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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BORGES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 115/12 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a CID PEREIRA 
DE MOURA JUNIOR. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido a Cid Pereira de 
Moura Junior o Título de Cidadão Espírito-
Santense. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2012. 

 
SÉRGIO BORGES 

Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Nascido em São Paulo, o médico, Dr. Cid Pereira de 
Moura Junior CRM – 5.667-ES e 47.000-SP, formou-
se na Faculdade de Ciências Médicas da PUCCamp 
de Campinas, São Paulo em 1983. Especialista em 
Ortopedia e Traumatologia, com ênfase em 
Patologias do Joelho, mudou-se para o Estado do 
Espírito Santo em julho de 1996. 
 
Dr. Cid é muito conhecido no Estado por sua 
competência e profissionalismo em sua área de 
atuação.  Com cursos de especializações pelo Centro 
Médico de Campinas, Santa Casa de Valinhos e 
Santa Casa de Vinhedo, SBOT (Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia e a SOTES, sua 
afiliada no Espírito Santo desenvolve o seu trabalho 
na Clínica Ortopédica AOT - Artroscopia, Ortopedia 
e Traumatologia, sendo o pioneiro da Cirurgia 
Navegada no Estado em 2010, que consiste em uma 
técnica de rastreamento ótico dos ossos, das 
articulações e dos movimentos, permitindo a máxima 
precisão nos procedimentos de cirurgia de joelhos. 
 
Membro fundador da Cooperativa de Ortopedia e 
Traumatologia do ES (COOTES), membro efetivo da 

Sociedade Brasileira de Artroscopia (SBA), membro 
efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho 
(SBCJ), membro efetivo da Sociedade Latino 
Americana de Ortopedia e Traumatologia (SLAOT) e 
membro efetivo da Internacional Society of 
Arthroscopy Knee and Orthopedic Surgery 
(ISAKOS), Dr. Cid coordenou e organizou no 
Espírito Santo, eventos e cursos da especialidade de 
patologias do joelho com participação de convidados 
especialistas nacionais e internacionais. 
 
Acreditando ser merecida a homenagem, diante dos 
serviços prestados a sociedade capixaba com toda sua 
“bagagem” profissional, contamos com o apoio dos 
nobres pares desta Casa para a aprovação deste 
Projeto de Decreto Legislativo. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO SÉRGIO BORGES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 116/12 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a WILDE 
RAMOS. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido a Wilde Ramos o 
Título de Cidadão Espírito-Santense.  
 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2012. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Nascido em Governador Valadares em 24 de 
fevereiro de 1949, Wilde Ramos veio para o Espírito 
Santo com 27 anos de idade, instalando-se com a sua 
família em Nova Almeida, no município da Serra, em 
1976. 
 
Casado com a capixaba Rita de Cássia Naumann 
Ramos e pai de 02 (dois) filhos, mudou-se para Praia 
Grande no município de Fundão, onde reside há mais 
de 36 anos. 
 
 Técnico em Instrumentação por formação, Wilde 
Ramos é muito conhecido no Estado por sua 
competência e profissionalismo em sua área de 
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atuação. Ocupando o cargo de Chefe da Divisão de 
Serviços Operacionais (O-DSO) da Companhia 
Espírito-santense de Saneamento (CESAN) vem, há 
25 anos na função, contribuindo para que a 
excelência dos serviços prestados pela empresa esteja 
sempre em evidência no cenário nacional. 
 
Funcionário da CESAN desde abril de 1977 
exerceu ainda os cargos de Instrumentista e 
Chefe de Setor de Eletromecânica. 
 
Acreditando ser merecida a homenagem, diante 
dos serviços prestados a sociedade capixaba com 
muito profissionalismo e dedicação, contamos 
com o apoio dos nobres pares desta Casa para a 
aprovação deste Projeto de Decreto Legislativo. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DR. HENRIQUE VARGAS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 117/2012 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. 
ANTÔNIO AIRES FERREIRA 
RODRIGUES BORGES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido ao Sr. Antônio Aires 

Ferreira Rodrigues Borges o Título de Cidadão 
Espírito-Santense.  
 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2012. 
 

DR. HENRIQUE VARGAS 
Deputado Estadual - PRP 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Antônio Aires Ferreira Rodrigues Borges, 
português, nascido em 16 de dezembro de 1946, 
naturalizado brasileiro é casado, pai de 2 (dois) 
filhos, residente e domiciliado na Rua João 
Gregori 305, Santa Rita, Município de São 
Gabriel da Palha – ES. Cidadão honesto e 
respeitado por todos que o cercam, vem 
ajudando o município e região noroeste em prol 
da saúde e do bem estar da população.  
 
Atualmente trabalha como médico cardiologista 
na Clinica Fisiotrauma; no Hospital UNIMED 
Noroeste Capixaba; e no Hospital Doutor 

Fernando Serra, entidade filantrópica do 
município de São Gabriel da Palha.  
 
Assim, resta evidenciado o mérito do homenageado, 
ante os relevantes serviços e incontestáveis 
benefícios prestados ao Estado na área da saúde.  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA LUZIA TOLEDO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 118/12 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Sra. ETIENNE 
VENTUROTE BASTOS 
FAVARATO. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido a Sra. Etienne 

Venturote Bastos Favarato, o Título de Cidadã 
Espírito-Santense. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
14 de novembro de 2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A concessão de Título de Cidadã Espírito-Santense, 
tem por objetivo homenagear uma mulher guerreira, 
que trabalha na área de comunicação, natural das 
Minas Gerais e que  escolheu o Estado do Espírito 
Santo como sua segunda terra natal. 
 
Etienne é formada em comunicação social, cursou 
MBA em Marketing e é proprietária da Revista 
Atual, que circula por três Estados, promovendo o 
Espírito Santo na área turística, comercial e social. 
 
É casada com Ricardo Favarato, eleito prefeito de 
Montanha neste último pleito eleitoral. 
 
Pelo trabalho na área publicitária, por seu dinamismo 
e pelo amor e trabalho que faz em prol do Espírito 
Santo, é que propomos essa homenagem. 
 

PERFIL 
 
Em 2002, abriu em Nanuque – MG, sua terra natal, a 
primeira agência de publicidade da região e que logo 
se tornaria sede da revista Atual. Com escritórios e 
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circulação em três estados, Espírito Santo, Minas 
Gerais e Bahia, a Atual tem vem ganhando prestígio 
da sociedade brasileira. 
 
No Espírito Santo, a revista foi homenageada, na 
pessoa de sua diretora, no baile em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher, organizado pela 
deputada Luzia Toledo. 
 
Etienne Venturote é formada em comunicação social, 
cursou MBA em Marketing e começou a frequentar o 
curso de PNL para aprimorar a sua atuação. Casada 
com o zootecnista e prefeito eleito em 2012 pela 
cidade de Montanha - ES, Ricardo Favarato, tem um 
filho de dois anos, Heitor.  
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ROBERTO CARLOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 119/2012 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Sra. IRENE 
BOECHAT MAIA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido a Sra. Irene Boechat 
Maia o Título de Cidadã Espírito-Santense. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2012. 

 
ROBERTO CARLOS 

Deputado Estadual - PT 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Irene Boechat Martins nasceu no distrito de Palha 
Branca, no Município de Itaperuna, Estado do Rio de 
Janeiro, no ano de 1932. Mudou-se para o Espirito 
Santo no ano de 1973, fixando residência no bairro 
Campo Grande em Cariacica, atualmente reside no 
município de Vitória. É viúva de Ananias Fernandes 
Martins. Dona Irene tem seis filhos, onze netos e dez 
bisnetos. 
 
Irene foi aluna da rede pública de ensino, é dona de 
casa, evangélica da igreja Casa de Oração do Brasil, 
no bairro Maria Ortiz. 
 
Sempre animada e otimista, dona Irene sempre 
encorajou seus filhos para estudar e trabalhar, não 

esquecendo dos bons conselhos, soube criar os filhos 
com dignidade sempre orientando-os no caminho da 
retidão e da justiça. 
 
Atualmente dona Irene Boechat Martins faz  suas 
caminhadas matutinas no calçadão de Camburi ou no 
centro de convivência, pinta lindos quadros e canta 
no coral, levando a mensagem através da musica às 
pessoas ansiosas pela palavra de DEUS. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ROBERTO CARLOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 120/2012 
 

Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. ANTONIO 
CARLOS BRAVI. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Antonio Carlos 
Bravi o Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 

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

 
SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 

2012. 
 

ROBERTO CARLOS 
Deputado Estadual - PT 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Antônio Carlos Bravi nasceu em São Paulo SP, no 
dia 13 de junho de 1960, onde permaneceu até o ano 
de 1988. Mudou-se para o Espirito Santo em 1989, 
fixando residência inicialmente no Município de 
Vitória, depois se mudou para vila-velha. É casado 
com Mônica Piontkovsky, pai de Ana Clara 
Piontkovsky Bravi de três anos. 
 
Bravi estudou em escolas publicas durante toda sua 
trajetória escolar, concluindo o ensino médio no 
Colégio Osvaldo Aranha, onde iniciou suas 
atividades ligadas aos problemas ambientais. 
Formou-se em geologia pela Universidade de São 
Paulo (USP) entre os anos de 1979 e 1984 e 
Geografia entre 1984 e 1987. 
 
Em 1989 Antônio Carlos Bravi, foi convidado a 
trabalhar no pré-vestibular do Colégio Nacional, em 
2000, participou da criação do pré-vestibular UP, 
onde permaneceu até o ano de 2009. 
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Atualmente Bravi, trabalha no pré-vestibular Charles 
Darwin e é servidor concursado, na função de 
analista ambiental da secretaria de meio ambiente do 
Município de Vitória. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ROBERTO CARLOS 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 121/2012 

 
Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Sr. JOSÉ 
RENATO DA SILVA MARQUES. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. José Renato da 
Silva Marques o Título de Cidadão Espírito-
Santense. 
 

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

 
SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 

2012. 
 

ROBERTO CARLOS 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 

José Renato da Silva Marques nasceu no Rio de 
Janeiro em 1957, onde permaneceu até o ano de 
1982, mudou-se para o Espirito Santo em 1982, 
fixando residência no munícipio de Cachoeiro de 
Itapemirim, em 1993 mudou-se para Vitória 
onde mora há 20 anos no Bairro Jardim da 
Penha, casado com Maria José Sobreira 
Marques, pai de Thiago Sobreira Marques e 
Renata Maria Sobreira Marques. 
 
José Renato foi aluno da rede publica durante 
toda sua vida, formou-se na Escola Técnica do 
Rio de Janeiro 1975, graduado em História, pela 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
formando em 1982, e mestre em Historia, pela 
Universidade Federal do Espirito Santo 
concluindo em 2010. 
 
José Renato da Silva Marques ao longo dos seus 
31 anos de magistério lecionou em varias escolas 
do Espirito Santo, foi professor da Escola 
Técnica Federal do Espirito Santo entre os anos 
de 1992 e 1994, atualmente José Renato é 
professor do UP, onde está desde sua fundação 
em 2001, e do Colégio Sagrado Coração de 
Maria (Sacré Coéur). 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 14 de novembro de 2012. 
 
 
MENSAGEM Nº 289/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa 
Legislativa o anexo Projeto de Lei Complementar 
que tem por objetivo criar a Unidade de 
Gerenciamento de Projetos - UGP no âmbito da 
Secretaria de Estado de Saneamento, Habilitação e 
Desenvolvimento Urbano – SEDURB.  
 

A proposta visa atender os projetos de 
desassoreamento e ampliação das calhas dos rios 
Marinho e Formate que se enquadram como obras 
que objetivam retardar e amortecer as cheias que 
atingem as áreas urbanizadas dos municípios de 
Viana, Cariacica e Vila Velha. 
 

Aliado ao principal objetivo do processo que 
será controlar as inundações ribeirinhas nas áreas 
urbanas nos municípios citados, o mesmo prevê ainda 
a execução de trabalho social de reassentamento de 
famílias em área de risco na faixa de inundação 
destes cursos de águas e a construção de parques 
lineares em trechos localizados ao longo dos 
mesmos, evitando a reocupação e promovendo a 
requalificação do espaço urbano.  
 

Ressalta-se que a constituição da Unidade de 
Gerenciamento ora apresentada é condição premente 
para início do reembolso do contrato de 
financiamento firmado entre a CAIXA e o Governo 
do Estado, fazendo-se necessário a criação de cargos 
de provimento em comissão, que ora se propõe, uma 
vez que a força de trabalho do Poder Executivo ainda 
é insuficiente para o desenvolvimento dos projetos 
prioritários de Governo. 
 

Reforça-se que a proposta de criação dos 
cargos terá vigência enquanto o contrato de 
financiamento dos projetos tiver duração, extinguido-
se automaticamente com a finalização dos contratos.  
 

Insta esclarecer que a repercussão financeira 
para a criação das vagas no cargo de Assessor 
Especial acarretará um custo mensal de R$ 
37.105,37, e anual de R$ 445.264,44. 
 

Em observação às normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal encaminho, anexo, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
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definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - 
Janeiro/2011 a Dezembro/2011. 
 

Pelo exposto, tenho a certeza de que essa 
nobre Casa de Leis, apreciando o teor do Projeto 
anexo, e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa. 
 
Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 040/2012 

 
Dispõe sobre a criação de unidade 
organizacional no âmbito da 
Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habilitação e 
Desenvolvimento Urbano – 
SEDURB e dá outras providências. 

 
 Art. 1º Fica criada e incluída na estrutura 
organizacional básica da Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habilitação e Desenvolvimento Urbano 
– SEDURB a Unidade de Gerenciamento de Projetos 
– UGP. 
 

 Art. 2º A Unidade de Gerenciamento de 
Projetos – UGP compete gerenciar os projetos de 
Revitalização dos Rios Marinho e Formate, bem 
como os demais projetos da área de Manejo de Águas 
Pluviais e Drenagem Urbana Sustentável do Estado 
do Espírito Santo, auxiliando a estrutura existente na 
dinamização e no aprimoramento das atividades de 
planejamento, articulação institucional, formulação, 
soluções de engenharia, meio ambiente, sócio-
ambiental, organização, desenvolvimento, controle e 
finalização desses projetos, respaldando a tomada de 
decisões estratégicas pelo Governo; outras atividades 
correlatas. 
 
 Art. 3° Ficam criados os cargos de provimento 
em comissão com suas nomenclaturas, referências, 
quantitativos e valores, para atender às necessidades 
de funcionamento da UGP/SEDURB, com vigência 
durante os prazos de duração dos contratos de 
financiamento dos projetos sob gerenciamento da 
UGP, extinguindo-se automaticamente com o fim dos 
contratos, conforme consta no Anexo único, que 
integra esta Lei Complementar. 
 
 Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei Complementar correrão por conta de 
dotações próprias da SEDURB que serão 
suplementadas, se necessário. 
 
 Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 

 
Anexo único, a que se refere o Art. 3º desta Lei Complementar 

 
 

CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS 
 

                                                                                                                                                                               Em R$1,00 
 

NOMENCLATURA 
 

 
REF. 

 
QUANT. 

 
VALOR  

 
VALOR TOTAL 

Assessor Especial Nível QCE-03 02 5.032,32 10.064,64 
Assessor Especial Nível QCE-01 01 8.177,51 8.177,51 
Assessor Especial Nível QCE-04 02 3.774,24 7.548,48 
Assessor Especial Nível QCE-05 01 2.516,16 2.516,16 

 
Total 

 
 

 
06 

  
28.306,79 

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 14 de novembro de 2012. 
 
 
MENSAGEM Nº 291/2012 
 
 
Senhor Presidente: 

Submeto ao exame dessa Casa de Leis o 
anexo projeto de lei onde solicito a autorização dessa 
Casa de Leis para firmar com a Associação 
Ambiental Monte Líbano Contrato de Concessão de 
Direito Real de Uso de uma área de 272.298,76m² 
(duzentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e 
oito metros quadrados e setenta e seis decímetros 
quadrados), situada na localidade de Monte Líbano, 
Distrito de Vargem Grande do Soturno, no Município 
de Cachoeiro de Itapemirim, confrontando-se por 
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diversos lados com a Santa Casa de Misericórdia, 
Incaper, Osmar Machado e Casimiro Costa Filho. 

 
A área objeto da concessão é destinada à 

implantação de uma central de tratamento e 
beneficiamento de resíduos de rochas ornamentais, 
por prazo de 20 (vinte) anos, findo o qual será 
desocupada, mantidas as benfeitorias nela realizadas 
sem direito à indenização. 
 

Fica condicionado à Associação não ceder, 
emprestar, locar ou sublocar a área, objeto da 
concessão, sob pena de reversão ao patrimônio do 
Estado. 
 

Pelas condições elencadas e considerando o 
bom uso a que destina a concessão, encareço seja o 
projeto de lei em apreço aprovado por essa Casa de 
Leis.   
 

 
Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 426/2012 

 
Fica o Poder Executivo autorizado a 
firmar com a AAMOL - Associação 
Ambiental Monte Líbano Contrato 
de Concessão de Direto Real de Uso, 
de uma área medindo 272.298,76m² 
e o perímetro de 2.572,566m, 
situada no distrito de Vargem 
Grande do Soturno, na Localidade 
denominada Monte Líbano, no 
Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, confrontando-se por 
seus diversos lados com a Santa 
Casa de Misericórdia, INCAPER, 
Osmar Machado e Casimiro Costa 
Filho. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

firmar com a AAMOL - Associação Ambiental 
Monte Líbano Contrato de Concessão de Direto Real 
de Uso, de uma área medindo 272.298,76m² e o 
perímetro de 2.572,566 m, situada no Distrito de 
Vargem Grande do Soturno, na localidade 
denominada Monte Líbano, no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, confrontando-se por seus 
diversos lados com a Santa Casa de Misericórdia, 
INCAPER, Osmar Machado e Casimiro Costa Filho. 
 

Art. 2º A área objeto deste contrato se 
destina à implantação de uma central de tratamento 
de resíduos, com a finalidade de dar tratamento 
adequado aos subprodutos da atividade de extração e 
beneficiamento de rochas ornamentais, revertendo ao 

patrimônio do Estado se lhe for dada outra 
destinação. 
 

Art. 3º O prazo do contrato será de 20 (vinte) 
anos, findo o qual a área deverá ser desocupada pela 
contratada, não lhe cabendo, em nenhuma hipótese, 
qualquer direito à retenção ou à indenização pelas 
benfeitorias nelas realizadas, que ficarão 
incorporadas ao imóvel. 
 

Art. 4º A AAMOL não poderá ceder, 
emprestar, locar ou subcontratar a área concedida, 
sob pena de reversão ao patrimônio do contratante. 
As demais cláusulas e obrigações serão objeto do 
Contrato de Concessão de Direito Real de uso. 
 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 14 de novembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 292/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
Encaminho à apreciação dessa Assembleia 
Legislativa o anexo Projeto de Lei em que solicito 
alteração do “Anexo V – Entidades Aptas a 
Receberem Transferências a Título de Subvenções 
Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios”, 
constante da Lei Orçamentária Anual Nº 9.782, de 03 
de janeiro de 2012, com a inclusão de entidades no 
Quadro Demonstrativo de Subvenções Sociais e no 
Quadro Demonstrativo de Auxílios da Secretaria de 
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, 
conforme Anexos I e II do Projeto de Lei. 
 

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 427/2012 

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

 
 

Art. 1º Ficam incluídas no “Anexo V – 
Entidades Aptas a Receberem Transferências a 
Título de Subvenções Sociais, Contribuições 
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Correntes e Auxílios”, constante da Lei 
Orçamentária Anual Nº 9.782, de 03 de janeiro 
de 2012, entidades no Quadro Demonstrativo de 
Subvenções Sociais e no Quadro Demonstrativo 

de Auxílios da Secretaria de Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos, conforme Anexos I e II. 
 

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

 

Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Subvenção Social

CLUBE DA BOA CONVIVÊNCIA SERRA
CLUBE DA MELHOR IDADE VIDA SERRA
ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE DROGAS VILA VELHA
CRECHE PEQUENO LAR VILA VELHA

ASSOCIAÇÃO ESCOLINHA RURAL DE FUTEBOL DE GUARAPARI - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO GUARAPARI
GRUPO ESPÍRITA ALLAN KARDEC GUARAPARI
CRECHE PEQUENO LAR VILA VELHA

ANEXO I

   47 .901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

   47 .903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

 
 

Relatório:  Entidades a Serem Contempladas com Auxílios

CLUBE DA BOA CONVIVÊNCIA SERRA
CLUBE DA MELHOR IDADE VIDA SERRA
ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE DROGAS VILA VELHA
CRECHE PEQUENO LAR VILA VELHA

ASSOCIAÇÃO ESCOLINHA RURAL DE FUTEBOL DE GUARAPARI - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO GUARAPARI
GRUPO ESPÍRITA ALLAN KARDEC GUARAPARI
CRECHE PEQUENO LAR VILA VELHA

ANEXO II

   47 .901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

   47 .903 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 14 de novembro de 2012. 
 

 
MENSAGEM Nº 293/2012 

 
Senhor Presidente: 
 

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

 
Desta forma, solicito a aprovação por essa 

Casa de Leis, do incluso projeto de lei que permitirá a 

adequação do orçamento vigente às necessidades da 
Administração Pública Estadual. 

 
Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 428/2012 
 

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

 
Art. 1º Ficam incluídas no “Anexo V – 

Entidades Aptas a Receberem Transferências a 
Título de Subvenções Sociais, Contribuições 
Correntes e Auxílios”, constante da Lei 
Orçamentária Anual nº 9.782, de 03 de janeiro 
de 2012, entidades no Quadro Demonstrativo de 
Subvenções Sociais e no Quadro Demonstrativo 
de Auxílios da Secretaria de Estado de 



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 20 de novembro de 2012 

Assistência Social e Direitos Humanos, 
conforme Anexos I e II.  

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

 

 

Relatório:  Entidades a Serem Contempladas com Subvenção Social

Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade Município:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER - A.A.T.R. MIMOSO DO SUL
LAR DA FRATERNIDADE  - ASSISTÊNCIA AO MENOR ESPECIAL LINHARES
CENTRO DE APOIO INFANTO-JUVENIL "CANAÃ" SÃO ROQUE DO CANAÃ
ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DA GRANDE COBILÂNDIA VILA VELHA

ANEXO I

47 .000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
   47 .901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 
 

Relatório:  Entidades a Serem Contempladas com Auxílios

Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade Município:

ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER - A.A.T.R. MIMOSO DO SUL
CENTRO DE APOIO INFANTO-JUVENIL "CANAÃ" SÃO ROQUE DO CANAÃ
ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ORIENTAÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DA GRANDE COBILÂNDIA VILA VELHA

ANEXO II

47 .000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
   47.901 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 14 de novembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 296/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Comunico a V. Exª que, amparado nos 
artigos 66, § 2º e 91, IV da Constituição Estadual 
vetei, totalmente, por inconstitucionalidade, Projeto 
de Lei nº 385/2011, de autoria do Deputado Gilsinho 
Lopes, com o seguinte teor: “Altera o artigo 22 da 
Lei nº 7000, de 27.12.2001 para viabilizar 
empreendimentos que estimulem o trabalho dos 
presidiários”. 
 

Solicitada a audiência da Procuradoria Geral 
do Estado quanto ao exame da matéria versada no 
projeto de lei em apreço, aquele órgão jurídico emitiu 
o seguinte parecer, que aprovo, fulcrado no 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal em 
caso análogo: 

 
“O Autógrafo de Lei em apreço pretende 
acrescentar o parágrafo 2º ao artigo 22 da Lei 
nº 7.000/2001, a fim de viabilizar 
empreendimentos que estimulem o trabalho 
de presidiários. 
O objetivo do dispositivo, conforme se infere 
da leitura da justificativa da proposta1, é 
proporcionar, por meio de incentivos de 

1 Disponível em <www.ales.com.br>. 
 

natureza tributária, oportunidades de trabalho 
a presidiários como forma de contribuir para 
a ressocialização destes. Tal proposição está 
em harmonia com o artigo 23, X, da 
Constituição da República, que estatui: 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 
 
(...) 
 
X - combater as causas da pobreza e os 
fatores de marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos; 
 
(Grifos acrescidos) 

 
No que toca à competência legislativa para 

legislar sobre tributos, o artigo 24, I, da Carta Maior 
autoriza os Estados a legislar concorrentemente sobre 
o tema: 
 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: 
 
(...) 
 
I - direito tributário, financeiro, 
penitenciário, econômico e urbanístico; 
(Grifos acrescidos) 
 

 O artigo 155, II, da constituição da República, 
por sua vez, outorga aos Estados a competência para 
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legislar sobre o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, tributo do 
o qual trata a Lei nº 7000/2001. Vejamos: 
 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal instituir impostos sobre:  
 
(...) 
 
II - operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda 
que as operações e as prestações se iniciem 
no exterior; 
 
(Grifos acrescidos) 
 
Diante disso, é inequívoca a competência 

estadual para legislar sobre ICMS. 
 

 Importa também frisar que o assunto em 
tela não se enquadra nas hipóteses dos artigos 61, 
§1º2 e 84, II, III e VI3 da Constituição Federal e do 

2 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias 
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da 
República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 
República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração; 
b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria 
Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;  
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 
  
3 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 
República: 
(...) 
II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a 
direção superior da administração federal; 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição; 

artigo 63, parágrafo único4 da Constituição Estadual, 
que preveem os casos em que a competência para 
deflagrar o processo legislativo pertence ao Chefe do 
Poder Executivo (reserva de iniciativa). Este 
entendimento já está, inclusive, pacificado no 
Supremo Tribunal Federal: 
 

EMENTA: EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO 
MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM 
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO 
LEGISLATIVO. NORMAS SOBRE 
DIREITO TRIBUTÁRIO. INICIATIVA 
CONCORRENTE ENTRE O CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO E OS MEMBROS 
DO LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE DE 
LEI QUE VERSE SOBRE O TEMA 
REPERCUTIR NO ORÇAMENTO DO 
ENTE FEDERADO. IRRELEVÂNCIA 
PARA FINS DE DEFINIÇÃO DOS 
LEGITIMADOS PARA A INSTAURAÇÃO 
DO PROCESSO LEGISLATIVO. AGRAVO 
IMPROVIDO. I – A iniciativa de leis que 
versem sobre matéria tributária é 
concorrente entre o chefe do poder 
executivo e os membros do legislativo. II – 
A circunstância de as leis que versem sobre 
matéria tributária poderem repercutir no 
orçamento do ente federado não conduz à 
conclusão de que sua iniciativa é privativa do 

(...) 
VI - dispor, mediante decreto, sobre:  
a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos;  
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 
  
4 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos 
cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham sobre:  
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo ou aumento de sua remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar; 
III - organização administrativa e pessoal da administração 
do Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-
Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 
Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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chefe do executivo. III – Agravo Regimental 
improvido.5 
 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. FINANCEIRO. 
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE “ZONA 
AZUL” CONCEDIDA AOS AGENTES 
FISCAIS DA UNIÃO, DO ESTADO DE 
SÃO PAULO E DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO. CARACTERIZAÇÃO COMO 
PREÇO PÚBLICO PELO ACÓRDÃO 
RECORRIDO. VÍCIO DE INICIATIVA. 
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO. ARGUMENTO 
PELA CARACTERIZAÇÃO COMO 
TRIBUTO. INICIATIVA DE LEI 
COMPARTILHADA COM O PODER 
LEGISLATIVO. IRRELEVÂNCIA NO 
CASO CONCRETO. AGRAVO 
REGIMENTAL. 1. Segundo a orientação 
firmada por esta Suprema Corte, a 
iniciativa do Chefe do Poder Executivo em 
matéria tributária é aplicável somente aos 
Territórios (art. 61, § 2º, b da 
Constituição). (...)6 
 

(Grifos acrescidos) 
 

 Todavia, apesar da competência do Poder 
Legislativo Estadual para editar normas relativas ao 
ICMS, a presente proposição encontra obstáculo no o 
artigo 155, § 2º, XII, “g”, Constituição da República, 
que prescreve: 
 

Art. 155. (...) 
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá 
ao seguinte: 
(...) 
XII - cabe à lei complementar: 
(...) 
g) regular a forma como, mediante 
deliberação dos Estados e do Distrito 
Federal, isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados. 
 

(Grifos acrescidos) 
 

 O dispositivo constitucional supracitado é 
explícito ao estabelecer que quaisquer isenções, 
incentivos ou benefícios fiscais só poderão ser 
concedidos por meio de decisão conjunta dos Estados 
e do Distrito Federal, que deverá ser disciplinada por 
Lei Complementar. 
 Cumpre pontuar que tema semelhante ao 
do Autógrafo em análise já foi enfrentado por este 
Centro de Estudos, em junho de 2006, por ocasião da 

5 RE 590697 ED / MG - MINAS GERAIS, EMB.DECL. 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): 
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 
23/08/2011, Órgão Julgador: Segunda Turma. 
6 RE 492816 AgR / SP - SÃO PAULO, AG.REG. NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Julgamento: 06/03/2012, Órgão 
Julgador: Segunda Turma. 
 

análise de constitucionalidade do Autógrafo de Lei nº 
53/20067 (em anexo), que autorizava o Poder 
Executivo a conceder incentivo fiscal em relação ao 
ICMS às empresas que contratassem apenados e 
egressos, nos termos da Lei de Execução Penal. O 
parecer que analisou a constitucionalidade do 
mencionado Autógrafo, da lavra do Procurador do 
Estado Bruno Colodetti, concluiu pela 
inconstitucionalidade da proposição por ofensa ao 
artigo 155, § 2º, XII, “g” da Constituição da 
República. 
 

 Apesar do parecer em sentido contrário, 
em julho de 2006, a proposta do Autógrafo de Lei nº 
tonou-se a Lei nº 8.366, mas sua constitucionalidade 
foi questionada perante a Suprema Corte na ADI nº 
3819, na qual foi declarada inconstitucional também 
com base no preceito insculpido no artigo 155, § 2º, 
XII, “g”. Eis a transcrição do voto do Relator, 
Ministro Eros Grau: 
 

(...) 4. Passo à análise da 
inconstitucionalidade por violação do artigo 
155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da 
Constituição do Brasil. A questão não é nova 
neste Tribunal. De resto, como afirmaram o 
Procurador-Geral da República e o Advogado 
Geral da União, o texto normativo objeto 
da presente ADI efetivamente viola o 
disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, 
alínea “g”, Constituição do Brasil ao 
conceder isenções fiscais às empresas que 
contratarem apenados e egressos no 
Estado do Espírito Santo. (...) 
 
5. É pacífico o entendimento de que a 
concessão unilateral de benefícios fiscais 
relativos ao ICMS, sem a prévia 
celebração de convênio 
intergovernamental, nos termos do que 
dispõe a LC 24/75, afronta o disposto no 
artigo 155, § 2º, XII, g, da Constituição 
Federal. 
 

(Grifos acrescidos) 
 
 Destarte, diante do posicionado firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal em caso análogo, não 
restam dúvidas quanto à inconstitucionalidade do 
Autógrafo de Lei em exame, haja vista que concede 
benefício relativo ao ICMS sem observar o disposto 
no artigo 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da 
República”. 
 

À vista do parecer retro o veto total se impõe. 
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

7 Referente ao Projeto de Lei nº 58/2006 (processo nº 34005234). 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 4906 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde no dia 10 de outubro de 2012, o 
Deputado ATAYDE ARMANI, na forma do Art. 
305, inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 
ATO Nº 4907 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde nos dias 08 e 09.10.2012, o 
Deputado LUCIANO PEREIRA, na forma do Art. 
305, inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 
 

ATO Nº 4908 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER a gratificação de penosidade 
de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos, a 
partir de 08.11.2012, conforme o artigo 3º e seu 
parágrafo Único do Ato nº 1442, publicado em 
29.10.2010, ao servidor EDSON CONCEIÇÃO, 
matrícula 207809, ocupante do cargo em comissão de 

Agente de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código AGRP, que se encontra no efetivo exercício 
das funções de direção de veículos e indicado pelo 
Deputado Rodney Miranda. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4909 

 
 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, ORENICIO BALBINO 
MARQUES FILHO, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Marcelo Coelho, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 124227/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4910 

 
 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, MARCUS VINICIUS GUEDES, 
do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
gabinete do Deputado Marcelo Coelho, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 124234/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 
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ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4911 

 
 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, VIVIAN BARCELOS CAMARGO DA 
FONSECA, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Marcelo Coelho, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 124228/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 4912 
 

 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, ORENICIO BALBINO MARQUES 
FILHO, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Marcelo Coelho, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
124227/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de novembro de 2012. 
 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATO Nº 4913 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANDERSON WANZELER 
ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão 
de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 
Deputado Roberto Carlos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
124222/2012. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 4914 
 

 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, MARTILIANO BORGHARDT, 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 124224/2012. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 19 de novembro de 2012. 
 

 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

 

PROGRAMAÇÃO – TERÇA-FEIRA – 20.11.12 
HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  
PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-

FEIRA 
 

DIVERSOS 

08H20  

ESPAÇO PARCERIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 
 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS GOVERNADOR 
LINDENBERG 

DIVERSOS 

12H30  
ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 
 

DIVERSOS  

13H00  

ASSEMBLEIA DO CAMPO PRODUÇÃO DE ÁGUA MARCOS SOSSAI, 
ENGENHEIRO FLORESTAL 
DA SEAMA E GERENTE DO 
PROGRAMA REFLORESTAR 
 

13H30  
OPINIÃO INVESTIMENTOS 

FINANCEIROS 
LUIZ ALBERTO CASER, 
CONSULTOR FINANCEIRO 
 

14H00  PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-
FEIRA 

DIVERSOS 

14H15  

BIOGRAFIA FLORENTINO AVIDOS 
 

GABRIEL BITTENCOURT, 
PROFESSOR 
MARIEN CALIXTE, 
JORNALISTA 

 
14H30  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 

PARLAMENTAR 
RODNEY MIRANDA, 
DEPUTADO ESTADUAL 

15H00 AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA 
REPERCUSSÃO 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO ESTADUAL 

 

18H00  

ES EM DEBATE COTAS NAS 
UNIVERSIDADES 

JOSÉ VASCONSELOS, 
FUNDADOR DO PROJETO 
UNIVERSIDADE PARA 
TODOS 
SERGIO MAJESKI, 
PROFESSOR 

18H30   O DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

ANTÔNIO GURGEL, 
ESCRITOR 

19H00  COMISSÃO PERMANENTE DEFESA DO CONSUMIDOR  
19H30  COMISSÃO PERMANENTE SAÚDE  
20H30  COMISSÃO PERMANENTE MEIO AMBIENTE  
22H00  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-FEIRA DIVERSOS 

22H15  
ESPAÇO PARCERIA 
MP COM VOCÊ 

DIREITOS HUMANOS JOSEMAR MOREIRA, 
SUBPROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA JUDICIAL 

22H45  OPINIÃO INVESTIMENTOS 
FINANCEIROS 

LUIZ ALBERTO CASER, 
CONSULTOR FINANCEIRO 

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

RODNEY MIRANDA, 
DEPUTADO ESTADUAL 

23H45  

ES EM DEBATE COTAS NAS 
UNIVERSIDADES 

JOSÉ VASCONSELOS, 
FUNDADOR DO PROJETO 
UNIVERSIDADE PARA 
TODOS 
SERGIO MAJESKI, 
PROFESSOR 
 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBPC – TOME CIÊNCIA 

CIÊNCIA E CULTURA  
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ATAS DAS SESSÕES 
 

 

SESSÕES ORDINÁRIAS 
 
CENTÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 
DE NOVEMBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, Claudio 
Vereza, Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de Almeida, 
Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, Roberto 
Carlos, Sérgio Borges e Theodorico Ferraço) 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
 (Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Roberto Carlos e a 2.ª 
Secretaria, a convite do Presidente, o 
Senhor Deputado Dary Pagung) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Convido o Senhor Deputado Dary 
Pagung a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia.  

 
(O Senhor Deputado Dary Pagung 
lê Romanos, 14:17) 
 
(Comparece o Senhor Deputado José 
Esmeraldo) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – A Presidência registra, com 
satisfação, a presença do ex-Deputado Estadual 
Doutor Rafael Favatto, que veio matar a saudade dos 
colegas e, ao mesmo tempo, comemorar sua grande 
vitória como Vice-Prefeito, junto com o Prefeito 
eleito, Senhor Deputado Rodney Miranda, pelo 
Município de Vila Velha. Sejam felizes. Que Deus os 
abençoe e travem realmente um governo de paz e de 
harmonia para o progresso e o bem-estar daquela 
população, da qual também fazemos parte, 
juntamente com o Senhor Deputado Elcio Alvares. 
 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na verdade o Ex-Deputado 
Estadual Doutor Rafael Favatto, eleito Vice-Prefeito 
pelo Município de Vila Velha, está falando aos 

ouvidos dos Deputados desta Casa, pedindo desde já 
emenda parlamentar para o próximo ano, para aquela 
região. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima quarta sessão 
ordinária, realizada em 05 de novembro de 2012. 
(Pausa)  

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 
(Comparece a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas) 

 
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: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 
OFÍCIO N.º 1503/2012 

 
Vitória, 05 de novembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 
 

Saúde, saúde e saúde. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Saúde 
 
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: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
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OFÍCIO N.º 14/2012 
 

Vitória, 1.º de novembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminhamos Relatório Mensal dos 
trabalhos desta Comissão, referente ao mês de 
OUTUBRO de 2012, conforme art. 67, Inciso XVI, 
do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

Atenciosamente, 
 

ELCIO ALVARES 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Justiça 
 

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: 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 420/2012 
 

Vitória, 06 de novembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

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

 
Atenciosamente, 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

Presidente da Comissão  
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: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

OFÍCIO N.º 104/2012 
 

Vitória, 05 de novembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com base no Capítulo IV, artigo 305, Inciso 
6º, do Regimento Interno, solicito justificar a minha 
ausência na sessão ordinária do dia 05 de novembro 
de 2012. 

 
Atenciosamente, 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 334/2012 
 

Declara de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES 
DA GRANDE SÃO PEDRO.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais,  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública 

estadual a Associação dos Deficientes da Grande São 
Pedro. 
 

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

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2012. 
 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual - PMDB 
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JUSTIFICATIVA 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DA 
GRANDE SÃO PEDRO, entidade sem fins 
lucrativos sediada no município de Vitória que tem 
por finalidade promover o congraçamento e estimular 
a solidariedade, desenvolver atividades educacionais, 
recreativas, sociais, esportivas e culturais, que visem 
os interesses dos deficientes capixabas. 

O reconhecimento desta Associação como de 
Utilidade Pública possibilitará a ampliação de sua 
atuação na comunidade, razão pela qual solicitamos o 
a aprovação do Projeto de Lei. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI Nº 406/2012 
 

Dispõe sobre a liberdade de 
consciência, convicção religiosa e 
estabelece a vedação de concursos 
públicos, vestibulares, aulas e provas 
no dia escolhido para descanso e 
atividades religiosas. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Artigo. 1º. Por imperativo de liberdade de 

consciência e de convicção religiosa, fica assegurado 
ao membro, partícipe ou integrante de qualquer 
denominação ou congregação religiosa constituída, o 
direito de se dedicar ao descanso e às atividades 
religiosas, nos dias e horários instituídos pela 
entidade religiosa livremente escolhida. 
 

§ 1º As disposições contidas na presente Lei 
obrigam qualquer pessoa jurídica de direito privado. 

 
§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a 

estender os efeitos da presente Lei aos 
departamentos, secretarias, divisões, autarquias, 
fundações, empresas públicas ou outros órgãos da 
administração pública direta e indireta. 

 
§ 3º As prescrições desta Lei que afetem 

qualquer entidade pública somente terão eficácia com 
o ato do Governador que estender os efeitos desta Lei 

aos órgãos públicos, na forma do parágrafo anterior. 
 

Artigo. 2º. A realização de concursos 
públicos, assim como o processo seletivo nas 
instituições de ensino médio e exames vestibulares 
em instituições de ensino superior serão realizados no 
período de segunda a sexta-feira, entre 8h (oito) e 
18h (dezoito) horas. 

 
Artigo. 3º. As instituições de ensino das 

redes pública e privada ficam autorizadas a fixar dias 
ou períodos alternativos para a realização das 
atividades acadêmicas perdidas pelo aluno que, 
motivados por liberdade de consciência e de 
convicção religiosa, não frequentar as aulas ou outras 
atividades acadêmicas realizadas nos dias e horários 
instituídos pelas entidades religiosas livremente 
escolhidas. 

 
§ 1º Para beneficiar-se do disposto neste 

artigo é imprescindível que o aluno apresente à 
instituição de ensino uma declaração da congregação 
religiosa a que pertence, comprovando sua condição 
de membro da mesma. 

 
§ 2º A instituição de ensino deverá, 

obrigatoriamente, estabelecer a realização de novas 
provas, testes, exames ou outras atividades 
acadêmicas que impliquem em atribuição de notas, 
conceitos ou menções, sempre que as datas de suas 
aplicações coincidam com os dias e horários 
instituídos pela entidade religiosa na forma do artigo 
1º. 

 
Artigo. 4º. Os trabalhadores que prestarem 

concurso público ou exame vestibular em dias e 
horários coincidentes com seu horário de trabalho 
terão consideradas suas faltas como justificadas, 
ficando a critério do empregador aboná-las ou exigir 
a compensação de horas. 

 
Artigo. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 1.º de 

novembro de 2012. 
 

ESMAEL DE ALMEIDA 
Deputado Estadual - PMDB 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Este projeto objetiva restabelecer o direito à 
liberdade de consciência e convicção religiosa 
aviltado pela lei 8.626, que revogou a lei 6.667. 
Não se objetiva aqui criar privilégios ou regalias, 
tão somente a garantir essa liberdade 
constitucionalmente garantida através de 
alternativas de datas e períodos para a realização 
de atividades acadêmicas, exames admissionais, 
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concursos públicos, exame vestibular, que com 
certeza não trará prejuízo a nenhuma entidade. 

O homem é livre! O que é liberdade? Para 
Montesquieu, citado por Burdeau em Lês Libertes 
Publiques, 4ª Edição, 1972, pág 1, “a liberdade é um 
bem que permite o gozo dos demais bens e é uma 
prerrogativa inerente a natureza humana”. 

Jacques Robert disserta liberdade como “a 
qualidade daquilo que não está sujeito a nenhum 
tipo de constrangimento, físico, intelectual, 
psicológico ou moral”. E finaliza sua conceituação 
como sendo a liberdade o resultado preciso “da 
ausência de todo e qualquer constrangimento”. Ou 
ainda, que liberdade é aquela “concedida a todos de 
tal modo que o exercício delas por um, não 
conduza, nunca, a atingir o exercício dessas 
mesmas liberdades do outro”. (Libertes Publiques, 
1971, pág 13 e 15). 

O homem é livre então, na medida em que o 
Poder, de que espécie for, não lhe impõe atitude para 
a qual não deu consentimento, seja de uma forma 
direta ou indireta. 

Nesse sentido, a CRFB/1988 estatui no seu 
artigo 5º, inciso VI, que “é inviolável a liberdade de 
consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas 
liturgias” e no inciso VIII lemos que “Ninguém 
será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, 
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação 
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em Lei”.  

 
Diante das justificativas fundamentadas não é 

admissível, porém, que o cumprimento de uma 
garantia constitucional tão importante e com tanta 
abrangência seja submetido ao arbítrio de qualquer 
autoridade. Compete, pois, a Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo, adotar, por meio de Legislação 
Estadual as providencias necessárias para tornar 
exeqüível a Norma Constitucional em todo o 
território do Estado do Espírito Santo. 

Por fim, agradeço as contribuições dadas à 
redação final da presente proposta de lei pelo Dr. 
Célio Roberto Stanger, advogado da Associação da 
União Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Devolva-se ao autor com base no 
artigo 143, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao artigo 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 N.º 407/2012 
 

DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS 
COMERCIAIS DE TOSA E BANHO 
EM ANIMAIS DOMÉSTICOS DE 
PEQUENO PORTE. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Os serviços de tosa e banho em 

animais domésticos de pequeno porte ocorrida em 
estabelecimentos comerciais são regulados pela 
presente lei. 

 
Parágrafo único - São considerados animais 

domésticos de pequeno porte para os fins da presente 
lei os cães e os gatos. 

 
Art. 2º - A tosa e o banho somente poderão 

ser realizados em local que possibilite aos clientes e 
visitantes do estabelecimento a visão do serviço. 

 
Art. 3º - No prazo de dois anos, a contar 

da publicação desta Lei, todos os 
estabelecimentos comerciais que prestem os 
serviços de tosa e banho em cães e gatos 
domésticos, independente do normatizado pelo 
art. 2º, deverão instalar sistema de câmeras que 
filme o serviço prestado e permita, através da 
internet, o acompanhamento do serviço por parte 
do cliente. 

 
Parágrafo único - O filme deverá ser 

armazenado e guardado por seis meses após a 
realização da filmagem. 

 
Art. 4º - O estabelecimento que não cumprir 

as normas estabelecidas pela presente Lei, implicará 
em multa no valor de 3000 (três mil), Valores de 
Referência do Tesouro Estadual – VRTEs, nos casos 
de reincidências esse valor será cobrado em dobro.  

 
Art. 5º - Está Lei entra em vigor na data da 

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 31 de outubro de 2012. 

 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Pet shop dos horrores 

 
“Recentemente foi notícia nacional, um vídeo 

que mostra cães sendo espancados em um pet shop 
no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, que 
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revoltou todos os brasileiros”.  
Sites de jornais classificaram como tortura os 

atos do filho da dona do pet shop, identificado como 
Daniel, de 20 anos. Era ele quem dava o banho nos 
animais. Em uma das cenas, ele dá socos e bate a 
cabeça de um animal contra a parede. Os sites dos 
jornais afirmam que as agressões seriam ainda mais 
graves porque os animais apanhavam durante o 
banho, quando não teriam como fugir. “As imagens 
foram feitas há cinco meses, por um ex-funcionário”. 

A proposta visa garantir uma maior 
segurança para os donos dos animais, através da 
obrigatoriedade de se garantir ao cliente e aos 
visitantes do estabelecimento prestador desse serviço, 
a visão do atendimento.  

Da mesma forma, fica estabelecido que em 
num prazo de dois anos seja instalado câmeras que 
filme o serviço, permitindo o acompanhando do 
serviço pelo cliente em casa ou do seu local de 
trabalho. 

Essa medida visa não apenas a segurança dos 
animais, mas do próprio estabelecimento, que dessa 
forma ganha em credibilidade. 

Pelo exposto, conto com a aprovação dos 
nobres Pares para que esta importante iniciativa seja 
transformada em lei. 

Dessa forma, conclamo os Srs. Deputado à 
aprovação do presente Projeto. 

“A luta deve prevalecer sobre questões de 
qualquer intensidade". 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 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 DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI Nº 408/2012 
 

Proíbe a venda de alimentos 
acompanhados de brindes ou 
brinquedos no Estado do Espírito 
Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art.1º - Fica proibida a venda de alimentos 
acompanhados de brindes ou brinquedos de qualquer 
tipo no Estado do Espírito Santo.  

Parágrafo único: Em caso de desobediência, 
o estabelecimento fica sujeito às penalidades do 
artigo 56 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (CDC). 

 
Art. 2º - esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
As promoções das redes de "fast food" 

vendem lanches junto com brinquedos e têm como 
publico alvo os consumidores infantis e associam 
personagens de desenhos animados aos lanches. 

O Código de Defesa do Consumidor-(CDC) 
proíbe o "uso profissional e calculado da fraqueza ou 
da ignorância do consumidor infantil". Este público 
não completou sua formação crítica e não possui 
capacidade de distinção e de identificação do intuito 
lucrativo e apelativo da promoção. 
 

NOTÍCIA 17/09/2012 - A 
publicidade infantil e a venda de 
produtos para crianças estão em 
debate. Ministério Público do 
Espírito Santo.  

 
A publicidade e a venda de produtos 

destinados ao público infantil têm promovido 
debates entre pais, educadores e entidades 
representativas. Os principais temas são a 
responsabilidade social, a liberdade de expressão, a 
livre iniciativa e a interferência do Estado. Pelo 
menos três projetos de lei que propõem restrições à 
relação entre crianças e bens de consumo estão em 
tramitação no Congresso Nacional. O último dos 
projetos, aprovado na última semana de agosto, 
prevê que brinquedos não possam ser distribuídos 
ou dados como brinde na compra das refeições de 
fast food... Em setembro de 2006, o Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária 
(Conar) adotou novas normas para anúncios de 
produtos e serviços destinados a crianças e 
adolescentes. Segundo o Conar, entre setembro de 
2006 e maio deste ano, o conselho abriu 298 casos 
relativos à publicidade para crianças e adolescentes. 
No total, 186 anúncios e campanhas foram 
reprovados. 
Fonte: Ciranda - Central de Notícias dos Direitos 
da Infância e Adolescência.  
 

A venda de alimentos com brinquedos vem 
sendo criticada em todo o mundo e já motivou outros 
projetos no Congresso Nacional para que a prática 
fosse proibida, mas nenhum se transformou em lei. 
Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, no 
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entanto, houve êxito: em julho passado, foi 
promulgada uma lei municipal que proíbe esse tipo 
de marketing. 

São também frequentes ações do Ministério 
Público Federal e dos estados buscando algum tipo 
de solução, motivando decisões de juízes, contra ou a 
favor da proibição da venda casada. Porém, são ações 
ainda sem decisão final. 

Como noticiado recentemente, o Ministério 
Público Federal de São Paulo enviou recomendação 
às redes de fast food McDonald’s, Burger King e 
Bob’s para que suspendessem a venda promocional 
de brinquedos nas lanchonetes. Ao mesmo tempo, 
provocou a Agência Nacional de Saúde (ANVISA) 
para que se manifeste sobre o tema. 

De acordo com o Ministério Público Federal 
de São Paulo o Código reitera que a decisão de 
consumir alimentos deve ser tomada levando-se em 
conta a qualidade da mesma e não pode "ser ofuscada 
pelo impulso ou desejo de apropriação de um 
brinquedo ou objeto com apelo infantil". 

A atração do consumidor infantil pela 
avalanche de brinquedos retira fundamentalmente o 
aspecto crítico ou avaliativo sobre o que e porque 
comer. 

Na maioria das vezes a criança esta sem fome 
e deixa todo o conteúdo do lanche, outro aspecto 
importante é que a obesidade infantil tem se tornado 
um problema de saúde pública em vários países, 
inclusive o Brasil. O alimento acompanhado do 
brinquedo induz a criança a solicitar o lanche 
desnecessário. 

Uma pesquisa do Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idea) e Instituto Alana mostra que os 
lanches que acompanham os brinquedos em cinco 
redes de fast-food podem conter ate 70% da 
quantidade de gordura saturada que uma criança pode 
ingerir por dia. O lanche do McDonald's que 
acompanha os brinquedos tem 0,4g dessa gordura, o 
do Burger King, 2g, e o do Bob's, 3,7g. A ingestão da 
gordura trans. não é recomendada em nenhuma 
quantidade porque aumenta o colesterol. 

Pelo exposto, conto com a aprovação dos 
nobres Pares para que esta importante iniciativa seja 
transformada em lei. 

Dessa forma, conclamo os Srs. Deputado à 
aprovação do presente Projeto. 

“A luta deve prevalecer sobre questões de 
qualquer intensidade". 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

Decreto Legislativo n.o 095/2012, do Deputado José 
Carlos Elias, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Doutor Antonio de Oliveira da Rosa 
Pepino. Publicado integralmente no DPL do dia 07 
de novembro de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

Decreto Legislativo n.o 096/2012, do Deputado José 
Carlos Elias, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Doutor ao Geraldo Lucio De Lazzari 
Teixeira. Publicado integralmente no DPL do dia 
07 de novembro de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

Decreto Legislativo n.o 097/2012, do Deputado José 
Carlos Elias, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Josimar Franco Mota. Publicado 
integralmente no DPL do dia 07 de novembro de 
2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 473/2012 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 367/12 
Assunto: “Exame da constitucionalidade da 
Mensagem nº 249/2012 do Exmo Sr. Governador de 
Estado que Denomina “Wilson Manoel de Freitas “ o 
trecho de estrada compreendido entre o 
entroncamento da ES-080, ao lado do Instituto de 
Atendimento Sócio-Educativo do Espirito Santo- 
IASES, sentido Roças Velhas, Azeredo, até o 
entroncamento da estrada vicinal que liga Roda 
D’Água e Duas Bocas no Município de Cariacica”. 
 

I - RELATÓRIO 
 

1. Cuida-se nestes autos da emissão de 
parecer quanto à constitucionalidade da proposição 
legislativa em epígrafe, de iniciativa do Exmo. Sr 
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Governador de Estado, remetido a este poder pela 
Mensagem nº 249/2012, agora tramitando na forma 
do PL 367/2012.  

 
2. A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa em exercício do mero juízo de delibação 
que lhe impõe o Artigo 1431 do Regimento Interno – 
Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009, publicada 
no DPL e no DOE de 16 de julho de 2009, proferiu o 
despacho de fls. 2 no qual admitiu a tramitação da 
proposição entendendo, prima facie, inexistir 
manifesta inconstitucionalidade ou, um dos demais 
vícios previstos na norma regimental.  

 
3. Admitida a proposição que foi 

protocolizada no dia 27/09/2012, seguiu sua regular 
tramitação, tendo sido lida e, posteriormente, 
publicada no Diário do Poder Legislativo DPL, 
conforme se Constata pelo despacho de fl. 05. 

 
4. Além do articulado legal da proposição e 

sua justificativa, o processo esta instruído com a 
certidão de óbito do agraciado cujo nome pretende-se 
que venha a constituir denominação de um bem 
público.  

 
5. Em apertada síntese, são estas as questões 

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

 
II – FUNDAMENTAÇÃO 

 
EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL DA PROPOSIÇÃO 
6. Consoante o clássico ensinamento de 

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

 
7. Ocorre que, em nosso ordenamento 

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

 
8. A Constituição Federal de 1988 outorgou o 

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

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

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

à forma, seja quanto ao conteúdo ofenda a 
supremacia da Lei Maior. 

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

 
11. Em suma, em sede do controle preventivo 

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

 
12. A doutrina e jurisprudência distinguem 

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

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

 
13. O exame do controle formal de 

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

 
14. Em decorrência, sendo constatado a 

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

 
15. Ancorado neste entendimento, passo ao 

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

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

 
17. Na hipótese sob exame, dissecando o teor 

do projeto, desde a sua ementa o resultado autoriza 
concluir que a matéria versa sobre direito 
administrativo. De fato, a denominação de nomes a 
próprios públicos constitui comezinha manifestação 
da autonomia do ente publico federal.  

 
18. Não resta dúvida, pela descrição do 

projeto, que se trata de matéria afeta ao Estado, uma 
vez que a denominação dos bens públicos estaduais é 
um ato de liberalidade da administração pública 
estadual no exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no artigo 25, § 1º, da 
Constituição Federal, cuja redação é a seguinte: 
 

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

19. É de clareza solar que provido de tal 
conteúdo a proposição em apreço encontra amplo 
lastro constitucional, para ser exercida no âmbito da 
Assembleia Estadual. Por outro lado, no que pertine a 
iniciativa nos termos da Constituição Federal e 
Estadual a competência para exercício desta 
iniciativa pertence6, ao Chefe do Poder Executivo.  

Veja-se o que diz a Lei Fundamental: 
 

Art. 61 A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
 
§ 1º São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
 
I - fixem ou modifiquem os efetivos 
das Forças Armadas; 
 
II - disponham sobre: 
 
a) criação de cargos, funções ou 
empregos públicos na administração 

direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração; 
b) organização administrativa e 
judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e 
pessoal da administração dos 
Territórios; 
c) servidores públicos da União e 
Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria;(Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 18, de 
1998) 
 
d) organização do Ministério Público 
e da Defensoria Pública da União, 
bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e 
da Defensoria Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios; 
 
e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI 
(Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 
 
f) militares das Forças Armadas, seu 
regime jurídico, provimento de 
cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência 
para a reserva.(Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 18, de 1998) 
 
§ 2º A iniciativa popular pode ser 
exercida pela apresentação à Câmara 
dos Deputados de projeto de lei 
subscrito por, no mínimo, um por 
cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco 
Estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de 
cada um deles. 

 
20 Em suma, a substância do tema veiculado 

na presente proposição – PL 367/10 – tem, sob o 
prisma formal, respaldo constitucional. 

 
21. Isto posto, sob esta ótica da 

constitucionalidade (formal) entendo que a 
continuidade da tramitação não representa risco de 
afronta a supremacia formal da Lei Maior.  
 
 

EXAME DA SANIDADE MATERIAL DA 
PROPOSIÇÃO 

 
22. Como visto, superada a análise da 

constitucionalidade sobre o prisma 
constitucionalidade formal cumpre ingressar no 
exame da constitucionalidade sob o prisma da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm%23art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm%23art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm%23art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm%23art61iie
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm%23art61iie
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm%23art61%C2%A71iif
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc18.htm%23art61%C2%A71iif
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substância do projeto de lei. 
 
23. As normas introduzidas no referido 

projeto encontram compatibilidade com os preceitos 
constantes das Constituições Federal e Estadual. 
Também encontram-se atendidos os requisitos 
estabelecidos na legislação infraconstitucional 
pertinente, em especial, na Lei Estadual nº 3.616/83, 
que dispõe que em seu artigo 1º, verbis: 

 
“Art. 1º Aos bens públicos, de qualquer 

natureza, pertencentes ao Estado, só poderão ser 
atribuídos nomes de pessoas falecidas que, 
comprovadamente, hajam prestado relevante serviço 
à comunidade ou se destacado no campo da ciência, 
das letras e das artes.” 

 
24. Verifica-se, portanto, que o presente 

projeto está em perfeita consonância com a norma 
estadual específica, eis que a denominação a ser 
conferida ao trecho da identificado é uma 
homenagem ao Sr. Wilson Freitas, agricultor 
fundador do Vale do Moxuara, falecido em 1997. 

25. Quanto ao aspecto da técnica legislativa 
empregada, o projeto em apreço deve atender as 
regras introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos, o 
que restou evidenciado. 

 
26. Cumpre ressaltar que o presente 

opinamento restringe-se ao aspecto jurídico 
pertencendo, exclusivamente, à discricionariedade 
parlamentar a avaliação de mérito sobre a 
conveniência e a oportunidade da homenagem. 

 
27. Por derradeiro, destaco que o processo de 

deliberação da matéria em apreço ocorrerá no âmbito 
da Comissão de Constituição e Justiça a teor do que 
dispõe o artigo 276 do Regimento Interno. 

 
28. Em conclusão, opinamos pela 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 
367/2012, com fundamento nos artigos 25, §1º, da 
Constituição Federal e na legislação 
infraconstitucional pertinente, especialmente a Lei 
Estadual nº. 3.616/83.  

 
 

III – CONCLUSÃO 
 

Em face das razões expendidas, entendo que 
a proposição, nos termos em que se acha redigida 
preenche os pressupostos constitucionais para sua 
edição, em conseqüência, não vislumbrando a 
existência óbice a sua regular tramitação opino pela 
sua constitucionalidade e legalidade.  

Diante do exposto, sugerimos aos ilustres 
pares desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 473/2012 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
opina pela constitucionalidade e Aprovação e 
legalidade do Projeto de Lei n.º 367/2012, 
encaminhado por meio da Mensagem n.º 249/2012 
do Exmo Sr. Governador de Estado que Denomina 
“Wilson Manoel de Freitas “ o trecho de estrada 
compreendido entre o entroncamento da ES-080, ao 
lado do Instituto de Atendimento Sócio-Educativo 
do Espírito Santo- IASES, sentido Roças Velhas, 
Azeredo, até o entroncamento da estrada vicinal que 
liga Roda D’Água e Duas Bocas no Município de 
Cariacica.  
 

Plenário Rui Barbosa, 30 de outubro de 
2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

GILDEVAN FERNANDES 
Relator 

SANDRO LOCUTOR 
DARY PAGUNG 

CLAUDIO VEREZA 
 
___________________________________________ 
1 Diz o Art. 143: Art. 143. Não se admitirão 
proposições: 
I - sobre assunto alheio à competência da Assembleia 
Legislativa; 
II - em que se delegue a outro Poder atribuições do 
Legislativo; 
III - antirregimentais; 
IV - que, aludindo à lei, decreto, regulamento, 
decisões judiciais ou qualquer outro dispositivo legal, 
não se façam acompanhar de sua transcrição, exceto 
os textos constitucionais e leis codificadas; 
V - quando redigidas de modo a que não se saiba à 
simples leitura qual a providência objetivada; 
VI - que, fazendo menção a contratos, concessões, 
documentos públicos, escrituras, não tenham sido 
estes juntados ou transcritos; 
VII - que contenham expressões ofensivas; 
VIII - manifestamente inconstitucionais; 
IX - que, em se tratando de substitutivo, emenda ou 
subemenda, não guardem direta relação com a 
proposição. 
2 Carlos Alberto Lúcio BITTENCOURT, O Controle 
Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, p. 
132. 
3 Hilda de Souza , em sua obra sobre o processo 
legislativo afirma:“A Constituição Brasileira optou 
por atribuir o controle de constitucionalidade, ao 
longo do processo legislativo, aos Poderes políticos. 
Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições 
nas Comissões Técnicas (controle interno) e ao 
Poder Executivo (controle externo), pelo veto” 
4 Curso de Direito Constitucional Positivo. 
5 De fato, a inobservância dos esquemas rituais 
rigidamente impostos pela Carta Magna da República 
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gera a invalidade formal dos atos legislativos 
editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre 
essa eminente atividade jurídica do Parlamento possa 
instaurar-se o controle jurisdicional "A infração ao 
preceito constitucional sobre a feitura da lei tem o 
efeito de descaracterizá-la como regra jurídica.O 
Poder Judiciário pode verificar se o ato legislativo 
atendeu ao processo previsto na Constituição." 
(RDA 126/117) 
6 Observo que sobre o tema há controvérsia, vez que 
para certas correntes doutrinárias apenas o titular do 
próprio público poderia atribuir ao bem a respectiva 
denominação. Sendo assim, a iniciativa na mateira 
estaria implícita na autonomia para gestão do aludido 
bem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal.  

Estamos entrando na segunda parte do 
Expediente sujeito à deliberação. Solicito aos 
Senhores Deputados que se encontram no prédio da 
Assembleia Legislativa a gentileza de comparecerem 
em Plenário. (Pausa)  

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 
CARLOS) – Senhor Presidente, a informação que 
tenho é que está havendo reunião da Comissão de 
Agricultura. 

Solicitamos aos Senhores Deputados que se 
encontram na reunião da Comissão de Agricultura 
que se façam presentes em Plenário para que 
tenhamos quorum para deliberar. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Pedimos a V. Ex.a que apele 
junto aos meus Pares, membros efetivos e suplentes 
da Comissão de Saúde, a presença nas reuniões dessa 
Comissão, porque mais uma vez não realizamos a 
reunião, que deliberaria sobre alguns assuntos, 
inclusive, sobre a realização da audiência pública, no 
Sul do Estado, a pedido de V. Ex.a.  

 
Então, a Comissão de Saúde se encontra com 

os trabalhos paralisados, porque as reuniões não estão 
tendo quorum. Temos muitos problemas na área da 
saúde e é preciso que nos reunamos para deliberar 
sobre assuntos sérios e urgentes para o nosso povo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Solicito ao Senhor 1.º Secretário que 
continua à leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 151/2012 
 
Senhor Presidente: 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei n.º 
404/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 285/2012, que altera a Lei n.º 8.968/2008, que 
Dispõe sobre o Plano de Carreira do IEMA. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de novembro 

de 2012. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual – PMDB 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.o 151/2012, que acaba de ser lido. 
(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 DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 152/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar nº 036/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 284/2012, que altera a Lei 
Complementar n.º 547/2010, que dispõe sobre o 
Plano de Carreira do Departamento de Imprensa 
Oficial do Estado – DIO. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de novembro 

de 2012. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.o 152/2012, que acaba de ser lido. 
(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 DA DEPUTADA 
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REQUERIMENTO N.º 297/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, de acordo 
com o art. 4º, inciso III e art. 159 V, vem requer a V. 
Ex.ª , o cancelamento da SESSÃO SOLENE, em 
comemoração aos 40 anos da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio Maria de Novaes 
Pinheiro, situada em Vila Bethânia – Viana – ES, 
que iria realizar-se no dia 21 de novembro de 2012, 
às 14h.  

 
Palácio Domingos Martins, 31 de outubro 

de 2012.  
 

SOLANGE LUBE 
Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão o Requerimento n.o 
297/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)  

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

Em votação o Requerimento n.º 297/2012. 
(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 N.º 298/2012 
 
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 “O DIA MUNDIAL DE 
COMBATE A AIDS”, a ser realizada no dia 03 de 
dezembro, segunda-feira, às 19h. 

 
Sala das Sessões, 02 de janeiro de 2012. 

 
DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual - PMDB 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão o Requerimento n.o 
298/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)  

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

Em votação o Requerimento n.º 298/2012. 
(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 DA MESA DIRETORA 
 

REQUERIMENTO N.º 299/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Os Deputados abaixo-assinados, 
componentes da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, requerem 
com base no art. 165, IV do Regimento Interno, a 
realização de SESSÃO SOLENE PARA 
ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA 
ESPÍRITO-SANTENSE E DE COMENDAS, a 
realizar-se às 19h, do dia 04 de dezembro de 2012, no 
Plenário desta Casa. 

Palácio Domingos Martins, 05 de novembro 
de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1.º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2.º Secretário 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
299/2012, 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 N.º 300/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 
Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a Vossa Excelência que seja agendada a 
SESSÃO ESPECIAL, para a promoção de debates e 
palestras sobre a ‘’ADVOCACIA AUTARQUICA 
E FUNDACIONAL DO ESPÍRITO SANTO. 
RESPEITO AS PRERROGATIVAS E 
GARANTIAS CONSTITUCIONAIS’’, que será 
realizada no dia 06 de Dezembro, quinta feira, às 
19h. 
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Sala das Sessões, 14 de setembro de 2012. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual – PMDB 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
300/2012, 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 N.º 301/2012 
 
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 o ‘’TRABALHO REALIZADO 
PELOS FONAUDIÓLOGOS’’, a ser realizada no 
dia 10 de dezembro, segunda feira, às 19h, no 
Plenário Dirceu Cardoso da ALES. 
 

Sala das Sessões, 27 de agosto de 2012. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
301/2012, 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 N.º 302/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado, infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência, depois de ouvido o Plenário, 
realização de SESSÃO SOLENE em comemoração 
ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, no dia 11 
de dezembro de 2012, às 18h. 

 
Palácio Domingos Martins, 08 de agosto de 

2012. 
 

GENIVALDO LIEVORE 
Deputado Estadual – PT 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
302/2012, 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 N.º 303/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
V. Exª., após ouvido o Plenário, realização de 
SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia 12 de 
dezembro em homenagem ao dia do Engenheiro, para 
homenagear Engenheiros Capixabas que se 
destacaram em suas profissões no Estado do Espírito 
Santo e no Brasil, a realizar-se no dia 12 de dezembro 
de 2012 as 19h. 
 

Palácio Domingos Martins, 12 de janeiro de 
2012. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
303/2012, 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 N.º 304/2012 
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Senhor Presidente: 
DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a Vossa Excelência que seja agendada a 
SESSÃO ESPECIAL, para a promoção de debates e 
palestras sobre as ‘’ENTIDADES QUE CUIDAM 
DE PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS’’, que será realizada 
no dia 13 de dezembro, quinta feira, às 15h. 
 

Sala das Sessões, 02 de outubro de 2012. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual – PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
304/2012, 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. 
 
O SR. DARY PAGUNG - Senhor 

Presidente, pela ordem! Hoje pela manhã, na reunião 
da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, 
recebemos o Senhor Dalton Luiz da Cunha 
Ramaldes, Subsecretário de Estado da Sedurb para 
falar sobre o Espírito Santo sem Lixão. Também 
estava presente também o Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  

O Presidente da Comissão, Senhor Deputado 
Sandro Locutor, sentiu-se mal e teve de se ausentar. 
Neste momento, S. Ex.ª acabou de nos ligar para 
justificar sua ausência nesta sessão, informando que 
foi medicado e que o médico recomendou-lhe 
repouso.  

 
Desejamos melhoras a S. Ex.ª e que amanhã 

esteja presente, nesta Casa, conosco. 
 
 
O SR. 1º SECRETÁRIO – (ROBERTO 

CARLOS) – Senhor Presidente, pela ordem! 
Com muita satisfação registramos a presença, 
nas galerias da Casa, do jovem Igor Conrado, 
liderança política no Município de Serra. Apesar 
de ter ficado em palanque oposto ao nosso, foi 
atropelado pela tsunami Audifax. Nossas boas-
vindas.  

 
O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Está feito o 
registro, Senhor Deputado.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
INDICAÇÃO N.º 507/2012 

 
Senhor Presidente: 
 

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

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

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
DO TRECHO QUE LIGA A SEDE 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ A 
SEDE DO MUNICÍPIO DE VILA 
VALÉRIO, COM EXTENSÃO DE 
APROXIMADAMENTE 50 KM 

 
Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2012. 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual - PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O asfaltamento deste trecho facilitará o 

transporte e deslocamento dos munícipes, oferecendo 
ao homem do campo condições favoráveis para 
permanecer no interior e implementar sua produção.  

Atualmente as condições da estrada são 
precárias em virtude de buracos e poeira, e agravam-
se nos períodos de chuva quando ocorrem 
atolamentos de veículos, o que ocasiona sério 
transtorno aos cidadãos que residem na região e 
utilizam o trecho para transportar a produção local e 
ter acesso ao comércio em geral. 

Em virtude das razões acima apontadas, que 
justificam a ação do Poder Executivo, solicitamos a 
compreensão do Governo do Estado do Espírito 
Santo, para que dê atenção especial ao objeto desta 
indicação, providenciando os expedientes necessários 
com o fim de resolver este problema.  

 
Nesse sentido, em virtude da relevância da 

proposta, sugerimos que o Governo do Estado do 
Espírito Santo acolha o presente projeto de indicação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
507/2012, 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. 
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Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 508/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

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

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

PROMOÇÃO DE CURSOS DE 
ESPECIALIZAÇÃO PARA 
PROFISSIONAIS DA REDE 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, 
QUE ESTEJAM ATUANDO 
EFETIVAMENTE NAS 
UNIDADES DE ENSINO. 

 
Palácio Domingos Martins, 23 de outubro 

de 2012. 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual - PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Esta indicação tem por objetivo solicitar ao 

Executivo a promoção de cursos que venham 
capacitar os profissionais de educação, que estejam 
atuando na rede de ensino estadual.  

Infelizmente muitos destes profissionais não 
têm condições financeiras de arcar com o pagamento 
de especialização latu sensu e stricto sensu, devido à 
defasagem salarial. 

Assim encaminho esta proposição visando o 
aprimoramento dos profissionais que atuam neste 
segmento e pensando nos alunos que poderão ter 
professores, coordenadores e supervisores melhor 
preparados. 

O Poder Executivo poderá custear totalmente 
ou parcialmente os cursos de especialização de 
acordo com os recursos destinados à educação e em 
conformidade com os gastos públicos. 

Frisa-se que, a Secretaria de Educação poderá 
proporcionar este aprimoramento nos Municípios, 
onde não são oferecidas tantas possibilidades de 
capacitação.  

Em virtude das razões acima apontadas, que 
justificam a ação do Poder Executivo, solicitamos a 
compreensão do Governo do Estado do Espírito 
Santo, para que dê atenção especial ao objeto desta 
indicação, providenciando os expedientes necessários 
com o fim de resolver este problema.  

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

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
508/2012, 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 – (ROBERTO 

CARLOS) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 
que não há mais Expediente a ser lido.  

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani e Luciano 
Rezende) 

 
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, Senhores Deputados, Senhores 
telespectadores da TV Assembleia e da TV 
Educativa, assomamos a esta tribuna, como temos 
feito em quase todas as sessões, registrando mais uma 
vez que fomos o primeiro a chegar e, naturalmente, 
seremos o último a sair. 

Falaremos sobre o Requerimento n.º 
304/2012, que infelizmente não pode ser votado por 
falta de quorum. Trata-se de um requerimento de 
nossa autoria, que versa sobre sessão especial para 
discutir o pedido, o apelo, a súplica que temos feito 
durante todos esses anos para que o Governo do 
Estado crie uma Subsecretaria para tratar de pessoas 
com necessidades especiais.  
 Não podemos continuar assistindo a pessoas, 
principalmente nos pátios do Hospital das Clínicas, 
deitadas no chão, em cima de uma toalha ou da 
grama, fazendo ali suas refeições e aguardando para 
fazer um exame ou tratamento, de quimioterapia, por 
exemplo. Enfim, pessoa que vêm de longe, sem casa 
ou lugar para ficar, sem orientação para serem 
atendidas.  

Temos lutado e continuaremos lutando e 
pedindo ao Senhor Governador, à assessoria do 
Senhor Governador que está nos assistindo agora, 
para ter um pouco de sensibilidade; para dar um 
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pulinho até o Hospital das Clínicas para ver aquele 
pessoal no chão. São pessoas que vêm dos 
Municípios de Pinheiros, Barra de São Francisco, São 
Gabriel da Palha, Nova Venécia, Montanha, para se 
submeter a um tratamento no Hospital Santa Rita ou 
no Hospital das Cínicas. Precisamos, urgentemente, 
de um local, de um endereço para que essas pessoas 
possam ser atendidas. É o nosso requerimento.  

No dia 13 de dezembro de 2012 estaremos 
neste plenário fazendo uma sessão especial para 
discutir esses assuntos. E para participar desta sessão 
chamaremos todas as ONG’s: Diabéticos; Doença de 
Parkinson; Mal de Alzheimer; Anemia Falciforme; 
Doenças Celíacas; Implante Coclear; Transplantes de 
Órgão e de Medula Óssea; Transfusão de Sangue; 
Fenda Palatina ou Lábio Leporino; União dos Cegos 
– a Unicep, do Município de Vila Velha; Instituto 
Luiz Braille do Espírito Santo, do Município de 
Vitória. Também contaremos com a presença do 
Doutor Marco Antônio Pereira, promotor que tem 
lutado muito contra essas desigualdades.  

Muitas vezes, estamos neste plenário e o 
Senhor Governador está no Palácio Anchieta, no ar-
condicionado, sem sentir ou ver o que temos visto. 

Senhor Governador, manda um assessor até o 
Hospital das Clínicas para ver aquele povo, que não 
tem sequer banheiro para o caso de uma necessidade 
fisiológica. Falta sensibilidade por parte de algumas 
autoridades para conhecer o sofrimento dessa 
população. Há pessoas no hospital, sonhando por um 
transplante de órgão; comendo de marmita, em cima 
da grama. Infelizmente, nossas autoridades não estão 
vendo isso. 

Conclamamos todos - ao Senhor Pedro Valls 
Feu Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça, que tem 
lutado tanto pelos direitos humanos; ao Senhor Eder 
Pontes da Silva, do Ministério Público; ao Senhor 
Governador Renato Casagrande; ao Senhor 
Secretário Rodrigo Coelho – a irem ao hospital olhar 
esse povo. Não é possível que S. Ex.as continuem de 
braços cruzados e sem ouvir o grito desesperado 
desse pessoal que está no hospital, simplesmente, 
pedindo um pouco de atenção.  

Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, inicialmente 
saudamos o Senhor Deputado Rafael Favatto, eleito 
Vice-Prefeito do Município de Vila Velha, e também 
o Senhor Deputado Rodney Miranda. Seja bem-vindo 
a sua Casa, a nossa Casa, a Casa do Povo.  
 Queremos também saudar a realização do 
Festival de Vitória - 19.º Vitória Cine Vídeo, que teve 
sua abertura ontem, e tem uma programação extensa 
até o próximo sábado. O 19.º Vitória Cine Vídeo já é 

uma tradição nacional, para curtas, vídeos, filmes de 
média e longa duração. É uma promoção do 
Ministério da Cultura, da Petrobras, da Galpão 
Produções, e do Instituto Brasil de Cultura e Arte, 
com o apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de 
Vitória e do Governo Federal.  

Neste ano o Vitória Cine Vídeo ocupa um 
espaço já consolidado na Cidade de Vitória, e ao 
mesmo tempo estreita os laços da Cidade com sua 
área portuária: a Estação Porto. Uma ideia brilhante 
do Prefeito João Coser, que vendo os armazéns da 
Codesa inaproveitados - já que não estamos mais na 
era de sacarias, quando aqueles armazéns ficavam 
lotados de sacas de café, e outros produtos - fez uma 
parceria com a Codesa e instalou ali a Estação Porto. 
Um sucesso de área para atividades culturais de uma 
maneira geral, estreitando de maneira brilhante os 
laços da Cidade com a orla portuária. Havia, até 
aquele momento, certa separação do porto com a 
Cidade, principalmente após a construção dos 
armazéns que fechavam o visual entre a Cidade e a 
baía de Vitória, no trecho onde aqueles armazéns 
estão instalados, exatamente no trecho do Cais do 
Porto.  

Parabenizamos os organizadores do referido 
evento: Galpão Produções, Instituto Brasil de Cultura 
e Arte, e os Governos que apóiam tradicionalmente o 
Festival de Vitória - 19.º Vitória Cine Vídeo – XVI 
Mostra Competitiva Nacional, que está acontecendo 
na Estação Porto, no Cine Metrópolis, e no hotel Ilha 
do Boi.  

Queremos ainda, neste minuto que nos resta, 
dizer que acabamos de fazer contato com a Senhora 
Deputada Federal Iriny Lopes, para saber em que pé 
estão os debates sobre os royalties de petróleo. A 
Senhora Deputada Iriny Lopes nos respondeu: Está 
uma confusão total na Câmara Federal. Não se sabe 
o que vai sair desta votação. Neste momento está 
sendo discutido o regime de urgência, e há 
entendimentos diferenciados de qual relatório será 
votado. Se é o relatório do Senhor Deputado Carlos 
Zarattini, se é o texto original, como querem muitos 
Deputados de outros Estados, o texto original da 
emenda Ibsen Pinheiro. Portanto, é um momento de 
muita apreensão que estamos vivendo na Câmara 
Federal. Certamente o Governo do Estado está 
acompanhando este processo delicado para a vida do 
povo capixaba.  

 
Os royalties do petróleo são nossos, os 

contratos já firmados não podem ser rompidos, e a 
Câmara Federal tem que entender isso. (Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Luciano Pereira) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

 
O SR. ROBERTO CARLOS - Senhor 
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Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a ao 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, assistência, 
telespectadores que nos assistem pela TV 
Assembleia, hoje o Estado do Espírito Santo sedia 
uma importante reunião. Senhor Deputado Claudio 
Vereza, é uma reunião do Conselho Nacional de 
Assistência Social. São mais de seiscentos 
representantes de todo o Brasil, no Estado do Espírito 
Santo, para discutir políticas públicas de Assistência 
Social a serem implementadas pelo Governo Federal, 
pelos Governos Estaduais e pelos Governos 
Municipais. A partir de hoje, assistentes sociais, 
psicólogos, sociólogos, enfermeiros, gestores 
públicos e representantes da sociedade civil estarão 
empenhados em construir princípios e diretrizes para 
uma política de assistência social.  

Senhoras e Senhores Deputados, é importante 
ressaltar que a reunião do Conselho Nacional de 
Assistência Social é feita de forma descentralizada, 
ou seja, fora dos gabinetes de Brasília, é também 
ampliada. Estão presentes na referida reunião os 
conselheiros nacionais de Assistência Social. A 
reunião é ampliada para que outros segmentos 
comprometidos com políticas públicas de Assistência 
Social participem dela. 

Hoje, na abertura dessa reunião, dissemos 
que outros conselhos nacionais, estaduais e 
municipais poderiam seguir o exemplo do Conselho 
Nacional de Assistência Social, realizando reuniões 
descentralizadas, fora dos gabinetes, ampliando-as 
para a participação da sociedade, para haver êxito no 
diálogo, na participação e na democratização das 
discussões.  

Além disso, os principais assuntos debatidos, 
de hoje até quinta-feira, no Estado do Espírito Santo, 
no Centro de Convenções, é o novo texto da Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social. Assistência Social não é filantropia, não é 
esmola. É um direito, uma política pública 
conquistada há longos anos, e implementada pelo 
Governo Federal e demais Governos. Assistência 
Social deixou de ser aquela política assistencialista e 
passou a ser uma política de direito.  

É importante ressaltar um compromisso do 
Governo Federal, que começou com o Governo Lula, 
e que a Senhora Presidenta Dilma Rousseff está 
dando prosseguimento. Ou seja, por meio das 
políticas de Assistência Social, é necessário erradicar 
a miséria no Brasil, de forma articulada, planejada, 
com políticas públicas direcionadas, avaliadas e com 
êxito. Ainda temos o compromisso de erradicar a 
miséria. São dezesseis milhões de brasileiras e 
brasileiros excluídos da cidadania e da dignidade do 

ser humano, que vivem com renda per capita de 
menos de setenta dólares mensais. É para esse 
público que a Assistência Social é dirigida como 
política pública. 

 No Estado do Espírito Santo, o Senhor 
Governador Renato Casagrande, por meio do 
programa Incluir, tem como prioridade erradicar a 
miséria no Estado do Espírito Santo.  

Essa é uma conquista da sociedade. 
Parabenizamos os conselheiros, os representantes, os 
usuários que estão no Espírito Santo, sejam bem-
vindos a nosso Estado. Que desta reunião ampliada 
saiam resoluções importantes para a política de 
assistência social, que está sendo implantada no 
Brasil e em todos os municípios do Espírito Santo. 
 Parabéns ao Ministério de Desenvolvimento 
Social pela forma democrática de discutir as decisões 
que devem ser tomadas e que dizem respeito a todos. 
Obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Glauber Coelho e Rodney 
Miranda) 

 
 O SR. FREITAS – Senhor Presidente, pela 
ordem! Recorro do despacho de V. Ex.ª, proferido em 
sessão anterior, ao Projeto de Lei n.º 395/2012, 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. 

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, assomamos a esta 
tribuna nesta tarde para falar sobre um assunto que 
consideramos muito importante para nosso Estado. 
Como membro da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente, hoje participamos de uma reunião 
juntamente com pessoas do Governo do Estado e 
com servidores da Secretaria de Estado  de 
Saneamento, Habitação e  Desenvolvimento Urbano. 
O engenheiro Dalton Luis da Cunha Ramaldes 
explanou, a nosso pedido, sobre o projeto Espírito 
Santo sem Lixão, enorme projeto, que é um desafio 
muito grande.  

Inicialmente parabenizamos o Governador 
Renato Casagrande e sua equipe de Governo pela 
coragem de enfrentar esse grande desafio para nosso 
planeta, nosso país e nosso Estado. É preciso ter 
coragem para enfrentar um problema dessa 
envergadura. Lixo é um problema sério, muito sério. 
Para terem uma ideia, o Espírito Santo, em média, 
produz três milhões de quilos de lixo por dia; se 
levarmos em conta o mês, serão cerca de cem 
milhões de quilos de lixo. É muito lixo. 
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Sabemos dos males, dos problemas que o 
lixo causa ao saneamento. Por isso, não poderia 
deixar de parabenizar o Governo do Estado pelo 
grande projeto Espírito Santo sem Lixão. 
Atualmente há mais de cem lixões em nosso 
Estado poluindo as nascentes de nossos rios, as 
praias. O meio ambiente sofre muito com o lixo. 

Aproveitamos este momento para 
parabenizar o Governo do Estado e dizer que 
nós, da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente, estamos trabalhando atentos para que 
tudo o que está no projeto seja cumprido. O 
projeto Espírito Santo sem Lixão é audacioso, 
são soluções regionais. Teremos três estações, 
três aterros sanitários regionais em nosso Estado 
para receber todo o lixo. 

Desejamos sucesso para o projeto 
Espírito Santo sem Lixão. Sabemos que não é 
fácil resolver esse grande problema. São 
necessários muitos recursos num momento em 
que passamos problemas relacionados ao Fundap 
e aos royalties do petróleo, tantos problemas 
financeiros e enfrentar um desafio como esse.  
   Não podemos deixar de mencionar e de 
parabenizar as pessoas que lutaram para que esse 
projeto hoje já fosse uma realidade. As áreas já 
estão definidas. Os estudos de impacto ambiental 
e os licenciamentos também. Está tudo 
preparado. Já foi montado um grande consórcio 
para administrar esse projeto, em que serão 
contratadas empresas para operação e 
manutenção.  

Segundo o informativo Espírito Santo 
sem Lixão, todos os investimentos para o projeto, 
recursos na ordem de noventa e três milhões de 
reais, serão investidos pelo Governo do Estado. 
O Estado do Espírito Santo e a população 
capixaba estão de parabéns por esse grande 
projeto Espírito Santo sem Lixão.  

Desejo que as prefeituras que serão 
beneficiadas -  hoje, têm grande dificuldade para 
administrar seu lixo - continuem com a coleta e 
varrição, que serão de responsabilidade dos 
municípios, que levarão o lixo até uma estação 
de transbordo, onde o consórcio, por meio da 
empresa coletará o lixo e o levará ao aterro 
sanitário, onde o lixo será tratado sem nenhum 
risco ou problema para o meio ambiente.  

Parabenizo o Governo do Estado por este 
grande projeto. (Muito bem!)  

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Gildevan Fernandes e 
Aparecida Denadai) 

 
O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Da Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA - (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, profissionais 
de imprensa, sociedade capixaba que nos assiste 
pela TV Assembleia ao vivo, Senhor Deputado 
Esmael Almeida, que nos antecedeu nesta 
tribuna, gostaríamos de além de somar com V. 
Ex.ª as preocupações que temos tido nesta Casa, 
também estaremos apoiando-o, pois contribuiu 
muito no período em que esteve neste 
Parlamento. E, pela vontade de Deus, continuará 
nesta Casa, tendo em vista que V. Ex.ª exerce um 
mandato como suplente do Senhor Deputado 
Rodrigo Coelho, que tem anunciado que poderá 
voltar a esta Casa.  

Como Vereador e agora como Deputado 
Estadual a sociedade reconheceu a liderança, o 
desprendimento, a humildade e toda condução de 
respeito que tem V. Ex.ª, por todos aqueles que o 
trouxeram até aqui com vinte mil votos. 
Naturalmente com essa votação, que quase não 
acontece, dificilmente não se chegaria a um 
mandato de fato nesta Casa. Acreditamos que V. 
Ex.ª estará firme, representando este Plenário 
como Deputado e servindo à sociedade em 
qualquer local, pois todos nós já conhecemos o 
potencial de V. Ex.ª como homem público e 
político de compromisso com a sociedade. 

Informamos, rapidamente, que nesta data 
tivemos uma reunião, em nosso gabinete, com 
educadores, que representam os professores de nosso 
Estado no Sindicato dos Professores. E em consenso 
com eles definimos uma agenda com o sindicato, 
para começarmos um debate nesta Casa. Será um 
debate importante, porque a Secretaria de Estado da 
Educação é a que emprega mais funcionários 
públicos do Estado.  

Como Presidente da Comissão de Educação 
começaremos um debate progressivo - está chegando 
muitos projetos - como os que já conquistamos para a 
Polícia Militar, e está chegando o do Corpo de 
Bombeiros com planos de cargos e salários e regras 
que reestruturam a carreira dos profissionais.  

No Governo passado tivemos a aprovação 
nesta Casa de uma proposta que reorganizou os 
quadros dos funcionários públicos da Secretaria de 
Educação, especificamente dos nossos educadores, 
dos nossos professores e, posteriormente, a 
aprovação do piso nacional implantado no Governo 
do Estado do Espírito Santo.  

Temos um debate muito amplo em todas as 
cidades, principalmente com os funcionários do 
Governo do Estado, que precisamos rediscutir, até 
porque algumas prefeituras já têm feito o que deveria 
ser feito. O piso nacional foi estabelecido no cargo 
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mais baixo dos professores e depois, 
progressivamente, foi criada uma proposta no âmbito 
das cidades, encaminhada pela prefeitura e aprovada 
pelas Câmaras de Vereadores. Também queremos 
discutir no Governo do Estado porque esse é o 
profissional mais importante que temos. Todas as 
profissões são importantes, mas ninguém chega a 
nenhuma profissão sem passar por um banco de 
escola. 
 Senhor Presidente, precisamos valorizar a 
nossa Educação para termos um povo culto e 
educado e isso acontece por meio da Educação. 
Porém, não acontecerá se não valorizarmos os 
nossos educadores. 
 O consenso dessa proposta é para 
estarmos com o nosso sindicato. Será efetuada 
uma ampla discussão na Comissão de Educação 
e anunciaremos para todos os Parlamentares e 
para a sociedade. 
 É preciso que coloquemos esse tema na 
superfície do debate, Senhor Presidente, trazendo 
a discussão que está no varejo hoje, no âmbito 
das escolas, no sindicato, para unificá-la com os 
nossos educadores estaduais e funcionários 
públicos do Governo do Estado. Assim, teremos 
uma discussão sobre o nosso plano de cargos e 
salários. 
 É preciso apresentar ao Governo do 
Estado uma proposta de consenso porque se o 
Governo não discutir o assunto de forma 
democrática com os representantes da sociedade, 
que são os Deputados do Estado; com a 
Comissão de Educação que presidimos, que é o 
foro competente para essa discussão, teremos 
essa discussão judicializada, pois são várias 
ações de interpretação dos salários dos 
professores do nosso Estado. 
 O piso nacional implantado está diferente 
em vários estados do nosso País. O Estado do 
Espírito Santo teve a implantação e execução 
recente, mas precisa ser melhor discutido com 
uma definição para unificar porque muitos não 
assinaram o subsídio naquela época e é 
necessária uma unidade em relação aos salários 
dos nossos educadores. Obrigado, Senhor 
Presidente. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas; Senhores Deputados; 
Senhora Deputada Lúcia Dornellas, que está 
vestida de vermelho e preto, flamenguista, 

assomamos a esta tribuna para informar ao Líder 
do Governo como as coisas mudam quando há 
respeito pelos Parlamentares. 
 Hoje fomos ao gabinete do Doutor André 
Garcia, Secretário de Estado da Justiça, que nos 
atendeu a mim e ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, com a maior fidalguia e da maneira 
que merecemos ser atendidos.  Lá 
estivemos para entregar documentos porque a 
Justiça determinou o cumprimento daquilo que 
falamos ontem: limite de idade para o cargo 
efetivo de Agente Penitenciário.  
 O Tribunal de Justiça julgou 
inconstitucional e, imediatamente, ao 
entregarmos o documento às mãos do Secretário 
André Garcia, S. Ex.ª chamou a sua equipe 
técnica para suspender o concurso e abrir novo 
edital porque não é possível dar limite de idade 
para o cargo efetivo de Agente Penitenciário da 
Sejus. 
 Senhor Presidente, outra demanda nossa 
com o Secretário de Estado da Justiça foi com 
relação aos Agentes Penitenciários que estavam 
sub judice desde 2006. Eles ganharam o direito 
na Justiça e o Secretário imediatamente mandou 
cumprir. 
 Parabenizamos o Secretário André Garcia 
pela conduta e dizemos que hoje temos que 
respeitar a posição e sabemos as dificuldades que 
S. Ex.ª encontrará para reorganizar a casa com o 
objetivo de fazer um novo trabalho. Caso o Ex-
Secretário tivesse nos ouvido, hoje o Secretário 
André Garcia pegaria uma Pasta tranquila e 
serena. O Secretário André Garcia está passando 
a Pasta da Secretaria de Ações Estratégicas, que 
é de extrema importância, pois administra o 
projeto de Governo Estado Presente para o 
Senhor Álvaro Fajardo Duboc.  

O Doutor Álvaro Fajardo Duboc é uma 
pessoa que conhecemos há mais de trinta anos, é 
filho da Doutora Zoraide Isabel Duboc, delegada 
de polícia, uma das pioneiras como delegada de 
classe especial. O Doutor Álvaro tem 
competência suficiente porque trabalhou como 
agente federal na área de inteligência da Polícia 
Federal e hoje como delegado federal. Participou 
daquela Operação Lee Osvald, que culminou 
com a prisão de vários membros da Prefeitura do 
Município de Presidente Kennedy e com o 
envolvimento de outras pessoas, pois não houve 
ainda a extensão de todas as prisões necessárias 
ao deslinde daquela operação.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, 
tivemos a certeza de que este Parlamento está 
sendo respeitado. Dizemos ao Senhor Deputado 
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Sérgio Borges que a Comissão de Segurança 
pediu uma audiência há mais de dois meses com 
o Governador Renato Casagrande para tratar de 
três temas importantes: a reestruturação do 
Corpo de Bombeiros, as questões dos 
investigadores de 1993 e dos policiais militares 
de 1996 e até agora não obtivemos resposta. A 
audiência estava marcada para o dia 13 e 
simplesmente foi desmarcada e não foi definida 
outra data. Não estamos satisfeitos com essa 
conduta.  

 
O Sr. Da Vitória – Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, Presidente da Comissão de 
Segurança, queremos nos juntar a V. Ex.ª e pedir 
ao Senhor Deputado Sérgio Borges, Líder do 
Governo nesta Casa, que faça essa interlocução 
junto ao Governador do Estado. Há 
aproximadamente noventa dias a Comissão de 
Segurança espera informações sobre um tema 
que V. Ex.ª tem trabalhado. Ressaltamos tratar-
se de um tema muito importante, mas a cobrança 
tem chegado a esta Comissão e devemos uma 
resposta às pessoas que acreditam no nosso 
trabalho nesta Assembleia Legislativa. Pedimos 
ao Deputado Sérgio Borges que agilize esse 
processo de agenda com o Governador Renato 
Casagrande. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Ontem 

quando estivemos reunidos na sala do Presidente 
Theodorico Ferraço com o Senhor Luiz Carlos 
Ciciliotti, com o Senhor Secretário da Fazenda e 
os dois Procuradores de Estado cobramos do 
Senhor Luiz Carlos Ciciliotti e S. Ex.ª nos ligou 
às 13h dizendo que iria rever a questão da 
agenda e até agora não houve resposta. Dessa 
forma, alertamos para que posteriormente não 
tenhamos o desprazer de estar nesta tribuna 
fazendo críticas. (Muito bem!) 

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Solange Lube) 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro do despacho de V. 
Ex.ª, proferido durante o Pequeno Expediente desta 
sessão, ao Projeto de Lei n.º 406/2012, 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. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo. 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, telespectadores 
que nos assistem via TV Assembleia e TV Educativa, 
nossos taquígrafos, nossos profissionais da 
Comunicação, jornalistas, pessoas que nos assistem 
das galerias, assomamos a esta tribuna e novamente 
nos reportamos a um assunto que consideramos 
inusitado.  

Somos da base do Governo, mas não 
podemos aceitar que um Secretário da Segurança 
tenha um procedimento como esse. Estamos lendo no 
Jornal A Tribuna a seguinte manchete: Estado 
negocia a compra do edifício Ames.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
perguntamos ao Governador Renato Casagrande se S. 
Ex.ª está sabendo dessa “compra” do edifício Ames, 
por meio da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública. O Secretário de Estado da Segurança 
encaminha um ofício para aqueles proprietários de 
salas e garagens, que estão ali há mais de quarenta 
anos. São chefes de famílias e vem uma decisão de 
cima para baixo, perece até que estamos naquela 
época de 1964, como se fosse um despejo. 
Governador Renato Casagrande! Oh, Governador 
Renato. V. Ex.ª está sabendo dessa atitude do Senhor 
Henrique Herkenhoff, Secretario de Segurança? 
Despejar! Isso é despejo. É falta de respeito. 
Duzentos e quarenta salas, mais de oitenta, talvez, 
noventa por cento, dos proprietários, todos 
trabalhando ali, há mais de quarenta anos, realizando 
os seus trabalhos para sustentarem suas famílias e 
agora recebem um ofício, do Secretário de segurança 
que, ao invés  de dar segurança, está dando 
insegurança para aquele povo. 
 Oh! Esse projeto não será aprovado nesta 
Casa. Não! Isso, é brincadeira! Tenho certeza de que 
o Líder do Governo, Senhor Deputado Sergio Borges, 
que está na minha frente, ligará para o Senhor 
Governador e pedirá a S. Ex.ª para falar com esse 
Secretário para tomar juízo. Herkenhoff, toma juízo! 
S. Ex.ª decidiu pelo povo! Uma decisão de cima para 
baixo.  

As pessoas estão apavoradas. Senhores 
Deputados Da Vitória e Gilsinho Lopes, você tem o 
seu imóvel, a sua ferramenta de trabalho há mais de 
quarenta anos e agora vem um Secretário de 
Segurança e diz: Eu quero o prédio! O prédio será 
desapropriado! O que é isso Herkenhoff? Não é por 
aí, não! A revolução já passou Herkenhoff. V. Ex.ª 
está atrasado, lamentavelmente. 

 
 E o Senhor Governador Renato Casagrande? 
Estamos falando da tribuna desta Casa, porque o líder 
do governo está presente neste Plenário. Isso é uma 
irresponsabilidade. Tem gente que foi para o médico 
com pressão alta, àquelas pessoas estão apavoradas. 
Mas, V. Ex.as terão nesta Casa de Leis, este Deputado 
José Esmeraldo que vai tomar partido dessa situação, 
porque tinham que terem tido respeito pelos Senhores 
moradores, proprietários de salas e garagens, que 
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ganham o seu ganha pão ali e terão o Zé Esmeraldo 
junto com os Senhores nessa batalha e não vai ser 
manso. Não! Se quiserem partir para cima, vamos 
partir. 
 Queríamos que o Senhor Luiz Carlos 
Ciciliotti ligasse para o Secretário e dissesse: 
Henrique, desse jeito V. Ex.ª está atrapalhando o 
governo. São duzentos e quarenta famílias que 
ficarão, com certeza, revoltadas com a atitude 
incoerente do Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Henrique Herkenhof. (Muito Bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS - Senhor Presidente, 
declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª 
declinado, concedo a palavra, ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Senhor Presidente, faço 
coro com as palavras do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, considerando que no ano de 1996, 
quando éramos presidente do Sindicato dos 
Policiais Civis, compramos um andar do Edifício 
Ames para alojar o sindicato, por setenta e cinco 
mil reais. Hoje esse mesmo andar não vale mais 
do que duzentos mil reais. Como é que o 
Sindicato vai sair de lá e comprar uma sala nesta 
região? Uma sala o Sindicato não compra na 
Grande Vitória, sem ser no Centro, pelo mesmo 
preço.  

A desapropriação está acontecendo sem 
nenhuma conversa com os proprietários e de 
uma maneira truculenta. O Senhor Henrique 
Herkenhoff quer fazer a corregedoria. Tinha a 
Faesa que estava sendo vendida e S. Ex.ª poderia 
ter comprado e não quiseram comprar. O local 
estava vago para funcionar a Academia de 
Polícia, as Corregedorias conjuntas, pois será 
feita a junção das Corregedorias. É louvável à 
atitude de S. Ex.ª, porque não será dito que uma 
é corporativista. Terão membros de todos os 
seguimentos da instituição Segurança Pública.  

Senhor Presidente, penso que é 
necessário que haja uma conversa e não apenas 

Senhor Henrique Herkenhoff escolher o local e 
dizer que vai desapropriá-lo, sem ter um 
entendimento com os proprietários e com as 
pessoas que terão sérios prejuízos, em relação a 
essa atitude de S. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Luciano Pereira.  

 
O SR. LUCIANO PEREIRA - Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO) –Tendo S. Ex.ª 
declinado e não havendo mais oradores que 
queiram fazer uso da palavra na fase das 
Comunicações, passa-se à  

 
 

ORDEM DO DIA: 
 

 Votação, da redação final, do Projeto de 
Lei Complementar n.o 30/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 244/2012, que 
institui, no âmbito da Secretaria da Casa Civil - 
SCV, o Conselho Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial do Estado - CEPIR-ES. 
Publicado no DPL do dia 26/09/2012. Parecer n.º 
470/2012, da Comissão de Justiça, pela 
aprovação, publicado no DPL do dia 06/11/2012. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.o 388/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 266/2012, que 
dispõe sobre a legislação de regência do Fundo 
para o Desenvolvimento das Atividades 
Portuárias - FUNDAP. Publicado no DPL do dia 
24/10/2012. Pareceres orais da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, com emendas, 
da Comissão de Cidadania e da Comissão de 
Infraestrutura, ambos pela aprovação, com 
emendas. A Presidência deferiu a pedido do 
relator da Comissão de Finanças, Deputado 
Ségio Borges, que a matéria baixasse de pauta 
para complementação de documentação 
necessária à sua análise na forma do artigo 143 
inciso IV do Regimento Interno, na Sessão 
Ordinária do dia 05/11/2012. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS). 
 
 
 Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.o 398/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 277/2012, que 
institui a Política Estadual de Assistência 
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Técnica e Extensão Rural para Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária do ES - 
PEATER/ES e o Programa Estadual de ATER 
para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária 
do ES - PROATERES. Publicado no DPL do dia 
30/10/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
AGRICULTURA E DE FINANÇAS). 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 399/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 278/2012, que inclui no ''Anexo V 
- Entidades Aptas a Receberem Transferência a 
Titulo de Subvenções Sociais, Contribuições 
Correntes e Auxílios'', da Lei Orçamentária Anual Nº 
9.782, de 03 de janeiro de 2012, no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais e Auxílios da 
Secretaria de Estado da Saúde, a Entidade '' Asilo 
João XXIII'', para atendimento de Emenda 
Parlamentar, referente ao exercício de 2012. 
Publicado no DPL do dia 30/10/2012. (COMISSÃO 
DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 400/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 279/2012, que tem por objetivo 
corrigir texto do artigo 2º da Lei n.o 9.916/2012 o 
exercício para os órgãos e entidades apresentarem 
prestação de contas do ordenador de despesas. 
Publicado no DPL do dia 30/10/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 145/2012, do Deputado Glauber 
Coelho, que dispõe sobre normas e procedimentos 
para a coleta seletiva, gerenciamento e destinação 
final do "lixo tecnológico" no Estado, e dá outras 
providencias. Publicado no DPL do dia 15/05/2012. 
Pareceres n.ºs 343/2012, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e 124/2012, da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DE MEIO 
AMBIENTE E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 33/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 276/2012, que 
reorganiza a estrutura organizacional básica do 
Instituto de Obras Publicas do Estado - IOPES e 
altera dispositivos da Lei Complementar 381, de 28 
de fevereiro de 2007. Publicado no DPL do dia 
31/10/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 34/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 282/2012, que altera 
dispositivos das Leis Complementares nº 633/2012; 
634/2012 e 639/2012 e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 31/10/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE EDUCAÇÃO 
E DE FINANÇAS). 

 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 60/2012, do Deputado Glauber 
Coelho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização do exame para diagnóstico da retinopatia 
da prematuridade, “Teste do Olhinho”, nos recém-
nascidos, antes da alta hospitalar, em Hospitais e 
Maternidades Privados e Filantrópicos no Estado. 
Publicado no DPL do dia 29/02/2012. Na Comissão 
de Justiça, o parecer n.º 226/2012, que é pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade, foi publicado no 
DPL do dia 12/06/2012 e rejeitado em Plenário na 
Sessão Ordinária do dia 19/06/2012. Parecer n.o 
119/2012, da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação. (COMISSÕES DE SÁUDE E DE 
FINANÇAS).  
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 86/2012, do Deputado 
Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Luciene Barbosa. 
Publicado no DPL do dia 31/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 87/2012, do Deputado 
Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Pedro Miguel 
Mondadori. Publicado no DPL do dia 31/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 88/2012, do Deputado 
Glauber Coelho, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Doutor José Zago Pulido. 
Publicado no DPL do dia 31/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 89/2012, do Deputado 
Cacau Lorenzoni, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Antonio Manuel Lima 
Terroso. Publicado no DPL do dia 06/11/2012. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 90/2012, do Deputado 
Glauber Coelho, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Gilson Daniel Batista. 
Publicado no DPL do dia 06/11/2012. 

 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 91/2012, do Deputado 
Sandro Locutor, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Cloves Louzada. 
Publicado no DPL do dia 06/11/2012. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 92/2012, do Deputado 
Atayde Armani, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Fernando Jesus Ramirez 
Fornells. Publicado no DPL do dia 06/11/2012. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 93/2012, do Deputado 
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Atayde Armani, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Paulo Roberto Seixas 
Henriques. Publicado no DPL do dia 06/11/2012. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 94/2012, do Deputado 
Atayde Armani, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Carlos Roberto Carriel. 
Publicado no DPL do dia 06/11/2012. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Votação, da redação final, do Projeto 
de Lei Complementar n. o 30/2012.  
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n. o 388/2012.  
 A Comissão de Finanças pediu prazo tendo 
em vista o requerimento da Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas que alertou sobre a falta de um documento.  
 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta dê continuidade à apreciação do 
projeto.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Lúcia 
Dornellas, José Esmeraldo, Gilsinho Lopes, Atayde 
Armani, Freitas e Da Vitória.  
 Senhores membros da Comissão de 
Finanças, o Projeto de Lei n.º 388/2012, ontem 
foi baixado em diligência para juntada do 
documento da Secretaria da Fazenda, conforme 
solicitação da Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas, uma cópia está com a Deputada, e 
agora está anexado ao Projeto de Lei com as 
considerações sobre o projeto e a repercussão 
financeira assinada pelo Secretário de Estado da 
Fazenda, Senhor Maurício Cézar Duque. O 
parecer é pela aprovação. Pergunto à Senhora 
Deputada Lúcia Dornellas se está preenchida a 
solicitação. S. Ex.ª concorda. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 

relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  

O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
O SR. FREITAS - Com o relator.  
 
O SR. DA VITÓRIA - Com o relator.  

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças, com as emendas da 
Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
388/2012.(Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 388/2012, 
com as emendas da Comissão de Justiça de autoria do 
Senhor Deputado Claudio Vereza.  

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

Aprovado. 
À Comissão de Justiça para redação final. 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 398/2012. 
 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, Rodney Miranda, Atayde Armani, Lúcia 
Dornellas, Freitas e Gildevan Fernandes. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes.  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, em mãos o Projeto 
de Lei n.º 398/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 277/2012, que institui a Política 
Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para Agricultura Familiar e Reforma Agrária do 
Estado do Espírito Santo - Peater/ES e o Programa 
Estadual de Ater para a Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária do Estado do Espírito Santo – 
Proateres.  

Em virtude da importância deste projeto, 
antes de externar nosso parecer, leremos parte da 
Mensagem Governamental n.º 277/2012, que diz o 
seguinte: 
   

(...)Portanto, este projeto de Lei é 
uma das ações integrantes do 
Programa Vida no Campo, sob a 
coordenação da SEAG e do Incaper 
e foi elaborado com ampla 
participação e discussão entre 
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organizações, movimentos sociais e 
representantes de órgãos públicos 
federais e estaduais, já tendo sido, 
inclusive, aprovado pelo Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável.(...) 

 
Elogiamos o Governo do Estado por essa 

importante iniciativa de valorização, resgate e 
incremento da agricultura familiar do Espírito Santo, 
fundamental para a economia do nosso Estado. O 
nosso parecer é pela constitucionalidade e legalidade 
do Projeto de Lei n.º 398/2012. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

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

relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 

relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 

relator. 
 
O SR. FREITAS - Com o relator.  
 
O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

acompanha o voto do relator.  
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Agricultura, presidida pelo Senhor Deputado Atayde 
Armani, ilustre trabalhador rural e agricultor, para 
que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ATAYDE ARMANI) – Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, sou da área rural, do interior, 
como diz o pessoal, com muito prazer e com muita 
satisfação. Antigamente falava-se zona rural, hoje, 
fala-se interior.  

O saudoso prefeito Amocim Leite, que V. 
Ex.ª conheceu, é que gostava de dizer: Sou lá da zona 
rural. Que Deus o tenha. Mas S. S.ª falava assim.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Mas não deixa de ser zona, no bom 
sentido, Deputado Atayde Armani. É que vocês, de 
Linhares, têm muita malícia na cabeça.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ATAYDE ARMANI) – Não, Excelência. (Pausa) 

Convoco os membros da Comissão de 
Agricultura, Senhores Deputados Freitas, Genivaldo 
Lievore, Esmael de Almeida e Gildevan Fernandes. 

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

Agricultura, os deputados desta Casa, inclusive os 
membros da Comissão de Agricultura, foram 
convidados para a discussão do Projeto de Lei n.º 
398/2012. Inclusive, ficamos satisfeitos com o seu 
envio a esta Casa pelo Senhor Governador Renato 
Casagrande.  

Por isso, relatamos pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 398/2012 de acordo com o parecer da 
Comissão de Justiça, com as correções do DLR. 
(Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. FREITAS - Com o relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Com o 

relator.  
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Freitas, 
Lúcia Dornellas, Atayde Armani e Solange Lube. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 
Senhores membros da Comissão de Finanças, 

o Projeto de Lei n.º 398/2012 institui a Política 
Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural 
para Agricultura Familiar e Reforma Agrária do 
Estado do Espírito Santo - Peater/ES e o Programa 
Estadual de Ater para a Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária do Estado do Espírito Santo – 
Proateres.  

O parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 
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n.º 398/2012, com as correções do DLR, 
parabenizando o Secretário de Estado da Agricultura, 
Senhor Enio Bergoli, pelo envio desse projeto a esta 
Casa, matéria que há muito tempo precisava ser 
regulamentada. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 

relator.  
 
O SR. FREITAS - Com o relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
398/2012. (Pausa)  

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 398/2012.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
  
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 399/2012.  
Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Freitas, 
Lúcia Dornellas, Atayde Armani, Doutor Henrique 
Vargas, José Esmeraldo e Solange Lube.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 
Senhores membros da Comissão de Finanças, 

o Projeto de Lei n.º 399/2012, do Governo do Estado, 
solicita alteração do “Anexo V – Entidades Aptas a 
Receberem Transferências a Título de Subvenções 
Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios”, 
constante da Lei Orçamentária Anual Nº 9.782, de 03 
de janeiro de 2012, com a inclusão no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais e no Quadro 
Demonstrativo de Auxílios da Secretaria de Estado 
da Saúde das entidades: “Asilo João XXIII e 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Vitória”, conforme Anexos I e II do Projeto de Lei. 
 Em anexo os documentos necessários para a 
aprovação do projeto. 

 Nosso relato é pela aprovação do projeto. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 
relator. 
 
 O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Com o relator. 
 
 A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
399/2012. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.º 399/2012. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 400/2012. 
 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, Gildevan Fernandes, Atayde Armani, Lúcia 
Dornellas, Freitas e Rodney Miranda. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Rodney Miranda, como forma de amenizar 
a saudade da sua certa ida para a Prefeitura Municipal 
de Vila Velha. 
 
 O SR. RODNEY MIRANDA – (Sem 
revisão do orador) – Muito obrigado pela 
homenagem, Senhor Presidente da Comissão de 
Justiça, Deputado Elcio Alvares. 

Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Justiça, em mãos o Projeto de Lei n.º 
400/2012, oriundo da Mensagem Governamental n.o 
279/2012, que tem por objetivo corrigir, no texto do 
artigo 2.º da Lei n.º 9.916, de 15 de outubro de 2012, 
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o exercício para os órgãos e entidades apresentarem a 
prestação de contas do Ordenador de Despesas, o 
relatório de ingressos e baixas ou desincorporações 
ocorridos no exercício de 2012 e não como foi 
publicado. 

Dá nova redação ao artigo 2° da Lei 
n° 9.916, de 15.10.2012. 
 
Art. 1º O artigo 2° da Lei n° 9.916, 
de 15 de outubro de 2012 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 2º Independentemente da 
prorrogação prevista no artigo 1º, os 
órgãos e entidades deverão 
apresentar, no prazo estipulado para 
a prestação de contas do Ordenador 
de Despesas, o relatório de ingressos 
e baixas ou desincorporações 
ocorridos no exercício de 2012.” 

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

 
 De acordo com nossa análise o projeto é legal 
e constitucional e nosso relato é pela sua aprovação. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. GILDEVAN FERNANDES – Com o 
relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 
relator. 
 
 O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 

Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Freitas, Atayde Armani, Lúcia Dornellas, 
Solange Lube e Gilsinho Lopes. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Finanças, 

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.o 
400/2012, oriundo da Mensagem Governamental n.o 
279/2012, que tem por objetivo corrigir texto do 
artigo 2º da Lei n.o 9.916/2012, que versa sobre o 
exercício para os órgãos e entidades apresentarem 
prestação de contas do ordenador de despesas. 
(Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
relator.  
 
O SR. FREITAS - Com o relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI Com o relator. 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 
relator. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

FERRAÇO) –Em discussão o Projeto de Lei n.º 
400/2012. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 145/2012. 
Concedo a palavra à Comissão de Ciência e 

Tecnologia, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
A SRª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(LÚCIA DORNELLAS) – Convoco os membros da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 

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

Tecnologia, o Projeto de Lei n.º 145/2012, de autoria 
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do Deputado Glauber Coelho, dispõe sobre normas e 
procedimentos para a coleta seletiva, gerenciamento e 
destinação final do lixo tecnológico no Estado, e dá 
outras providencias. O projeto recebeu o Parecer n.º 
343/2012, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. 

O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 145/2012, de acordo com o parecer da 
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa). 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como vota o Senhor Deputado?  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Com a 
relatora. 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Ciência e Tecnologia.  

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

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente, para que esta ofereça 
parecer oral ao projeto. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Sei que V. Ex.ª já fez 
encaminhamento para ouvir o parecer da Comissão 
de Proteção ao Meio Ambiente, porém, requeiro a V. 
Ex.ª verificação de quorum para efeito de votação, 
considerando a mudança no painel eletrônico.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Após o parecer da Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente, solicitado 
anteriormente, atenderemos ao requerimento do 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Proteção ao Meio Ambiente e convoco os seus 
membros, Senhores Deputados Doutor Henrique 
Vargas, Solange Lube, Esmael de Almeida e Dary 
Pagung.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Proteção 
ao Meio Ambiente, o Projeto de Lei n.o 145/2012 
dispõe sobre normas e procedimentos para a coleta 
seletiva, gerenciamento e destinação final do lixo 
tecnológico no Estado, e dá outras providencias. 
 Ouvindo os meus Pares, foi-me solicitado 
que relatasse pela aprovação desse projeto de lei. E é 
o que faço neste momento. (Muito bem!) (Pausa)  
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 

 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Com o relator. 
 
 A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Com o 
relator. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente.  

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

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Freitas, 
Lúcia Dornellas, Atayde Armani, Dary Pagung e 
Solange Lube. 

 
Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Finanças, 

o Projeto de Lei n.o 145/2012 dispõe sobre normas e 
procedimentos para a coleta seletiva, gerenciamento e 
destinação final do lixo tecnológico no Estado do 
Espírito Santo.  

Parabenizo o Senhor Deputado Glauber 
Coelho pela elaboração deste projeto, e opinamos 
pela aprovação do referido projeto. (Muito bem!) 
(Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
A SR.a LÚCIA DORNELLAS – Com o 

relator. 
 
O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.o 
145/2012. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 
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Em votação o Projeto de Lei n.º 145/2012. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Senhores Deputados, tendo em vista a 

solicitação do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, feita 
anteriormente, o Presidente determina a 
recomposição de quorum para efeito de votação.  

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Aparecida 
Denadai, Cacau Lorenzoni, Da 
Vitória, Freitas, Gildevan Fernandes, 
Luciano Pereira e Luciano Rezende) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Esmael de Almeida, 
Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
Glauber Coelho, José Esmeraldo, 
Lúcia Dornellas, Roberto Carlos, 
Rodney Miranda, Sérgio Borges, 
Solange Lube e Theodorico Ferraço)  

 
O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Registraram 
presença dezessete Senhores Deputados. 

Há quorum para manutenção da sessão, 
mas não para votação. 

 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei Complementar n.o 33/2012.  
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 
Dary Pagung, Rodney Miranda e Atayde 
Armani.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Rodney Miranda. 

  
O SR. RODNEY MIRANDA - (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e 
Senhores membros da Comissão de Justiça, 
opinamos pela constitucionalidade e legalidade 
do Projeto de Lei Complementar n.o 33/2012, 

oriundo da Mensagem Governamental n.o 
276/2012, reorganiza a estrutura organizacional 
básica do Instituto de Obras Publicas do Estado – 
IOPES, e altera dispositivos da Lei 
Complementar n.º 381, de 28 de fevereiro de 
2007. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

- (ELCIO ALVARES) – Em discussão o 
parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. DARY PAGUNG - Com o 

relator.  
 

O SR. ATAYDE ARMANI - Com o 
relator.  
 

O SR. ELCIO ALVARES – A 
Presidência acompanha o voto do relator. 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª que 
também seja ouvida a Comissão de Infraestrutura 
quanto ao Projeto de Lei Complementar n.º 
33/2012, pois na ausência do Presidente dessa 
Comissão, observamos que a Comissão de 
Infraestrutura não seria ouvida. 

 
O SR. PRESIDENTE - 

(THEODORICO FERRAÇO) – Defiro, mas 
depende do apoiamento do Plenário.  

 
O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

solicita, por especial gentileza dos Senhores 
Deputados que ouçam a Comissão de 
Infraestrutura quanto ao projeto de Lei 
Complementar n.º 33/2012. 

Em votação o requerimento.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado.  
Em face do resultado, será ouvida a 

Comissão de Infraestrutura, depois de ouvida as 
demais Comissões que constam na pauta.  

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 
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membros da Comissão de Cidadania, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Solange Lube, 
Rodney Miranda e Doutor Henrique Vargas. 

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

Defesa da Cidadania, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 33/2012, que 
reorganiza a estrutura organizacional básica do 
Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito 
Santo e altera dispositivos da Lei Complementar 381, 
de 28 e fevereiro de 2007. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 

A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 

O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 
relator.  
 

O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS - 
Com o relator.  
 

O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JOSÉ ESMERALDO) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Infraestrutura e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Esmael de Almeida, Solange Lube, 
Atayde Armani, Gilsinho Lopes e Genivaldo Lievore.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo regimental para 
oferecer parecer ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JOSÉ ESMERALDO) – É regimental.  
Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
34/2012.  

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 Rodney 
Miranda, Dary Pagung, Atayde Armani e Claudio 
Vereza.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 

  
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e 
Senhores membros da Comissão de Justiça, o 
Projeto de Lei Complementar n.º 34/2012 altera 
dispositivos das Leis Complementares n.º 
633/2012; 634/2012 e 639/2012 e dá outras 
providências. Foram projetos que aprovamos no 
primeiro semestre, se não nos enganamos.  

Portanto, há alterações em todas estas 
matérias: o projeto que autorizou a contratação 
temporária de servidores para a Sedu; a lei que 
trata da bolsa complementação de estágio; a lei 
que alterou as tabelas de subsídio do quadro 
permanente e de outras categorias, e a revogação 
de outras leis. Por isso o processo está gordinho, 
porque cita várias leis, as altera, e há a 
necessidade sempre de que essas matérias sejam 
anexadas aos processos.  

 
 A Diretoria de Redação já fez a análise, 
já fez as pequenas correções de texto necessárias 
para o aperfeiçoamento das tabelas e das leis que 
tratam de servidores do Poder Executivo. Assim 
sendo, relatamos pela constitucionalidade e 
legalidade do referido projeto. (Muito bem!) 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (ELCIO ALVARES) – Em discussão o 
parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 
relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

acompanha o voto do relator. 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Constituição e 
Justiça.  

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

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
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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, Rodney Miranda, Doutor 
Henrique Vargas e Solange Lube.  

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

da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.o 
34/2012, oriundo da Mensagem Governamental n.o 
282/2012, altera dispositivos das Leis 
Complementares n.os 633/2012; 634/2012 e 639/2012 
e dá outras providências.  

Há uma transformação importante neste 
Projeto de Lei, em seu Anexo II, que transforma 
o cargo de Analista Administrativo Financeiro 
em Analista do Executivo. O número de vagas é 
mantido. O subsídio é alterado: de dois mil 
novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e 
três centavos, para três mil seiscentos e oitenta e 
seis reais e sessenta e oito centavos; além das 
outras alterações propostas.  

Somos pela aprovação do projeto. (Muito 
bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 
relator.  
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS - 
Com o relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania.  

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

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Educação, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Educação e convoco seus membros, Senhores 
Deputados José Esmeraldo, Esmael de Almeida e 
Claudio Vereza. (Pausa)  
 Senhor Presidente, avoco o projeto para 

relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
oferecer parecer.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(GILSINHO LOPES) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.o 60/2012.  

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 e Solange Lube. 

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

Saúde, o Projeto de Lei n.º 60/2012, de autoria 
do Senhor Deputado Glauber Coelho, dispõe 
sobre a obrigatoriedade da realização do exame 
para diagnóstico da retinopatia da prematuridade, 
Teste do Olhinho, nos recém-nascidos, antes da 
alta hospitalar, em Hospitais e Maternidades 
Privados e Filantrópicos no Estado. 

 
 Foi feita uma emenda com relação às 

entidades e hospitais privados que o Estado não 
pode legislar, atendendo ao parecer proferido 
pela Comissão de Justiça. Parabenizamos o 
Senhor Deputado Glauber Coelho por ter 
apresentado esse projeto de extrema importância. 
Propusemos essa lei na Câmara Municipal de 
Vila Velha, e está em vigência até hoje. 
Parabéns, Senhor Deputado Glauber Coelho. 
Portanto, relatamos pela aprovação do Projeto de 
Lei n.º 60/2012. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS - 

Com o relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, o parecer ao Projeto de Lei n.º 60/2012 
foi aprovado à unanimidade pela Comissão de Saúde.  

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

FERRAÇO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
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Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

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

 
Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Atayde Armani, Solange Lube, Doutor 
Henrique Vargas e Dary Pagung. 

 
 
Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  
Senhores membros da Comissão de Finanças, 

o Projeto de Lei n.º 60/2012 é de autoria do Senhor 
Deputado Glauber Coelho, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização do exame para 
diagnóstico da retinopatia da prematuridade, Teste do 
Olhinho, nos recém-nascidos, antes da alta hospitalar, 
em Hospitais e Maternidades Privados e 
Filantrópicos no Estado. Relatamos pela aprovação 
do referido projeto. (Muito bem!) (Pausa) 

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

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Com o relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

 
Devolvo o projeto à Mesa.  
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
60/2012. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração dos autógrafos. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 86/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 87/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 88/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 89/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 90/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 91/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 92/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 93/2012. 

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

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



44 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 20 de novembro de 2012 

de Decreto Legislativo n.º 94/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, Líder do PR. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na ausência do Líder, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, na qualidade de Vice-
Líder assumo a Liderança do PR. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia e da TV Educativa; aos funcionários 
desta Casa de Leis, nosso respeito; nossas 
taquígrafas, profissionais de comunicação, 
agradecemos a nosso querido amigo Gilsinho 
Lopes mais essa oportunidade.  

Assomamos a esta tribuna hoje para 
novamente abordarmos um assunto importante, 
principalmente para as pessoas que estão em 
desespero. Pessoas que adquiriram com tanta 
dificuldade seu imóvel, sua garagem, sua sala, 
sua loja, e agora estão passando por momento 
tão difícil, em função de a Secretaria de 
Segurança ter enviado ofício assinado pelo 
Senhor Henrique Herkenhoff, Secretário de 
Estado da Segurança, a todos os proprietários. 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, neste ofício, 
S. Ex.ª dá um prazo até o dia 12 de novembro, se 
não nos falha a memória.  

Procederei à leitura de trecho do ofício 
encaminhado pelo Senhor Henrique Herkenhoff 
aos proprietários de imóvel no Edifício Ames: 
 

(...) solicito, também, que seja 
fornecida proposta, individualizada 
sobre cada unidade autônoma (com 
matrícula imobiliária própria), dos 
valores desejados pela venda do 
imóvel, assinado pelos proprietários, 
assinado pelos proprietários, em 
ofício endereçado a esta 
secretaria,(vide modelo em anexo) 
acompanhada do respectivo 
documento comprobatório de 

titularidade, (escritura pública ou 
certidão de matrícula), que será 
recolhido no próprio Edifício AMES 
por representante dessa secretaria 
no próximo dia 12 (doze) de 
novembro. 

 
 Isso é um veredito. Um veredito. O 
Governador Renato Casagrande está sabendo disso? 
Não acredito que o Senhor Governador esteja 
sabendo. Mesmo porque, o Senhor Renato 
Casagrande é de família humilde, é de família pobre. 
S. Ex.ª foi trabalhador rural e hoje é um engenheiro 
florestal.  
 É inadmissível que a pessoa, dentro do 
seu imóvel, onde há um aglomerado (aquele 
local é uma cidade de duzentos e quarenta salas, 
lojas, garagens) receba um ofício sem conversar, 
sem que se tenha feito uma reunião, sem 
perguntar se os proprietários querem ou não 
vender o imóvel. Não querem vender, pois 
aquele é o ganha-pão deles. Deram um veredito e 
fixaram uma data: dia 12 de novembro queremos 
toda a documentação. Como quem quer dizer: 
não tem conversa fiada. É isso aí!  

Isso não pode existir.  Vivemos em um 
País democrático. Não vivemos na época da 
Revolução. Isso é um achincalhe com o povo 
trabalhador do Edifício Ames, que está há mais 
de trinta anos e quarenta anos naquele local.  
 Por que, Senhor Henrique Herkenhoff, 
Secretário de Segurança? Alugue um prédio, 
como foi feito. Citarei o que está faltando: é V. 
Ex.ª conversar; dialogar com os secretários; 
procurar orientação, porque a reforma do Prédio 
da Ames, um prédio antiguíssimo, onde o 
sistema de encanação deve ser de chumbo, cano 
de chumbo, ficará por milhões e milhões.  
 Senhor Secretário, V. Ex.ª não é 
engenheiro. Contrate quem entenda e não faça as 
coisas pela sua cabeça, senão V. Ex.ª dará 
prejuízo ao Estado. Dará prejuízo ao Estado.  

O Senhor Governador Renato Casagrande 
está fazendo das tripas coração com relação à 
questão do Fundap, agora tem a questão dos 
royalties. O dinheiro do nosso Estado é 
minguado. Não podemos colocar o dinheiro pelo 
ladrão, Senhor Secretário.  

 

O que V. Ex.ª quer, com sua ideia 
maluca? Porque essa é uma ideia maluca. 
Secretário de Segurança, ao invés de dar 
segurança está deixando o povo inseguro. Essas 
pessoas não dormem porque o Secretário deu um 
veredito: dia 12 de novembro, queremos toda a 
documentação, como quem quer dizer, não 
quero conversa fiada. Não é assim. Esse não é o 
procedimento de um regime democrático. Essa 
não é a forma de lidar com as pessoas que 
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trabalham e têm o seu ganha-pão, que estão lá há 
mais de quarenta anos.  

Senhor Secretário, não estamos na época 
da inquisição. Isso é uma falta de respeito com a 
população, pois aquele edifício está localizado 
na cidade. 

O Ex-Governador Paulo Hartung sempre 
falou que temos que ser técnicos e políticos. Mas 
o Senhor Secretário é somente técnico, não é 
político. É preciso parlar, conversar, convencer e 
verificar se os proprietários do Edifício Ames 
querem. Senhor Governador Renato Casagrande, 
a informação que temos é que S. S.as não 
querem. Não cabe desapropriar um prédio, com 
mais de quarenta anos de existência, e gastar 
milhões e milhões de reais. Não falamos como 
Senhores Deputados, mas como Engenheiro de 
carreira da Prefeitura Municipal de Vitória. 
Quantos milhões serão gastos na reforma de um 
prédio como esse, tendo em vista que precisa ser 
todo reformado? Será cinco, seis, sete ou dez 
vezes mais do que o custo das salas.   
 Por exemplo, o metro quadrado de uma 
sala no Edifício Ames custa, aproximadamente, 
dois mil e quinhentos reais. Em qualquer outro 
local, o metro quadrado custa cinco mil reais. 
Onde ficarão essas pessoas? Quem tem uma sala 
no Edifício Ames não consegue comprar outra, 
num outro local, porque o custo é de, 
praticamente, cem por cento. 
 Secretário de Estado de Segurança 
Pública, S. Ex.ª está criando um problema social. 
Temos que ver o lado humano daqueles que 
trabalharam tanto, hoje se sentem 
desprestigiados, pois S. Ex.ª quer desapropriar a 
ferramenta de trabalho deles.   
 Não acreditamos que o Senhor 
Governador Renato Casagrande entrará nessa 
esquina. Isso é sinuca de bico. É inadmissível 
que prejudiquemos centenas de famílias que 
trabalham há mais de trinta/quarenta anos no 
Edifício Ames, porque o Secretário de Estado de 
Segurança Pública quer desapropriar todo o 
prédio. 
 Secretário de Estado de Segurança 
Pública, tome juízo. É brincadeira! Não é por aí. 
Não é porque somos da base do Governo que 
engoliremos esse assunto. Não engoliremos. Isso 
é vergonhoso, é anti-humano. Os proprietários 
das garagens, das salas e das lojas do Edifício 
Ames estão passando por um momento difícil, 
em função de uma medida estapafúrdia do 
Senhor Secretário Henrique Herkenhoff.     
 Podemos dar um exemplo, desta tribuna, 
quando o Estado desapropriou o Hospital São José 
por seis milhões de reais. S. Ex.as sabem qual foi o 
custo para colocar esse hospital com toda a 
infraestrutura? O custo foi de quarenta milhões de 
reais e era uma área muito menor, muito mais fácil de 

trabalhar do que o Edifício Ames. O Governo do 
Estado não gastará menos que cinquenta milhões de 
reais para reformar o Edifício Ames. O Governo não 
tem dinheiro e não pode entrar nesse caminho, que 
está cheio de surucucu-tinga e cascavel. Essa é a 
verdade!  

Senhor Presidente, podemos dizer neste 
Plenário que há algumas Secretarias e Autarquias que 
alugaram imóveis para serem utilizados. Citaremos 
alguns exemplos. O primeiro exemplo a ser citado é a 
Secretaria de Estado da Assistência Social e Direitos 
Humanos, que alugou um imóvel de dois mil metros 
quadrados, no Bairro de Santa Lúcia. Faça o mesmo 
Secretário Henrique Herkenhoff! O segundo 
exemplo: a Procuradoria-Geral do Estado e a 
Companhia de Transportes Urbanos da Grande 
Vitória, Ceturb alugaram um imóvel de dois mil 
metros quadrados na Avenida Nossa Senhora da 
Penha e estivemos naquele local recentemente com a 
Senhora Deputada Luzia Toledo. O terceiro exemplo: 
a Secretaria de Estado da Agricultura alugou uma 
casa de mil metros quadrados na Enseada do Suá e 
está funcionando maravilhosamente. Mas o Senhor 
Henrique Herkenhoff, Secretário de Estado da 
Segurança, quer tirar todo aquele povo do edifício 
Ames e quer que o Estado adquira aquele elefante 
branco. 

O Governo do Estado tem de fazer economia. 
Secretário Henrique Herkenhoff, assim como as 
outras Secretarias alugaram imóveis, faça o mesmo. 
Não sabemos por que cargas d’água. Por quê? 
Adjunto adverbial de tempo! Não sabemos por que 
foram logo ao coração central de Vitória e querem 
dar um tiro de misericórdia. Até mesmo porque 
aquele local não é adequado para a Secretaria de 
Estado de Segurança. 

Senhor Presidente, voltamos a esta tribuna 
hoje, pela segunda vez, para reproduzir o desespero 
daqueles que foram os pioneiros no edifício Ames e 
têm aproximadamente quarenta anos de trabalho 
prestado ao nosso Município e ao nosso Estado. 
Agora, o Secretário de Estado da Segurança Pública 
quer despejar os proprietários das garagens, das salas 
e das lojas do edifício Ames, que é o antigo edifício 
Pasteur.  

Senhor Governador Renato Casagrande, 
gostaria de falar com o meu amigo Luiz Carlos 
Ciciliotti amanhã porque isso é brincadeira, é 
brincadeira!  

 
Senhor Presidente, recebemos uma 

comunicação dos condôminos, proprietários de salas 
e garagens do edifício Ames. A referida comunicação 
diz: 

  

Prezado Deputado José Esmeraldo 
 
Sabedores de seu incansável empenho quanto ao 
exercício legislativo de fiscalização do Executivo, 
vimos à sua honrosa presença, na condição de 
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proprietários de salas e garagens do Edifício Pasteur 
(AMES) (Rua Alberto de Oliveira Santos, 42 – 
Centro – Vitória – ES) apresentar nossa apreensão e, 
porque não dizer, INDIGNAÇÃO com o anúncio feito 
pelo Governo do Estado do Espírito Santo, 
especificamente pela Secretaria de Estado de 
Segurança e Defesa Social (SESP), quanto à sua 
INTENÇÃO DE DESAPROPRIAR todo este edifício 
comercial (AMES), incluindo suas garagens para 
acomodar seus servidores, suas instalações e 
equipamentos. 

 
O prédio que foi fundado no final da 
década de 1960, teve seu habite-se 
em 08 de julho de 1974, quando 
então, inúmeros profissionais 
liberais, empresários e comerciantes 
passaram a lá viver diariamente suas 
vidas profissionais, tendo o edifício 
“AMES” como pano de fundo. 
 
O projeto original possui 22 andares, 
sendo os 08 (oito) primeiros andares 
de vagas de garagem (total 252 
vagas) e os andares restantes 
contendo cada um 20 salas, num 
total de 240 salas. É uma verdadeira 
cidade! 
 
A SESP já utiliza todo o 9º andar 
acomodando a “Corregedoria de 
Polícia Civil” e se encontra em 
procedimento de aquisição dos 
andares 20º e 21º, antiga sede do 
Conselho Regional de Contabilidade 
do Espírito Santo (CRC-ES). Estes 
imóveis foram adquiridos com a 
concordância, anuência e interesse 
de seus proprietários, legitimando a 
ocupação destes órgãos 
governamentais no Edifício AMES. 
Todavia, muitos proprietários, 
extremamente preocupados, NÃO 
PRETENDEM, NEM NUNCA 
PRETENDERAM VENDER SUAS 
PROPRIEDADES. Seus imóveis não 
estão à venda por motivos afetivos, 
funcionais ou por qualquer outros 
motivos que os afastam da ideia de se 
desfazer de suas salas, garagens e 
lojas. Nestes casos, é de se 
perguntar: QUE INTERESSE 
PÚBLICO JUSTIFICARIA o 
desalojamento de tantos 
proprietários que se encontram neste 
imóvel desde a sua fundação, há 
mais de 38 anos? 
 
Outro ponto, de suma importância 
nesta avaliação é que o metro 

quadrado do edifício AMES gira em 
torno de R$ 2.500,00, enquanto o 
metro quadrado em qualquer outra 
área comercial em Vitória gira em 
torno de R$ 5.000,00, no mínimo, 
pois, existem inúmeros 
empreendimentos imobiliários 
comerciais da Enseada do Suá, por 
exemplo, com metragem quadrada 
custando até R$ 8.000,00. A 
pergunta que não sai da cabeça 
destes proprietários do AMES é: 
Quem vai pagar esta diferença para 
que se possa se instalar, 
DIGNAMENTE, em outro imóvel 
comercial? Isso é “DEFESA 
SOCIAL” e “INTERESSE 
PÚBLICO” ou exatamente o 
contrário:  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, 
V. Ex.ª falou durante vinte minutos. Lembro-lhe que 
ainda há outros oradores inscritos. V. Ex.ª agora está 
falando no horário destinado às Lideranças 
Partidárias e ainda terá mais dez minutos para falar 
como orador inscrito. Há sete oradores inscritos para 
falar. Por isso peço a V. Ex.ª que abrevie o 
pronunciamento para que os outros oradores possam 
falar. Obrigado. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, só vou concluir a leitura: 
 

(...) IRRESPONSABILIDADE 
SOCIAL E INTERESSE DE 
CÚPULA DA RESPECTIVA 
SECRETARIA??? 
 
Chama-nos também a atenção para o 
fato de que o custo aproximado de 
construção é de exatamente R$ 
2.500,00 a R$ 3.000,00 o metro 
quadrado, preço do metro quadrado 
comercial do Edifício AMES, alvo de 
interesse de desapropriação. Ora, 
por que então a SESP não adquire 
um terreno e constrói sua sede, com 
as modernidades e as necessidades 
de atualização estrutural e 
arquitetônica que deveriam nortear 
uma Secretaria de Estado de sua 
importância?? E o custo da reforma 
do interior e do exterior de um 
prédio cuja estrutura tem idade 
aproximada de 45 anos?? Não sairia 
muito mais barato construir sobre 
um terreno vazio? A quem 
interessaria tamanha insanidade 
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econômico-administrativa? 
 
Para citar alguns exemplos de 
transtornos e complicações que 
poderão advir deste desatino 
governamental (desapropriação) é o 
caso de proprietários que 
DEPENDEM do edifício AMES para 
a execução de seus afazeres 
profissionais, tais como 
despachantes aduaneiros e 
inspetores de cargas e “containers”. 
Estes profissionais se instalaram no 
Edifício AMES. 
 
Senhor Presidente, obedecerei a V. 
Ex.ª até porque já dupliquei meu 
tempo. Todos os moradores e 
proprietários do edifício Ames 
agradecem ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules pelo tempo a mais 
que nos concedido. Muito obrigado. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Freitas, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente 
Deputado Doutor Hércules e Senhor Deputado 
José Esmeraldo, assomamos a esta tribuna para 
questionar para que a necessidade de tanta 
garagem que o Secretário de Estado da 
Segurança Pública, Doutor Henrique Herkenhoff 
deseja. São duzentas e cinquenta vagas, oito 
andares para garagem. Não tem esse número de 
servidores para colocar naquele prédio e para as 
três corregedorias que S. Ex.ª esta querendo 
implantar.  
 Apresentaremos um vídeo aproveitando a 
nossa tecnologia, e gostaríamos que os Senhores 
Deputados José Esmeraldo e Doutor Hércules 
prestassem atenção em relação à situação que 
está ocorrendo. Recentemente criticaram, 
corretamente, o nosso Prefeito Neucimar Fraga 
que nada tinha haver com os militantes que 
agrediram a equipe de reportagem e nesta Casa 
nos manifestação em desfavor daqueles 
elementos. Queremos que sejam punidos 

exemplarmente por terem atacado o cinegrafista 
Wagner Martins em Vila Velha. 
 Solicito a exibição do vídeo. (Pausa) 
 

(É apresentado um vídeo) 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, V. Ex.ª nos perguntou o que queremos 
externar em relação ao vídeo apresentado. Em 
primeiro lugar, a equipe de reportagem chegou ao 
local do crime primeiro do que a Polícia. Como é que 
a Polícia está no morro? Não houve ocupação? A 
Polícia deveria estar lá e dar proteção à cobertura da 
reportagem que foram escorraçados do morro. Esse é 
o primeiro ponto.  
 O segundo ponto, é que quando não se 
valoriza o profissional de Polícia, simplesmente ele 
finge que trabalha; certo? O Estado finge que paga e 
ele finge que trabalha. Isso não é o meu sentimento, 
não é a minha formação, até, porque sou da época em 
que falávamos com o bandido e ele saia correndo, 
não vinha para revidar, para trocar tiros conosco. Se 
viesse armado, de escopeta, íamos de canhão para 
cima dele. Então, não tem essa situação.  
 Agora, o que está acontecendo em nosso 
Estado? Em nosso Estado o Secretário de Estado de 
Segurança Pública assumiu a Secretaria e disse que 
todo policial que trabalha vinte e quatro horas é 
corrupto. Primeiro desestímulo que S. Ex.ª trouxe 
para a instituição.  

Nas negociações da reconstrução do quadro 
organizacional das Polícias, S. Ex.ª não participa. 
Temos um quadro organizacional dos idos de 1990, 
há vinte e dois anos, sem ser remontado, isso sem 
contar que as delegacias de polícia que deveriam ter 
um efetivo suficiente para apurar as infrações penais, 
elas não têm.  

Hoje, pela manhã, em uma reportagem da 
Gazeta, on-line Norte, foi divulgado que Delegacia 
de Sooretama é arrombada e bandidos furtaram duas 
metralhadoras e armamentos. 

Conversávamos com o Superintendente de 
Polícia do Interior, Senhor Danilo Bahiense, uma 
pessoa extremamente diligente e ágil nas suas 
apurações, mas que está, de certa forma, preso pela 
administração. Muitos ficam enciumados pelas 
operações que S. S.ª faz.  

Todas as delegacias do Interior estão sem 
policiais de plantão, a não ser aquelas que têm o 
plantão microrregional, e assim ficam à mercê da 
bandidagem. Então, não é só a delegacia do 
Município de Sooretama, que foi arrombada e 
levaram duas metralhadoras, que sofre esse tipo 
de ação. Agora, esse arrombamento ocorreu 
sábado e só foram tomar conhecimento ontem. 

Estivemos juntamente com o Senhor 
Deputado Dary Pagung no Estado de São Paulo, 
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onde a onda de violência está sendo comandada 
de dentro dos presídios pelo PCC, Primeiro 
Comando da Capital. O Secretário de Segurança 
indicado para a pasta, indicação pura e 
simplesmente política, uma pessoa sem noção, 
sem conhecimento do que é a estrutura 
organizacional da Polícia Civil e da Polícia 
Militar, simplesmente disse que não precisa da 
Força Nacional, não precisa do Exército, não 
precisa de nada. E aquela mortandade? E os 
policiais morrendo? A cada vinte e quatro horas 
morrem no Estado de São Paulo em média dois a 
três policiais. Mataram delegado, investigador, 
oficiais, soldados e sargentos. Noventa policiais 
foram mortos, como vimos nos noticiários. Essa 
situação não está distante de chegar ao nosso 
Estado. Não está distante por conta do descaso e da 
falta de planejamento.  

Para a ocupação do Morro dos Gama 
mataram o Iran de Souza Freitas, um trabalhador de 
vinte anos, irmão de um dos maiores traficantes do 
Estado, o Iranildo de Souza Freitas, que está preso.  

A ocupação dos morros no Estado está a 
cargo dos traficantes do Rio de Janeiro. Por exemplo: 
a ocupação do Morro de Santa Helena? A cargo dos 
traficantes do Rio de Janeiro. A ocupação do Morro 
da Garrafa? Dos traficantes do Estado do Rio de 
Janeiro. A ocupação do bairro da Penha, do bairro de 
São Benedito e do bairro do Romão, nem se fala. 
Então, cadê a inteligência da polícia? Não 
verificamos operações. Não verificamos operações 
nenhuma para combater esse tipo de bandidagem, 
esse tipo de criminoso. 

Marcamos uma reunião com o Secretário de 
Estado de Segurança. A nossa querida Ângela Maria 
Coutinho Pereira, funcionária da Casa, vereadora 
eleita pelo Município de Fundão, veio reclamar do 
fechamento da delegacia de Praia Grande, onde os 
maiores índices de homicídio, de arrombamento e de 
furtos estão ocorrendo. Sequer deram resposta a S. 
S.ª. 

Apresentamos esse vídeo porque estamos 
com um representante da categoria nas galerias da 
Casa. A Polícia Civil está lutando por uma paridade, 
uma integralidade. Só que policiais já morreram e 
não conseguiram o direito de se aposentar com a 
paridade e a integralidade em função do Tribunal de 
Contas do Estado ficar retendo um parecer sobre um 
direito nosso. O Tribunal de Contas da União legisla 
nessa situação, nessa linha.  

Estamos fazendo essa colocação porque sou 
vice-presidente Nacional da Comissão de Segurança. 
Estamos rodando todo o País. Vamos ter uma reunião 
com o Ministro da Justiça e possivelmente com a 
Senhora Presidenta Dilma Roussef no final do ano, 
para que possamos ter um fundo especial para a 
Segurança Pública. Foi retirado um bilhão de reais da 

Segurança Pública. Sabem por quê? Querem criticar 
o PT e a Senhora Presidenta da República, o que não 
deve ocorrer. O que ocorreu foi falta de projetos. O 
Senasp e o Pronasci têm projetos suficientes para 
arrecadar, fazer campanhas, fazer vídeo-
monitoramento, comprar armamento, comprar 
viatura, equipamentos de inteligência e tudo, mas 
infelizmente estão faltando gestores para realização 
de projetos necessários para que possamos dar maior 
tranquilidade à sociedade capixaba. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza, orador inscrito. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado José Esmeraldo, 
orador inscrito. 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, 
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
telespectadores que nos acompanham pela TV 
Assembleia e TV Educativa, funcionários desta 
Casa de Leis, taquígrafos, profissionais da 
comunicação, público que nos acompanha das 
galerias da Casa, pronunciamo-nos na fase das 
Comunicações por cinco minutos, durante o 
Grande Expediente por aproximadamente vinte e 
cinco minutos, agora na fase dos Oradores 
Inscritos será por mais dez minutos e, se 
deixarem, falaremos um pouco mais. 
 Assomamos novamente a esta tribuna 
para nos solidarizarmos com os proprietários do 
Edifício Ames, que tem aproximadamente 
quarenta anos de existência, localizado no centro 
da cidade de Vitória, onde centenas de 
profissionais desenvolvem seu trabalho e que 
foram pegos de surpresa com o recebimento de 
um ofício do Secretário de Estado da Segurança 
Pública, Senhor Henrique Herkenhoff, em que 
consta que até o dia 12 de novembro quer uma 
decisão dos proprietários das salas daquele 
edifício. Não conseguimos entender alguém 
querer desapropriar pela força um bem que faz 
bem há tantos anos aos proprietários de salas do 
Edifício Ames. Porque isso é uma 
desapropriação pela força.  
 

Senhor Governador Renato Casagrande, 



Vitória-ES, terça-feira, 20 de novembro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 49 

não acreditamos, pelo democrata que é, que vá 
aceitar uma determinação desse porte, porque 
dezenas de proprietários de salas naquele edifício 
são amigos de V. Ex.ª, pessoas que trabalham dia 
e noite para o desenvolvimento do nosso Estado. 
É inadmissível que alguém do Governo, sem 
habilidade e sem nenhuma sensibilidade, 
determine, com todas as letras, que no dia 12 de 
novembro quer uma decisão: ou dá ou desce. 
 Que democracia é essa, Senhor Secretário 
Henrique Herkenhoff? Que democracia é essa? 
V. Ex.ª quer tirar o pessoal pela força? Não 
acreditamos que o Senhor Governador Renato 
Casagrande assine e aceite uma prepotência 
como essa. Porque isso é prepotência. São 
poucos os que têm a coragem de falar isso desta 
tribuna, talvez um ou dois.  

Não gostamos de injustiça. No Edifício 
Ames trabalha um amigo nosso, Senhor Haroldo 
Santos, engenheiro, advogado, contador, homem 
de grande saber e de grande conhecimento, um 
grande profissional. Mas existem outros 
profissionais que trabalham naquele edifício e 
que também são pessoas respeitabilíssimas. 

É por isso que nós, desta Casa de Leis, 
estamos fazendo a nossa parte como 
representante de um segmento da população do 
Estado do Espírito Santo. Talvez naquele local 
tenha um, dois, três ou quatro pessoas que 
votaram no Deputado José Esmeraldo, mas cabe 
ao deputado trabalhar dentro da democracia e é 
por essa razão que estamos, hoje, desta tribuna, 
fazendo esse pronunciamento. 
 Muitas vezes as pessoas me encontram 
nas ruas e me cumprimentam dizendo: Parabéns, 
Deputado, pela sua garra e pela sua 
determinação. Sou um deputado ficha Limpa, 
com trinta e cinco anos de serviços prestados aos 
governos municipal, estadual e federal. 
Deputado que nunca foi acusado de improbidade 
administrativa.  
 
 Não vou ficar calado nesta Casa. Não 
aceito injustiça com ninguém. E o Governo do 
Estado não vai querer desapropriar um prédio 
que, de imediato, precisa de uma reforma, onde 
serão gastos milhões de reais. Não acredito que o 
Governador Renato Casagrande entrará nessa 
caminhada onde tem cobras surucucu- tinga e 
cascavel. Não acredito, até mesmo porque são 
poucos os recursos do Estado do Espírito Santo.  
 
 Não cabe ao Secretário de Estado de 
Segurança querer desapropriar um prédio sem 
antes fazer um estudo. Secretário, procure os 
órgãos competentes para tomar uma decisão! 

Procure profissionais da área de engenharia que 
sabem e vão dar um laudo a V. Ex.ª. Se V. Ex.ª 
não sabe, Secretário, digo como engenheiro de 
carreira da prefeitura: primeiro, antes de 
qualquer coisa, teria de ser feito um laudo para 
ver se esse prédio é importante para o governo 
administrativa e financeiramente. Tenho certeza 
de que não é importante na parte financeira e 
acredito também que não é na parte 
administrativa porque ali é um local de difícil 
acesso. 
 
 Vou continuar falando daqui da tribuna; 
hoje já falei por cinquenta minutos, na próxima 
sessão falarei por uma hora, sobre o mesmo 
assunto. É inadmissível que deixemos esses 
profissionais agirem dessa forma. Isso é um 
desrespeito para com aqueles profissionais que 
naquele imóvel ganham o pão de cada dia.  
 
 Se o Secretário de Estado de Segurança 
quer um prédio desapropriado, faça como foi 
dito aqui. S. Ex.ª pode alugar, mas desapropriar 
um bem de pessoas que, em hipótese alguma, em 
momento algum, pensaram em vender. Não 
venha com a espada e não fale dá ou desce, 
porque não vai dar e não vai descer! 

Como Parlamentar da base do Governo e 
como morador do Município de Vitória, dizemos 
hoje da tribuna desta Assembleia Legislativa que 
não podemos traumatizar esse pessoal, que não 
está conseguindo nem fazer cálculos e nem 
trabalhar direito em função de um ofício 
estapafúrdio do Senhor Henrique Herkenhoff, 
Secretário de Estado de Segurança Pública. 
Toma juízo, Senhor Henrique Herkenhoff!  

Senhor Governador Renato Casagrande, 
controla esse homem, controla esse moço! Não 
se desapropria bem algum simplesmente porque 
queremos desapropriá-lo. Aqui não existe 
ditador! A época da revolução já passou, Senhor 
Henrique Herkenhoff!  

É inaceitável que esses trabalhadores, 
esses profissionais tenham que ser subjugados 
por um ofício maluco desses. Esse é o verdadeiro 
ofício maluco.  

Estou pronto para receber dos Senhores 
um abaixo-assinado que levarei para o Senhor 
Governador Renato Casagrande declarando que 
não desejam vender seus imóveis. Se isso 
acontecesse, os Senhores não teriam condições 
de comprar sala alguma, porque o preço de uma 
sala nesse local representa um pouco menos da 
metade do preço em qualquer outro local.  

Caminharemos na direção certa. Como 
Parlamentares, caminharemos na direção certa, 
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na direção da verdade. Não podemos, em 
hipótese alguma, deixar esses profissionais em 
desespero.  

Quando falei que tem gente que depois de 
receber o ofício do Senhor Henrique Herkenhoff 
teve que ser hospitalizado, não foi de gozação. É 
verdade. Ofício inusitado! Nunca vi isso. Tenho 
três mandatos de Deputado, nunca vi uma coisa 
dessas, feita de cima para baixo: se ficar o bicho 
pega, se correr o bicho come! 

 
A Secretaria de Estado de Segurança, 

como o próprio nome está dizendo, deve dar 
segurança e não insegurança para esse povo, para 
esses trabalhadores. Se ficar o bicho pega, se 
correr o bicho come! Então, estamos aguardando 
por meio do Doutor Haroldo Santos, o 
documento com a assinatura dos moradores que 
não desejam vender os seus imóveis. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules, orador escrito. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente Gilsinho 
Lopes e Senhor Deputado José Esmeraldo, 
Parlamentares ainda presentes nesta sessão, 
telespectadores da TV Assembleia e da TV 
Educativa, com satisfação, registramos nesta Casa a 
presença de um amigo, o Doutor Luiz Fernando 
Barros, filho de um grande e inesquecível médico, 
falecido há tempos, morador de Vila Velha, o Doutor 
Nilton Barros. S. S.ª foi um exemplo de profissional e 
de chefe de família.  

Portanto, Doutor Luiz Fernando Barros e 
toda sua família, recebam a homenagem desta 
Casa de Leis, pelo que o Doutor Nilton fez e que 
sua família está realizando até hoje em prol do 
Município de Vila Velha e do Estado do Espírito 
Santo.  
 Mas, Senhores Deputados, neste momento 
manifestamos a nossa preocupação nesse período de 
transição entre os prefeitos eleitos e aqueles que estão 
deixando o mandato. Alguns Prefeitos Municipais 
estão dando o aviso-prévio a alguns servidores. A 
nossa preocupação maior é com os servidores da 
saúde, pois a saúde pública não vai bem no 
Brasil, não vai bem no Estado do Espírito Santo 
e não vai bem nos municípios.  
 Nesse momento de transição alguns 
servidores da saúde estão sendo demitidos, 
recebendo aviso-prévio e, provavelmente, no 
mês que vem, não estarão trabalhando mais. 
Como ficará a nossa população? É preciso que 
haja um termo de compromisso entre a 

administração que está saindo e a administração 
que vai assumir a prefeitura. 
 Imaginem os senhores se de repente esses 
profissionais de saúde param de atender? A 
saúde está mal. Imaginem agora com a mudança 
nas administrações municipais, quando estão 
demitindo os profissionais de saúde? O que 
acontecerá em janeiro, em vários municípios? 
Nesse caso, preocupo-me com os moradores do 
Município de Vila Velha, pois, já recebi várias 
pessoas apreensivas, dizendo estar cumprindo 
aviso-prévio. Sem contar que as empresas que a 
Prefeitura contratou a fim de que essas pessoas 
da área de saúde exercessem suas atividades 
profissionais estão demitindo os servidores que 
deixarão de trabalhar em dezembro. Imaginem o 
que acontecerá em janeiro? 

Fica o registro da nossa preocupação e o 
nosso aviso aos prefeitos que estão saindo para 
tomarem juízo e olhar com cautela a situação, 
pois a população não pode pagar o preço de algo 
que não é recomendável. Portanto, esse é o nosso 
aviso, o nosso apelo e a nossa súplica em favor 
do povo capixaba. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – 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 07 de 
novembro de 2012, para a qual designo  

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 
ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 33/2012 e 34/2012; discussão 
se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º 
a 5.º, do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.o 
367/2012; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 
Projetos de Decreto Legislativo n.os 89/2012, 
90/2012, 91/2012, 92/2012, 93/2012 e 94/2012; 
discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de 
Lei n.os 401/2012, 79/2012, 82/2012, 95/2012, 
96/2012 e 97/2012.  

Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas 

e quarenta e cinco minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão os Senhores Deputados 
José Carlos Elias, Luiz Durão, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo Santos 
e Sandro Locutor. 
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