seguir 
outros caminhos enquanto poderiam estar no seu 
local de trabalho ou em sua região se qualificando 
por meio de cursos que existem em todas as áreas. As 
prefeituras também teriam a oportunidade de se 
qualificarem. Já tomamos conhecimento e vamos 
continuar nessa luta.  
 Na segunda-feira estivemos conversando 
com o Senhor Governador Renato Casagrande junto 
com trinta pastores de diversas igrejas. S. Ex.ª nos 

explicou sobre as ações que estão sendo 
implementadas, programas de Governo nas áreas de 
educação, saúde, segurança, investimentos, projetos 
futuros, a questão da mobilidade urbana, a questão da 
segurança, sistema prisional, enfim, tudo foi 
discutido durante mais ou menos duas horas com 
esses trinta líderes religiosos de várias denominações. 
Temos muito o que agradecer a esses pastores porque 
contribuem para o desenvolvimento do nosso Estado.  
 Foi uma reunião muito importante. Esses 
líderes se sentiram felizes porque antes, um governo 
nunca havia aberto as portas do Palácio Anchieta 
para que eles pudessem também discutirem seus 
assuntos com o governo, participando, criticando e 
contribuindo.  

Parabenizamos o Senhor Governador Renato 
Casagrande por tudo que S. Ex.ª tem feito e está 
fazendo; por sua coragem e determinação em lutar 
pelos grandes problemas que estão causando em 
relação ao Fundap e aos royalties do petróleo, como 
já foi dito, no sentido de buscar alternativas para o 
Estado do Espírito Santo continuar no ritmo que está. 
(Muito Bem!) 

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, orador inscrito. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados 
e Senhoras Deputadas, hoje não conseguimos votar 
os projetos do Grande Expediente devido à ausência 
de alguns colegas Deputados.  

Senhor Presidente Deputado Roberto Carlos, 
ao nosso lado sentava-se o Senhor Deputado Nilton 
Baiano, presente em todas as sessões. E agora o 
colega que assumiu em um dia e até agora não o 
vimos mais; às vezes olhamos para o lado querendo 
conversar com alguém, mas não conseguimos, mas 
faz parte do processo, talvez, esteja em alguma 
agenda externa ou algo que não pôde comparecer. 

Senhor Presidente, quando pedimos um 
minuto de silêncio para o nosso colega Adilson 
Tiroteio, é porque ele era uma pessoa extremamente 
bondosa, bom chefe de família e bom profissional. 
Esse apelido Adilson Tiroteio foi em decorrência de 
uma votação na antiga Assembleia Legislativa 
quando estavam tirando direitos da Polícia Civil. O 
nosso Secretário-Geral da Mesa, o Senhor Carlos 
Eduardo Casagrande, se encontrava presente quando 
ele sacou uma arma e disparou tiros para o teto do 
Plenário.  

Todos saíram correndo de dentro do plenário. 
O Senhor José Maria Pimenta - conhecido por todos 
como Pimenta - também estava presente. Essa atitude 
foi porque viu o seu direito aviltado no Plenário 
daquela Casa. E neste Plenário observamos vários 
servidores, dentre eles o Senhor Leandro Machado - 
o Lelê - estão pacificamente fazendo suas 
reivindicações justas e corretas. 

O Senhor Theodorico Ferraço, Presidente 
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desta Casa de Leis, não se encontra presente no 
momento, mas S. Ex.ª foi muito feliz quando falou em 
realizar uma Comissão em defesa dos direitos dos 
servidores desta Casa e juntos lutaremos, pois é o único 
poder que não recebeu os 11.98%. E isso, Senhor 
Deputado Roberto Carlos, é inadmissível, não podemos ter 
este tipo de tratamento. Os servidores do Poder Judiciário 
receberam, os servidores do Ministério Público e os do 
Poder Executivo também e os servidores Poder 
Legislativo não recebem!  

O Senhor Presidente Theodorico Ferraço fez 
a intermediação, procurou ajustar com a 
Procuradoria-Geral do Estado, pediu o entendimento 
do procurador-geral e até agora a resposta ainda não 
veio.  

O presidente desta Casa já está saindo dos 
limites de seu equilíbrio, portanto está querendo 
constituir essa Comissão, então, nos colocamos como 
voluntários e brigaremos até o fim para que os 
direitos dos servidores desta Casa sejam respeitados.  

Falamos desta Tribuna sobre a questão dos 
servidores da Polícia Civil e ontem houve a eleição 
de segundo turno para os servidores do sindicato 
dessa categoria. Parabenizamos os integrantes da 
Chapa 2, que tem como presidente o Senhor Jorge 
Emílio Leal; como Secretário de Administração e 
Finanças o Senhor Aloisio Ernesto Fajardo Duboc; 
como Secretário de Formação e Estudos Sociais o 
Senhor Janio Jacinto Araujo; como Secretário de 
Organização e Estrutura Geral o Senhor Humberto 
Mileip Duarte Machado, entre outros, por ter 
ganhado a eleição para o Sindipol em segundo turno, 
com uma votação expressiva. Os colegas da chapa 2 
e da chapa 3 disputaram a eleição de forma 
democrática, respeitosa, sem ficar espetando, 
alfinetando o outro. 
 Mas, Senhor Deputado Roberto Carlos, 
batemos de novo na tecla da suspensão do concurso 
público da Polícia Civil porque estamos cansados de 
ir ao Chefe da Casa Civil, Senhor Luiz Ciciliotti, ao 
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 
Senhor Alcio Araújo, que nos recebem 
maravilhosamente bem. Mas, infelizmente, em outras 
secretarias de Estado nos é dado um tratamento 
diferenciado. Acham que são os arautos da 
moralidade, os responsáveis por todo o dicionário do 
Estado e do Brasil, querem ser os verdadeiros 
direitistas militantes.  

Junto com uma comissão estivemos com o 
Secretário de Estado da Segurança Pública para 
conversarmos sobre esse problema da suspensão das 
inscrições para o concurso público da Polícia Civil. 
S. Ex.ª nos disse o seguinte: Não tenho vocês como 
legítimos representantes para discutir processo de 
seleção na Polícia Civil. No momento, discordamos 
de S. Ex.ª, agradecemos a atenção e saímos da sala. 
Fomos à Casa Civil, quando entregamos ao Senhor 
Luiz Ciciliotti um dossiê da empresa que teve 
dispensa de inexigibilidade para atuar nesse concurso 
da Polícia Civil, embora não tenha a idoneidade 
moral para tanto em estado nenhum da Federação.  

 Em Maceió essa empresa teve que devolver 
todos os valores das inscrições para o concurso da 
Polícia Civil daquele Estado. No Rio Grande do Sul 
aconteceu o mesmo. Responde a várias ações por 
improbidade administrativa. Inclusive o diretor dessa 
empresa, que era professor de universidade, perdeu a 
cadeira por ato de improbidade. 
 Citamos também todos esses fatos ao 
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 
Senhor Alcio Araújo, que infelizmente insiste nessa 
problemática, sendo que existe em plena vigência a 
Lei n.º 7.419/2002, de nossa autoria, sancionada pelo 
Governo e não questionada na Justiça por ADIN, a 
título de revogação e a nenhum outro título. 
 Senhor Deputado Roberto Carlos, nós, 
aliados do Governo, sempre temos orientado para que 
as mensagens sejam encaminhadas a esta Casa 
devidamente acordadas com as categorias e com os 
deputados membros das Comissões de mérito. Se o 
projeto se refere à área de Educação, a Comissão de 
Educação deve estar devidamente orientada sobre o 
que foi discutido. Se diz respeito à Saúde, a 
Comissão de Saúde; se faz menção a Finanças, a 
Comissão de Finanças. Caso contrário, o projeto 
chegará a Plenário e vai haver um embate, o que não 
é bom para o Governo, não é bom para as categorias 
e não é bom para a sociedade.  

Tem-se a impressão que estamos querendo 
medir forças, o que não é verdade. Estamos 
realizando nosso trabalho de fiscalizar os atos do 
Governo e de dar dignidade suficiente e necessária 
aos servidores públicos, que merecem ser 
respeitados. 
 Senhores Deputados Claudio Vereza e 
Genivaldo Lievore, temos disparidade de salários em 
nosso Estado. Um engenheiro do DER, iniciante na 
carreira, ganha três mil e quinhentos reais; um 
engenheiro no Tribunal de Contas ganha oito mil e 
seiscentos reais. Falamos com o Secretário Chefe da 
Casa Civil, com o Senhor Governador Renato 
Casagrande que essas situações devem ser tratadas de 
uma forma melhor com os Deputados.  

As agendas do Governador do Estado são 
repassadas aos Deputados em cima da hora por um 
torpedo, enviado pelo Sargento Valter de Paula, 
Subsecretário da Casa Civil, que não tem nada com 
isso. Inclusive, deve ser avisado em cima da hora.  

Fomos informados da realização de uma 
audiência no Município de Aracruz, por meio de um 
torpedo, às 17h12min, sendo que ela iria iniciar às 
18h. Como iríamos nos preparar para ir a essa 
audiência, tão importante, quando fomos 
comunicados cinquenta e oito minutos antes do início 
do movimento?  

 
No dia de hoje havia uma programação na 

agenda do Senhor Governador às 9h e outra às 
10h30min, ou seja, durante o horário desta sessão. 
Agenda de deputado tem que ser fora do horário de 
funcionamento desta Casa, porque, caso contrário, se 
comparecermos a algum evento dentro do expediente 
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a imprensa estará preparada para sentar o pau na 
nossa cabeça. Às vezes, quando temos de atender a 
uma audiência importante no Palácio Anchieta, 
ficamos reféns de posicionamentos de jornalistas que 
nem presentes estavam na sessão. Alguns colegas são 
os responsáveis por repassarem os nomes de 
parlamentares que não estão presentes. 

 
 Senhor Presidente, sempre quando 
assomamos a esta tribuna para falar sobre o Governo 
do Estado, fazemos com muito equilíbrio, com muito 
respeito. Agora, o secretariado, com raríssimas 
exceções, está deixando a desejar. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo, oradora inscrita. S Ex.ª, que tem 
dedicação ao mandato, tem em nossa pessoa um 
admirador.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO (Sem revisão da 

oradora) - Cumprimentamos com muito respeito e 
com muito carinho o Senhor Presidente Roberto 
Carlos, a quem chamamos de meu Rei, as Senhoras 
Deputadas, os Senhores Deputados Genivaldo 
Lievore, Claudio Vereza, Gilsinho Lopes, os 
companheiros de Plenário e os telespectadores da TV 
Assembleia.  

Continuaremos a abordar o mesmo assunto 
que tratamos na fase das Comunicações. Falávamos 
da comunidade rural de Palmeiras, Município de 
Mimoso do Sul, que se organizou literalmente. O 
Senhor José Maria Pimenta já viu muita coisa na 
vida, mas acreditamos que por este Brasil afora, 
seguramente, não há outra comunidade rural que 
tenha se organizado como Palmeiras, do Município 
de Mimoso do Sul. 

O repórter Vico Iasi foi a Palmeiras, no 
Município de Mimoso do Sul, com uma equipe do 
Globo Rural. Foi convidado pelo presidente da 
comunidade, Senhor José Claudio Carvalho. S. S.ª 
havia ouvido no programa Voz do Brasil comentário 
sobre o programa Globo Rural realizado em outra 
comunidade e escreveu uma carta dizendo o que 
haviam feito em Palmeiras. A equipe do programa 
Globo Rural foi a essa comunidade formada por 
quarenta famílias, que cultiva a banana e, 
principalmente, o café conilon. É uma comunidade 
que tem de três a cinco hectares de área de plantio.  

O importante é que, antes de se organizarem, 
cultivando o café conilon, conseguiam colher dez 
sacas de café, depois de organizados passaram a 
colher setenta sacas de café conilon. Com a 
organização, quarenta famílias trabalham juntas: se é 
para derriçar o café, todos os homens se organizam e 
vão às lavouras cafeeiras; se é para secar o café, 
todos se unem. Não foi fácil. Foi difícil. No primeiro 
momento, todos ficaram preocupados se alguém 
passaria a perna, se o outro ganharia mais. Mas 
cultivaram, de tal maneira, esse sentimento do 

coletivo que acabaram realmente conseguindo 
implantar em cada coração dos membros daquela 
comunidade que o coletivo fala mais alto. 

 
O que essas quarenta famílias conseguiram? 

Primeiro, trazer todos os equipamentos modernos 
pertinentes à colheita do café para Palmeiras, não só 
para secar o café, mas também para derriçá-lo. Todos 
os equipamentos para a colheita do café eles 
conseguiram levar para a localidade de Palmeiras, e 
foram além. 

 
O Sr. Gilsinho Lopes - Senhora Deputada, 

gostaríamos que, na conclusão desse discurso 
brilhante, V. Ex.ª falasse sobre a nova aliança da qual 
ontem tomamos conhecimento. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Obrigada pelo 
incentivo, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. No final 
falaremos sobre essa nova aliança. 

Gostaríamos de dizer neste Plenário que tudo 
que se sonha verdadeiramente, com amor, com 
coragem, com determinação, é possível realizar. A 
localidade de Palmeiras, hoje, é um grande exemplo 
para toda a sociedade brasileira. Eles conseguiram 
fazer naquela comunidade mais do que estamos 
falando, conseguiram fazer o saneamento básico, que 
hoje é uma presença viva de que temos que cuidar de 
onde moramos, de onde trabalhamos, de onde 
colocamos nossa família. 

Hoje saíram da pobreza; todas as casas foram 
reconstruídas e pintadas por eles mesmos que têm 
orgulho de seu trabalho. E as pessoas, não os jovens, 
mas os homens e as mulheres daquela comunidade, 
mesmo trabalhando o dia todo na lavoura, foram 
estudar na sede, Mimoso do Sul, na Escola 
Monsenhor Elias Tomasi.  

Tudo isso vimos no programa Globo Rural. 
Estamos muito tristes, pois não temos ido a essa 
comunidade. Nada foi feito com a presença de 
políticos. Foram eles que se organizaram e entraram 
em contato, via carta, com o Banco do Brasil, com o 
Ministério das Cidades e com o Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Um dia quando chegaram da lavoura, viram 
aquele caminhão imenso chegando à comunidade. 
Levaram um susto, e era exatamente o equipamento 
completo de informática, Senhor Deputado Roberto 
Carlos, não só para as crianças, mas para todos os 
adultos daquela comunidade e de comunidades 
adjacentes.  
 Queremos rapidamente relatar as dificuldades 
que a comunidade teve antes, dificuldades quanto ao 
vestiário, quanto ao banheiro, que só tinha uma fossa. 
Hoje todas as casas têm banheiro.  

Quanto à água, eles conseguiram limpar e 
preservar o rio de tal maneira que o senhor que falou 
sobre o rio acabou chorando e não conseguiu falar 
sobre aquela água límpida que passa na comunidade. 
É um exemplo, para o Brasil, de persistência, 
determinação e de engajamento, principalmente 
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trabalhando coletivamente.  
 As mulheres fazem, por semana, mil reais 
vendendo pão feito em casa, rosca doce e várias 
guloseimas. 
 Falamos do agronegócio que tem dado certo 
no Brasil inteiro. Lá, temos a presença firme da 
agricultura familiar.  
 Queremos mencionar o Senhor José Claudio, 
que é o Presidente dessa comunidade, e todas as 
dificuldades pelas quais passaram. O Senhor João 
Machado disse que não havia perspectiva nenhuma 
de melhora, achava que as dificuldades eram muito 
grandes. 
 
 Em 1991, um madeireiro começou a cortar as 
árvores, colocando em risco as nascentes, e foi então 
que a comunidade fez um levante. O Senhor 
Juvanildo Machado conta que a comunidade se uniu 
para impedir, se juntou pela primeira vez e acionou 
órgãos ambientais e a imprensa.  
 A associação de moradores foi criada em 
1992. No começo foi extremamente difícil, mas eles 
viram que não tinham como crescer se não se 
unissem. Então, veio a primeira mudança: 
começaram a trabalhar na lavoura em regime de 
mutirão. Isso faz com que, hoje, eles exportem para a 
França. Informamos aos nossos telespectadores: hoje, 
a comunidade de Palmeiras, em Mimoso do Sul, 
exporta café conilon para a França, com o selo social. 
A primeira mudança foi exatamente trabalhar na 
lavoura em regime de mutirão.  

O Senhor Isaque Teodoro conta que pediram 
ajuda ao Incaper para melhorar a qualidade do café, 
aumentar a produtividade, e realizar visitas regulares. 
As lavouras estavam velhas e pouco adensadas, 
cheias de pragas. Parabenizamos, de coração, os 
técnicos do Incaper; a participação deles foi muito 
importante. O Senhor José Nilo, nosso representante 
lá, foi extremamente importante. Parabéns ao 
Incaper. Adotaram novas variedades, espaçamento 
correto, modelo novo de irrigação. Antes a safra não 
passava de dez sacas, hoje chega a setenta sacas, e 
estão exportando para a França, com selo social, 
portanto, o café é de qualidade.  

O Senhor José Claudio, presidente da 
comunidade, voltou a estudar. Antes eram nove que 
iam de bicicleta para Mimoso do Sul à noite, e se 
formaram no ensino médio. Assim, foi possível, 
através do ensino, que eles fizessem outros cursos, 
técnicos. 

Parabenizamos o Centro Tecnológico do 
Café, a ONG que faz pesquisa e transferência de 
tecnologia, que também foi montada em Palmeiras.  

Parabenizamos também o Senhor Marcos 
Teixeira, agrônomo, que foi muito importante para 
que a comunidade chegasse a esse nível de 
excelência.  

Terminamos dizendo que, na nossa Tribuna 
Popular, o Senhor José Claudio virá para falar dessa 
maravilha que é a organização de uma sociedade para 
o desenvolvimento das famílias, da comunidade, do 

município, do Espírito Santo, do Brasil. Muito 
obrigada. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
José Esmeraldo, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente. 
Sou o próximo orador inscrito, mas declino da 

palavra.  
Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO) 

- Assumo a presidência neste momento, e concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Genivaldo Lievore, orador 
inscrito. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - (Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta Luzia 
Toledo e Senhores Deputados Claudio Vereza e 
Roberto Carlos, este segundo semestre legislativo 
com eleições municipais será mais um momento 
político bonito da história da sociedade, porque é no 
município que temos a relação pessoal e estamos 
mais próximos dos legisladores, os prefeitos e os 
vereadores, pois no município moramos. 

A eleição municipal é o momento de 
cidadania muito importante, é o momento que a 
verdadeira política é realizada no concreto. Somos 
importantes no Estado enquanto representantes do 
Poder Legislativo Estadual para o Governo, com as 
políticas públicas, mas é no município que a vida 
acontece.  

Nesses próximos sessenta dias, até o dia 7 de 
outubro, teremos bons debates e discussões de 
políticas públicas para que realmente possamos 
resgatar o verdadeiro valor da política como a arte, a 
ciência e a virtude do bem comum. Transformar o 
que é do povo para o povo é efetivamente a 
verdadeira política, e não o que muitas vezes 
aparecem por aí.  

Discutimos o momento político dentro de um 
cenário mundial de crise do capitalismo que atinge os 
países do velho continente com dificuldades 
financeiras: Espanha, Itália, Portugal, Grécia e os 
próprios Estados Unidos. Mas o nosso País continua 
se desenvolvendo, distribuindo renda, investindo na 
educação, investindo na saúde e diminuindo as 
desigualdades sociais. Ainda temos muito que 
avançar, porque foram mais de quinhentos anos de 
exclusão. Não é em um ou dois governos que vamos 
realmente resgatar as dívidas sociais que ainda temos 
neste País, mas estamos num bom caminho, ou seja, 
estamos no caminho certo. 

Também está no caminho certo o Espírito 
Santo, um Estado que, conforme anunciado para o 
próximo período até o ano de 2016, terá mais de cem 
bilhões de reais em investimentos, sendo a maior 
parte em infraestrutura e geração de energia, petróleo 
e gás. Quase cinquenta e dois por cento serão 
investidos na infraestrutura e em exploração de 
energia, petróleo e gás, conduzido pela estatal 
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brasileira Petrobras, que investe não só no Estado do 
Espírito Santo, mas no Brasil e no mundo, como uma 
empresa pública que dá conta desse setor estratégico 
de gerar energia.  

Então, o Estado do Espírito Santo não só gera 
essa riqueza, a energia para produção, mas também 
os royalties do petróleo, que é uma riqueza que 
precisa ser bem-aplicada para que quando o petróleo 
acabar tenhamos alternativas de energia. Precisamos 
discutir esse desenvolvimento à luz das futuras 
gerações.  

É importante que o Estado do Espírito Santo 
se desenvolva, cresça acima da média nacional, mas é 
preciso distribuir melhor a renda e melhorar seus 
indicadores sociais, principalmente no tocante à 
violência. Infelizmente, Senhora Deputada Luzia 
Toledo, temos altos índices de violência neste Estado, 
com um grande número de assassinatos de jovens e 
mulheres. Mas é preciso também melhorar a nossa 
educação básica. 

Um estado se desenvolve quando todos os 
ítens econômicos e sociais são verdadeiramente 
positivos. Não dá para considerar somente o 
desenvolvimento econômico. Há que se ter esse olhar 
também para o desenvolvimento social, mas que seja 
um desenvolvimento equilibrado.  

Observando os investimentos previstos desde 
2011 até 2016, veremos que estão concentrados no 
litoral, principalmente aqueles projetos voltados para 
a área energética. Por meio de políticas públicas, por 
meio de planejamento, o Estado precisa equilibrar o 
desenvolvimento. 

Citamos hoje como exemplo as 
desigualdades geradas pelo preço da energia dentro 
do Espírito Santo, um Estado pequeno se comparado 
aos demais estados da Federação. É uma missão do 
Governo do Estado conhecer essa realidade que mais 
uma vez será abordada. 

O Governo Federal discute a redução dos 
encargos setoriais de energia elétrica para que o 
preço da energia no Brasil seja reduzido e para que 
haja mais competitividade nas empresas nacionais a 
fim de que enfrentem a crise mundial. Precisamos, 
também, diminuir as desigualdades internas. E uma 
das formas para que a região Noroeste do Estado, que 
está pouco contemplada nesses investimentos, até o 
ano de 2016 se desenvolva é diminuir a desigualdade 
do preço da energia para que as empresas possam se 
instalar naquela área e os consumidores daquela 
região e que estão fora da concessão da empresa Luz 
e Força Santa Maria não paguem mais impostos.  

Essa é uma discussão que estabeleceremos 
com a sociedade organizada junto ao Governo do 
Estado. Não para discutir somente o preço da energia 
elétrica, mas, também, porque a Petrobras possui o 
projeto para a construção de um gasoduto até o 
Município de Colatina, a fim de que aquela região 
também se desenvolva. Está autorizada a construção 
pela Petrobras Distribuidora. Num primeiro 
momento o gás comprimido será distribuído para as 

indústrias que usam esse tipo de energia.  
Precisamos disponibilizar energia alternativa 

para que as empresas possam concorrer com as outras 
e continuar gerando emprego e renda naquela região.  

Na região Noroeste, cuja economia é baseada 
na agricultura familiar, o Governo do Estado deveria 
investir na área de serviços, da educação, da saúde, 
ou seja, áreas da vocação do local. É uma discussão 
que precisamos estabelecer para que o Espírito Santo 
possa se desenvolver em todas as regiões; não 
concentrar os movimentos em determinadas regiões 
como aconteceu no passado, gerando distorções; 
desenvolver-se economicamente e socialmente, com 
educação pública de qualidade, com saúde pública de 
qualidade, com indicadores sociais e distribuição de 
renda. 
 Neste semestre, principalmente no período 
das eleições, os programas de governo dos 
municípios precisam estar conciliados com os 
programas do Governo do Estado e do Governo 
Federal. Embora os estados sejam independentes, é 
necessário que as políticas públicas sejam 
integralizadas. 
 Esperamos que os desafios do segundo 
semestre e as eleições não atrapalhem o trabalho 
desta Casa de Leis, para que possamos continuar 
votando os projetos, cumprindo a nossa obrigação e 
preparando o nosso Estado para ter desenvolvimento 
social, econômico e cultural. Esperamos que o 
Espírito Santo seja, junto com o nosso país, 
referência para o mundo. Obrigado. (Muito bem!) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, orador inscrito, e passo a presidência 
dos trabalhos ao Senhor Deputado Doutor Hércules. 
(Pausa) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 

do orador) - Senhora Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, servidores que nos 
assistem das galerias desta Casa. Os senhores estão 
recolhendo suas faixas e seus cartazes, já que a 
votação das matérias está adiada para a próxima 
semana, provavelmente acontecerá na terça-feira ou 
na quarta-feira. O Governo Estadual ainda não 
retornou com as emendas para as demandas 
apresentadas pelos servidores e pelos deputados. 

Nós, da Bancada do PT, estivemos com o 
Senhor Governador Renato Casagrande discutindo o 
tema dos diversos projetos. S. Ex.ª ficou de analisar e 
enviar para esta Casa as emendas, já que nós, 
deputados, não podemos fazer emendas em matérias 
relativas aos servidores públicos. Tem que haver 
acordo com o governo para que a matéria seja 
efetivada, sancionada e se transforme em direito dos 
servidores. 

Saudamos os colegas parlamentares que 
voltam para um novo período de trabalho, até 
dezembro. Mesmo com o processo eleitoral em curso, 
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o período de trabalho continua. Não houve 
interrupção de votação das matérias nos mandatos 
anteriores. Nunca uma eleição atrapalhou o processo 
de votação de matérias importantes nesta Casa. 

Faremos uma espécie de balanço do período 
de recesso, onde aparentemente os deputados estão 
de férias. Na verdade, é apenas um período de 
recesso das sessões da Casa. As atividades 
parlamentares, as atividades populares, os eventos 
que trabalham temas relativos à sociedade continuam 
acontecendo nesse período. 

Este Deputado que vos fala, por exemplo, 
participou de uma infinidade de atividades 
partidárias, populares, parlamentares e 
governamentais, inclusive nesta Casa, desde que 
entramos em recesso. 

Começaremos pelo último evento que 
participamos junto com o Senhor Deputado Doutor 
Hércules. Anteontem, aconteceu a abertura da 
Terceira Conferência Estadual dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência, no Sesc de Aracruz, que 
contou com a presença importante da Senhora Maria 
do Rosário Nunes, Ministra-Chefe da Secretaria dos 
Direitos Humanos. S. Ex.ª realizou uma verdadeira 
aula sobre direitos humanos naquele evento, que teve 
a participação de delegados de todo o Estado do 
Espírito Santo eleitos nas conferências municipais 
tendo como pano de fundo a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, uma 
convenção internacional aprovada pelo Brasil por 
maioria absoluta no Congresso Nacional e que, por 
isso, conforme a Constituição Federal, esta 
convenção no Brasil se transformou em texto 
constitucional. Quando uma convenção é aprovada 
por maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional, se transforma em texto constitucional. É a 
única convenção no Brasil com aprovação por 
maioria absoluta dos membros do Congresso 
Nacional e que, por isso, transformou-se em texto 
constitucional. 

Esse foi o texto que orientou a realização das 
conferências municipais. Estivemos, como 
palestrante, na Conferência Municipal dos 
Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e de 
Colatina. Este texto internacional e agora nacional foi 
o texto orientador das conferências municipais e da 
conferência estadual, que terminou ontem elegendo 
delegados para a conferência nacional que acontecerá 
em dezembro, em Brasília, e contará com a 
participação da Senhora Presidenta Dilma Rousseff. 

 
Na cerimônia de anteontem, o Senhor 

Governador Renato Casagrande assinou o termo de 
adesão ao Plano Nacional Viver sem Limite, que tem 
recursos da União, na ordem de mais de quatro 
bilhões de reais, para investimento em diversas áreas 
que contemplem a inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade brasileira, cumprindo vários 
itens previstos na convenção internacional, de tal 
forma que foi um evento de importância maior, 
acontecida neste período de recesso no Estado do 

Espírito Santo. Tivemos a presença do Secretário 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
que cresceu em status de uma simples coordenadoria 
para uma Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. O Governo Federal tem, 
atualmente, um órgão executivo e integrador das 
diversas políticas, dos diversos ministérios, para que 
o Plano Nacional Viver sem Limite, voltado para 
inclusão das pessoas com deficiência, tenha 
efetividade nos diversos ministérios. 

Estivemos também, no Município de Vitória, 
na consolidação do Centro de Referência da 
Juventude, uma conquista dos jovens de Vitória que 
agora tem sede própria, em edificação pública, na 
Avenida Vitória, ponto de referência para as políticas 
municipais da juventude, um verdadeiro ponto de 
cultura, um centro de referência das políticas para a 
juventude. Esperamos que outros centros sejam 
implantados não somente no Município de Vitória, 
mas no Estado do Espírito Santo inteiro, já que o 
Senhor Governador Renato Casagrande está para 
anunciar a criação de uma gerência da juventude, 
junto a Casa Civil, assim como uma gerência voltada 
para o combate ao racismo e uma gerência de 
mulheres, em uma nova estrutura que está sendo 
elaborada para a implantação de políticas transversais 
nas diversas secretarias estaduais voltadas para as 
áreas: juventude, mulheres e combate ao racismo. 

Houve também neste recesso, na segunda-
feira, a sanção da Lei da Transparência, da Lei de 
Acesso à Informação, e da Lei da Ficha Limpa para 
os servidores públicos estaduais. O Governador do 
Estado, de maneira pioneira, sancionou esta lei e o 
Espírito Santo é o primeiro Estado do Brasil a ter 
uma lei estadual de acesso à informação que 
regulamenta a lei federal, já em vigor no Brasil 
inteiro. O Senhor Governador Renato Casagrande 
está de parabéns e esta Casa também, pois a iniciativa 
da Lei da Ficha Limpa veio desta Casa. 
 Estivemos no debate sobre a Comissão da 
Verdade, que aconteceu na Secretaria Municipal de 
Cidadania e Direitos Humanos - Semcid, debatendo 
sobre o livro Memórias de uma Guerra Suja que 
revela depoimentos do ex-delegado Cláudio Guerra, 
que integrou as ações da repressão política durante a 
ditadura militar. Um debate de altíssimo nível que 
aconteceu em Vitória. 
 Acompanhamos o debate da inscrição da 
região de Pedra Azul como Patrimônio da 
Humanidade, a exemplo do que aconteceu no Estado 
do Rio de Janeiro. Os primeiros debates sobre a 
transformação da região de Pedra Azul em 
Patrimônio da Humanidade estão acontecendo. Temos 
orgulho em dizer que nossa querida irmã, irmã de 
sangue, Maria Cristina Vereza Lodi, superintendente do 
Iphan do Rio de Janeiro, já está orientando o Estado do 
Espírito Santo na elaboração do documento que 
transformará a região de Pedra Azul em Patrimônio da 
Humanidade, seja na modalidade Patrimônio Natural ou 
na modalidade Patrimônio Cultural. A Comissão da 
Verdade no Estado do Espírito Santo, de iniciativa de 
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V. Ex.ª, será instalada no próximo dia 15 nesta Casa, em 
sessão especial. Será um momento muito importante, 
pois nessa segunda-feira aconteceu, em nível nacional, a 
reunião da Comissão da Verdade Federal, com 
representação das Comissões Estaduais que colaborarão 
com os trabalhos, e nossa Assembleia Legislativa se diz 
presente por iniciativa de V. Ex.ª. Lá estaremos juntos 
contribuindo para que a verdade seja revelada ao Brasil 
inteiro, daquele período triste da ditadura militar em 
que pessoas foram assassinadas, torturadas, banidas 
do Brasil, exiladas, perseguidas na área profissional, 
entre outras situações. 
 
 Houve um momento triste neste recesso que 
manchou a imagem cultural do Estado do Espírito 
Santo. Um detalhe da novela das nove, Avenida 
Brasil, em que um personagem cozinhando declarou 
para milhões no Brasil e fora do Brasil - já que as 
novelas vão para fora do Brasil - que a moqueca 
capixaba é sem graça. Sem graça é o autor da novela, 
um cara que não conhece a culinária na área 
brasileira e muito menos a culinária capixaba. Esse 
autor tem direito de não gostar de uma ou outra coisa, 
pois gosto não se discute, especialmente mau gosto. 
Mas ele não poderia emitir um texto que prejudicaria 
a cultura, a vida e a economia capixaba. Felizmente 
até a própria atriz do personagem declarou em nosso 
Estado, mas só para os capixabas, que ela gosta de 
moqueca capixaba, que sua mãe a faz e que é uma 
delícia. Mas ela não declarou isso na novela que vai 
para milhões e milhões de brasileiros e de brasileiras. 
Esse autor ainda está devendo ao Estado do Espírito 
Santo uma retificação daquela besteira que declarou. 
 
 Finalmente, Senhor Presidente, saudamos o 
Governo do Estado, mais especialmente o Senhor 
Prefeito de Vitória João Coser, pela finalização do 
programa Águas Limpas, em Vitória, que 
transformou a Cidade na primeira Capital com cem 
por cento do esgoto tratado. Haverá uma cerimônia 
dia 03 de agosto de 2012, às 10h, pela conclusão do 
programa Águas Limpas com a elevatória da Vila 
Rubim. A cerimônia acontecerá fechando esse ciclo, 
que muita gente reclamou porque as ruas foram 
esburacadas. Mas a conquista da qualidade de vida, 
de mais saúde para a população por meio do 
saneamento é um conquista que ninguém tira do 
Senhor João Coser, nosso companheiro do PT. 
(Muito bem!) 
 

(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Atayde Armani 
e Freitas) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES) - Senhor Deputado Claudio Vereza, 
gostaria que V. Ex.ª assumisse a presidência para que 
possamos falar. Mas gostaríamos de lembrar a V. 
Ex.ª que na solenidade da abertura oficial da III 
Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, estivemos com a Senhora Maria do 
Rosário, Ministra da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, no Sesc de Aracruz. Convidamos S. Ex.ª 
para comer uma moqueca, até como forma de 
desagravo a essa infeliz declaração do autor da 
novela. Foi motivo de muita graça no momento 
porque houve até Moquecaço, panelaço e estão 
pensando até em queimar pneu, fazer uma porção de 
manifestação com relação a isso. 
 Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza. (Pausa)  

 
 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, a 
moqueca é patrimônio cultural e material do Estado 
do Espírito Santo. É algo muito importante. O 
Moquecaço que aconteceu na Praia de Camburi foi 
muito importante para defender nossa cultura. V. Ex.ª 
tem razão. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 
revisão do orador) - A reação foi oportuna. Parabéns 
ao nosso querido Cacau Monjardim, autor da frase 
Moqueca, só capixaba, o resto é peixada. Parabéns 
Cacau! 

Queremos lembrar também que o ilustre 
Senhor Deputado da área da Educação nesta 
Assembleia Legislativa, Senhor Deputado Roberto 
Carlos, falou hoje sobre a publicação dos salários dos 
servidores públicos, dos políticos. Isso é totalmente 
correto, cremos que tem que publicar mesmo. É 
preciso que o povo que paga a conta, que paga nosso 
salário, saiba o quanto ganhamos. É totalmente 
correto e estamos vendo situações absurdas que não 
conhecíamos. É preciso que publiquem mesmo o 
quanto ganhamos, o quanto o Senhor ganha, o quanto 
ganham todos no serviço público. 

Hoje, o nosso querido Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes pediu um minuto de silêncio, e o 
fizemos com o máximo de respeito pelo falecimento 
do nosso amigo policial civil Adilson da Silva, o 
Adilson Tiroteio. Não se trata de falta nenhuma de 
consideração para com a família do Adilson Tiroteio 
por ter esse apelido, mas na verdade ele não faleceu 
em tiroteio, ele faleceu por infarto do miocárdio. 

Registramos que no primeiro domingo de 
agosto, todo ano, nosso amigo Senhor Fabiano 
Contarato, Delegado de Delitos e Trânsito, começou um 
movimento, uma missa em intenção das pessoas que 
morreram vitimadas por acidentes de trânsito, no 
Convento de Nossa Senhora da Penha. A partir das 13h, 
domingo, estaremos concentrados na subida do 
Convento e subiremos a pé para essa missa em intenção 
das pessoas que morreram vítimas de acidentes de 
trânsito. Então, mais uma vez, domingo próximo 
agora,dia 05 de agosto, às 13 h, estaremos na subida do 
Convento da Penha para as 14 h assistirmos à missa na 
Capelinha do Convento que será celebrada pelo Frei 
Valdeci, que é o guardião do Convento da Penha.  
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Senhor Presidente, falaremos novamente 
sobre a Saúde. Estamos discutindo amplamente com 
todos os sindicatos da Saúde: dos médicos, 
enfermeiros e dentistas, farmacêuticos, psicólogos, 
assistentes sociais, fisioterapeutas, enfim, todos os 
sindicatos que estão inseridos nesse contexto, neste 
plano de cargo e carreira do servidor. Sabemos que 
algumas pessoas da área de Saúde têm dito que será a 
primeira vez que terão plano de cargos e salários e o 
Governador Renato Casagrande está enviando-o a 
esta Casa. Mas é preciso que haja algum retoque e 
estamos fazendo essa discussão. Os sindicatos e as 
categorias sabem que algumas reivindicações talvez 
não poderão ser oferecidas pelo Governo, mas nem 
por isso podemos deixar de discuti-las. Se não 
conquistarmos agora, tentaremos conquistar mais à 
frente porque é importante que as categorias sejam 
ouvidas. Não podemos deixar de ouvi-las e é isso que 
queremos. As categorias de todas as áreas - 
especialmente a área da Saúde - trarão suas 
reivindicações. Estamos com todas as emendas 
assinadas e essa missão cabe ao Deputado Hércules 
porque sempre defendemos a área de Saúde. 

 
Senhor Presidente, não comecei meu trabalho 

na área de Saúde como médico; comecei de forma 
muito modesta dentro de um hospital e somente após 
vinte anos passei a ser médico. Por isso conheço a 
área de Saúde, modéstia à parte, desde a limpeza do 
chão até sentar na cadeira do diretor, sem nunca ter 
feito pedido a nenhum político, e sim pelo que 
estudei, pelo que me preparei, pois fiz curso de 
administração hospitalar e fiz curso de Direito e 
ainda estou inscrito na OAB. Trabalhei muitos anos e 
fui diretor de hospital pelo menos durante vinte anos, 
ou seja, fiquei dez anos no Hospital Doutor Pedro 
Fontes, oito anos no Hospital de Tuberculose de 
Cachoeiro, antigo Samuel Libânio que já fechou, e 
dois anos no Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Gloria, em Vitória. Durante esses vinte anos sempre 
lutei pela melhoria da Saúde Pública e também pela 
categoria de Saúde. Não se faz Saúde sem um bloco 
muito grande de profissionais da Saúde, isto é, Saúde 
não existe só porque existe o médico; mas porque 
existem todos os profissionais de Saúde. 

 
Senhor Deputado Claudio Vereza, no recesso 

também fiz um trabalho muito bom na Comissão de 
Saúde ouvindo as reivindicações dos servidores.  

 
Eu estive ontem no Município de Santa 

Leopoldina com o Hemoes e dei uma entrevista de 
vinte minutos na rádio local pedindo ao povo para 
doar sangue. O estoque de sangue está muito baixo 
no Hemoes, banco de sangue. São necessários, pelo 
menos, cento e vinte doadores diários e há uma 
média de quarenta doadores. Pedi à população de 
Santa Leopoldina e das cidades vizinhas que doem 
sangue.  

Senhor Presidente, no dia 09 de agosto 
faremos uma audiência pública no Hospital Infantil 

Nossa senhora da Glória, em Vitória, às 09 h para 
discutir também a prevenção e a luta para evitarmos as 
queimaduras das quais principalmente as crianças são 
vítimas por falta de orientação das mães, dos pais ou 
das pessoas que estão em casa. Por favor, não utilizem 
principalmente os primeiros queimadores do fogão 
porque a criança não tem noção do que tem dentro da 
panela, às vezes tem água fervendo e a criança pega o 
cabo dessa panela e vira para cima de si. Estamos 
nesta luta com o Doutor Ricardo Baptista que tem 
sido um baluarte no CTQ - Centro de Tratamento de 
Queimados do Hospital Infantil.  

 
Senhor Presidente, estivemos também na 

conferência sobre a qual V. Ex.ª falou e fizemos parte 
da Mesa. O Senhor Deputado Claudio Vereza se 
lembra de que naquela ocasião a Ministra Maria do 
Rosário se comprometeu a estar nesta Assembleia 
Legislativa no dia 15 de agosto, pois S. Ex.ª falou: 
Fui intimada por V. Ex.ª, Deputado Claudio Vereza, 
pelo Senhor Perly Cipriano e pelo Governador do 
Estado a estar na Assembleia Legislativa no dia 15, 
quarta-feira, ás 15 horas, para a instalação da 
Comissão dos Direitos Humanos e da Comissão da 
Verdade. Naquele momento a Ministra fez uma 
brilhante fala sobre o hanseniano e o Ex-Presidente 
Lula lembrou-se de fazer a reparação de uma 
violência que o povo portador de hanseníase sofreu. 
Esse nome é proscrito da atividade médica, mas 
diremos neste Plenário: os doentes de lepra foram 
violentados e esquecidos durante muitos e muitos 
anos. Tinha o chamado preventório, hoje o 
educandário Alzira Blay, no Município de Cariacica. 
A criança nascia e na mesma hora era arrancada das 
entranhas da mãe e entregue ao preventório e muitos 
morreram porque a mãe não podia amamentar o seu 
filho. Alguns foram salvos por uma senhora simples, 
uma lavadeira, que dava o seu peito para salvar essas 
crianças. Portanto, o Brasil tem débito com esse povo 
e o Ex-Presidente Lula, em boa hora, criou o Morhan 
- Movimento de Reintegração Hanseniana - e está 
olhando para esse povo e pagando aposentadoria a 
eles. Já trouxemos ao Estado do Espírito Santo por 
três oportunidades o Senhor Artur Custódio, que é o 
Coordenador Nacional do Mohan, Movimento de 
Reintegração Hanseniana.  

 
Senhor Presidente, fizemos um pedido ao 

Governador do Estado, naquele momento e dissemos 
que o único Governador de Estado que esteve no 
Hospital Doutor Pedro Fontes, junto com os doentes 
de lepra, foi o Ex-Governador Francisco Lacerda de 
Aguiar. Muitos acharam até graça naquele momento 
de lembrarmos depois de tantos e tantos anos que 
somente um Ex-Governador esteve lá. Pedimos ao 
Governador Renato Casagrande que faça uma visita 
ao Hospital Pedro Fontes... 

 
A Sr.ª Luzia Toledo - Senhor Doutor 

Hércules, não podemos deixar de fazer um 
cumprimento. Na hora em que fizemos nosso 
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discurso esquecemo-nos de dizer que hoje é o dia do 
sacerdote. Recebemos tantas mensagens e não 
poderíamos deixar de cumprimentar todos os 
sacerdotes, em nome de dois: Padre Evaldo Praça 
Pereira, de Marataízes, presidente da Fazenda da 
Esperança do Estado do Espírito Santo; e Padre José 
Carlos, de Piaçu, no Município de Muniz Freire. Em 
nome deles cumprimentamos todos os sacerdotes 
pedindo a Deus que os abençoe e abençoe a todos 
nós. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, 
agradecemos a V. Ex.ª pelo aparte que permite 
fazermos uma correção no nosso discurso e 
cumprimentar os sacerdotes.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhora 

Deputada Luzia Toledo, já que V. Ex.ª lembrou-se 
dos sacerdotes, arriscaremos falar o nome de alguns: 
Frei Hans, da Fazenda da Esperança; e Padre Matias, 
enterrado no cemitério do Hospital Pedro Fontes, no 
meio dos doentes de lepra. Ele veio da Alemanha e 
também é um verdadeiro sacerdote. Lembramo-nos 
dos nossos arcebispos e bispos auxiliares.  

 

Hoje teremos nesta Casa de Leis, às 15h, 
uma solenidade pela vinda ao Estado do Espírito 
Santo, primeira vez no Brasil, de uma relíquia 
religiosa, o coração embalsamado de São 
Camilo, que é o protetor dos doentes, dos 
enfermos e dos hospitais. Eles foram para o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim na 
segunda-feira e o recebemos no aeroporto de 
Vitória; voltarão na sexta-feira para Vitória. 
Hoje à tarde faremos uma solenidade em 
homenagem ao coração de São Camilo que há 
quatrocentos anos batia em seu peito e a Igreja 
Católica o reconheceu como Santo.  

 
 Lembramos ainda que falávamos sobre o 
Hospital Doutor Pedro Fontes e não poderíamos 
deixar de falar que o Senhor Deputado Federal César 
Colnago esteve na audiência pública que realizamos 
no dia 13 de julho de 2012. Este Deputado tem feito 
um trabalho admirável na Câmara Federal 
representando o nosso Estado, muito bem. Além 
deste Deputado Federal, estiveram presentes os 
Senhores Doutor Oswaldo Pavan, vice-presidente do 
Conselho Regional de Medicina e o Padre Jacimar 
que orou no nosso Hospital Doutor Pedro Fontes.  
 
 De público fazemos novamente um apelo ao 
Senhor Governador que visite o Hospital Doutor 
Pedro Fontes; vamos corrigir a violência que o Poder 
Público fez com essas pessoas durante tantos anos e 
que por esse movimento criado pelo Presidente Lula, 
o Morhan, estão se reencontrando agora irmãos com 
mais de setenta anos de idade que foram separados, 
arrancados um do outro, e felizmente agora com esse 
movimento de reintegração do hanseniano estão se 
reencontrando. Muito Obrigado (Muito bem!) 

 O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 
VEREZA) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Solange Lube, oradora inscrita. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Atayde Armani, orador inscrito. (Pausa). 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Freitas, orador inscrito. (Pausa) 
 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 6 de agosto de 2012, para a 
qual designo 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar  nº18/2012; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 19/2012; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar nº23/2012; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar  nº20/2012; discussão única do veto 
total aposto ao Projeto de Lei  nº406/2011; 
discussão prévia da Proposta de Emenda 
Constitucional  nº18/2011; discussão prévia do 
Projeto de Lei nº62/2011; discussão prévia dos 
Projetos de Lei nos 09/2012, 62/2012; discussão 
prévia dos Projetos de Lei nos 141/2012, 164/2012, 
170/2012, 210/2012 e 218/2012; discussão 
especial, em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei nos 
204/2012, 220/2012; discussão especial, em 1.ª 
sessão, da Proposta de Emenda Constitucional nº 
06/2012; discussão especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 179/2012; discussão especial, em 
1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 205/2012; 
discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei  
nº256/2012; discussão especial, em 1.ª sessão, dos 
Projetos de Lei nos 257/2012; 258/2012, 259/2012, 
260/2012, 263/2012, 265/2012, 266/2012, 
269/2012, 270/2012, 271/2012, 273/2012, 
274/2012, 279/2012, 280/2012, 283/2012, 
284/2012, 286/2012, 288/2012; discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Decreto Legislativo  
nº74/2012; discussão especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Resolução nº11/2012.  
 

Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às onze horas e 
cinquenta e dois minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão os Senhores Deputados 
Cacau Lorenzoni, José Carlos Elias, José 
Esmeraldo, Luciano Rezende(licenciado) 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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