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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 4784 

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

CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 
MARCELO COELHO, para afastar-se do Território 
Nacional, no período de 23/10 a 09/11/2012, com 
destino Estados Unidos, nos termos do art. 290 c/c o 
artigo 305, inciso III, do Regimento Interno. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 

ATO Nº 4785 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais,  resolve: 
 
 CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 
ROBERTO CARLOS, para afastar-se do Território 
Nacional, no período de 17 a 21/10/2012, nos termos 
do art. 290 c/c o artigo 305, inciso III, do Regimento 
Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 
 

(*)CRONOGRAMA DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA APRESENTAÇÃO DA LOA 2013 
 

DATA / 
HORÁRIO 

MUNICÍPIO 
DA 

AUDIÊNCIA 
Nº MICRO MICRORREGIÃO / MUNICÍPIOS QUANT. 

MUNICÍPIOS 

25/Out. 
(5ª feira) 

09h as 12h 

Divino São 
Lourenço 55 CAPARAÓ (Alegre, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço, Dores do Rio 

Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire, São José do Calçado). 

 
 

11 

26/Out. 
(6ª feira) 

09h as 12h 
Atílio Vivácqua 54 Central Sul (Apiacá, Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, 

Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem Alta) 
 

08 

30/Out. 
(3ª feira) 

09h as 12h 

Santa Maria 
de 

Jetibá 

52 
 
 
 

51 

 
SUDOESTE SERRANA (Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, 

Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano,Venda Nova do Imigrante) 
 

CENTRAL SERRANA (Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria 
Jetibá, Santa Teresa) 

 
 

07 
 
 

05 

31/Out. 
(4ª feira) 

14h as 18h 
Vitória 

50 
 
 

53 

 
METROPOLITANA (Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha, 

Vitória) 
 

LITORAL SUL (Anchieta, Piúma, Iconha, Itapemirim, Alfredo Chaves, 
Marataízes, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul) 

 
07 

 
08 

08/Nov. 
(5ª feira) 

09h as 12h 
 

São Mateus 

 
56 

 
 

58 

 
RIO DOCE (Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal, Sooretama) 

 
NORDESTE (Boa Esperança, Conceição da  Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, 

Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus) 
 

 
06 

 
09 

 
 

 
09/Nov. 
(6ª feira) 

09h as 12h 

São Gabriel 
da 

Palha 

 
59 

 
 

57 
 
 

 
NOROESTE  (Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, 

Ecoporanga, Mantenópolis, Nova Venécia, Vila Pavão) 
 

CENTRO OESTE (Alto Rio Novo, Baixo Guandú, Colatina, Gov. Lindenberg, 
Marilândia, Pancas, S. Domingos do Norte, S. Gabriel da Palha, S. Roque do 

Canaã, Vila Valério) 
 

 
07 

 
 

10 

DATA ASSUNTO 
24 e 25/10 
 

DATA REUNIÃO COM OS ASSESSORES DOS DEPUTADOS 
Informaremos por meio de ofício, local e horário, com antecedência 

26/10 a 12/11 
 

DATA ENTREGA DAS EMENDAS 
HORÁRIO: das 07:00 h às 21:00 h 
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13 a 21/11 ANÁLISE DAS EMENDAS NA COMISSÃO DE FINANÇAS 
23/11 ENTREGA DO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR AO RELATOR 
26/11 ENTREGA DO PARECER AOS DEPUTADOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FINANÇAS 
27/11 APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER NA COMISSÃO DE FINANÇAS 

HORÁRIO: 13:30 h  
28/11 ENCAMINHAR AO PLENÁRIO, NA FORMA DO ART. 235, § 2º, INCISO II DO REGIMENTO INTERNO (*)   
OBS: NO ART. 238, §§ 2º e 3º, INCISO II DO REGIMENTO INTERNO 
 

“§ 2º  Por proposta do relator, a comissão aprovará cronograma de trabalho, respeitado o prazo mínimo de 10 (dez) dias para a 
apresentação de emendas e as seguintes datas de devolução dos respectivos projetos e lei, com parecer, para leitura em Plenário: 
III – do orçamento anual: até dia 05 de dezembro 
§ 3º A tramitação do Projeto de Lei do Plano Plurianual – PPA e do Orçamento Anual contará com ampla participação popular, por 
meio de realização de audiências públicas e todas as organizações não governamentais de forma setorial, a fim de que as matérias 
sejam discutidas e sejam apresentadas sugestões. 
§ 4º As Audiências Públicas a que se refere o § 3º terão o seu calendário aprovado dentro do cronograma previsto neste artigo, pela 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, sendo garantida na organização e a 
participação das demais comissões permanentes de acordo com o campo temático” 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 07/90 
“Art. 3º - O Projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado será encaminhado até três meses antes do encerramento do exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento de sessão legislativa.” 

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 4779 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO, no uso 
de suas atribuições legais previstas no art. 17, inciso 
XXIV, do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700/2009. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º O § 3º do artigo 1º do Ato nº 1414, de 
20/10/2010, com redação dada pelo Ato nº 1223 de 
21/06/2011, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 1º (...) 
 
§ 3º Em virtude das licenças e impedimentos 
de qualquer de seus membros, fica designada 
para compor a referida comissão a servidora 
Léa Helena Lyrio Peres, permanecendo até o 
retorno do titular afastado da Comissão de 
Sindicância ou do Processo Administrativo 
Disciplinar, instaurado durante o referido 
afastamento do titular. (NR) 
(...)” 

 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 

 
THEODORICO FERRAÇO  

Presidente 

ROBERTO CARLOS  
1º Secretário 

GLAUBER COELHO  
2º Secretário 

 
ATO Nº 4780 

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

RESOLVE: 
 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 
(sessenta) dias, na forma do artigo 258 da Lei 
Complementar nº 46/94, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, criada pelo Ato nº 4454, de 06.08.2012, 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
07.08.2012. 
 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4781 

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

RESOLVE: 
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Art. 1º PRORROGAR, por mais 30 (trinta) 
dias, na forma do artigo 249, § 1º, da Lei 
Complementar nº 46/94, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da Comissão de Sindicância, criada pelo 
Ato nº 4572, de 04.09.2012, publicado no Diário do 
Poder Legislativo do dia 05.09.2012. 

 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4782 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR para 29% (vinte e nove por 
cento), a partir de 23/09/2012, de acordo com o art. 
106 da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 
RENATA BAPTISTA GORAYEB VARGAS, 
matrícula nº 035717, Técnico Legislativo Sênior – 
ETLS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 
GLAUBER COELHO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 4783 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR para 39% (trinta e nove por 
cento), a partir de 07/09/2012, de acordo com o art. 
106 da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 
LEONOR FERNANDES, matrícula nº 200737, 
Técnico Legislativo Sênior - ETLS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4786 

 
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, AJARY TAEKO 
ENGELHARDT HATADA, do cargo em 
comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, do 
gabinete do Deputado Henriques Vargas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 123940/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATO N º4787 
 

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, JUCÉLIA DE SOUZA MONTEIRO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado José 
Carlos Elias, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 123937/2012. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
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ATO Nº 4788 
 

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, VALÉRIA SANTANA SOUZA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Subdireção Geral da Secretaria, código AJGSDGS, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 
GLAUBER COELHO 

2º Secretário 
 

ATO Nº 4789 
 

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 15.10.2012, conforme o artigo 3º e seu 
Parágrafo Único do Ato nº 1442, publicado em 
29.10.2010, ao servidor RENILTO MORAIS 
DE AZEVEDO - matrícula 207466, ocupante 
do cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, que se encontra no efetivo exercício das 
funções de direção de veículos e indicado pelo 
Deputado Marcelo Coelho. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4790 

 
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 16.10.2012, conforme o artigo 3º e seu 

Parágrafo Único do Ato nº 1442, publicado em 
29.10.2010, ao servidor SAGIANO DE SOUZA 
SANTANA - matrícula 207430, ocupante do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, que se 
encontra no efetivo exercício das funções de direção 
de veículos e indicado pelo Deputado Glauber 
Coelho. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4791 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 4714, 
publicado em 11/10/2012, que exonerou CARMEM 
RODRIGUES MEIRELLES, do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
gabinete do Deputado Marcelo Coelho. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4792 

 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 4727, 
publicado em 11/10/2012, que nomeou CARMEM 
RODRIGUES MEIRELLES, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Marcelo Coelho. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 
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GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ERRATA 
 
 No Ato nº 4747, de 15.10.2012, publicado 
em 16.10.2012, em nome de CLAUDIA 
APARECIDA FERRARI SABADINI. 
 

Onde se lê: 
 
 “(...) Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar,  código 
ASGRP (...)”. 
 
Leia-se: 
 
“(...) Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código 
TJGRP (...)”. 
 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de outubro de 2012. 

 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1652 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações do CGRH resolve: 
 
 MARCAR os 18 (dezoito) dias restantes das 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 

do servidor PAULO ROBERTO TORRES, 
matrícula nº 203879, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor Júnior do Gabinete da Secretaria Geral 
da Mesa, código AJGSGM, para o período de 
24.10.2012 a 10.11.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
22 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 
 

ATOS DO DIRETOR E DO 
SUBDIRETOR-GERAL 

 
PORTARIA Nº 1653 

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

CESSAR, os efeitos da Portaria nº 731, 
publicada em 21/12/2011, que designou o Diretor de 
Recursos Humanos para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Acordo de Cooperação nº 001/2009, 
firmado por este Poder com a Caixa Econômica 
Federal, tendo em vista que a Caixa não celebra mais 
convênio individual desde o advento do “Programa 
Caixa Melhor Crédito”. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
22 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 

PROGRAMAÇÃO – TERÇA-FEIRA– 23.10.12 

HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 
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08H00  PANORAMA 
TELEJORNAL SEGUNDA-
FEIRA 
 

DIVERSOS 

08H20  

ESPAÇO PARCERIA 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE VITÓRIA 
 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL  

12H00  MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS CONCEIÇÃO DO CASTELO DIVERSOS 

12H30  
ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 
 

DIVERSOS  

13H00  HORÁRIO ELEITORAL 
GRATUITO   

13H30  OPINIÃO PLANO ESTADUAL DE 
CULTURA 

MAURÍCIO SILVA, 
SECRETÁRIO DE CULTURA 
DO ESTADO 

14H00  PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-
FEIRA DIVERSOS 

14H15  BIOGRAFIA LUDOVICO PERSICE 

JOSÉ EUGÊNIO VIEIRA, 
DIRETOR TÉCNICO DO 
SEBRAE 
 
PATRÍCIA BRAVIN, 
JORNALISTA 

 
14H30  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 

PARLAMENTAR 
LUCIANO PEREIRA, 
DEPUTADO ESTADUAL 

15H00 AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA 
REPERCUSSÃO 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO ESTADUAL  

18H00  ES EM DEBATE 
ATUALIZAÇÃO DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

DENIZE IZAITA, 
DIRETORA JURÍDICA DO 
PROCON 
LEONARDO MEDEIROS 
GARCIA, PROCURADOR 
 

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

APOENA MEDEIROS, 
ESCRITOR E FOTÓGRAFO 

19H00  COMISÃO 
PERMANENTE JUSTIÇA  

19H30  

ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 
 

ORQUÍDEAS 

ELTON PIGNATON, 
PRESIDENTE DA 
SOCIEDADE 
ESPIRITOSSANTENSE DE 
ORQUIDOFILIA 

20H00  
MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS CONCEIÇÃO DO CASTELO DIVERSOS 

20H30  
HORÁRIO ELEITORAL 
GRATUITO   

21H00  PERSONALIDADES MARKOS REZENDE, 
PIANISTA DIVERSOS 

21H30  

ESPAÇO PARCERIA 
MPT – TRABALHO 
LEGAL 

ASSÉDIO MORAL  

22H00  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-
FEIRA DIVERSOS 

22H15  ESPAÇO PARCERIA 
MP COM VOCÊ DIREITOS HUMANOS 

JOSEMAR MOREIRA, 
SUBPROCURADOR GERAL 
DE JUSTIÇA JUDICIAL 
 

22H45  OPINIÃO PLANO ESTADUAL DE 
CULTURA 

MAURÍCIO SILVA, 
SECRETÁRIO DE CULTURA 
DO ESTADO 

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

LUCIANO PEREIRA, 
DEPUTADO ESTADUAL 

23H45  ES EM DEBATE 
ATUALIZAÇÃO DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

DENIZE IZAITA, 
DIRETORA JURÍDICA DO 
PROCON 
LEONARDO MEDEIROS 
GARCIA, PROCURADOR 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBPC – TOME CIÊNCIA 

A ECONOMIA ENQUANTO 
CIÊNCIA  
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ATAS DAS SESSÕES 
 

 

SESSÕES ORDINÁRIAS 
 

NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 
DE OUTUBRO DE 2012. 

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

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

   
(A convite do Presidente, assume a 
1.ª Secretaria o Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore e a 2.ª Secretaria 
o Senhor Deputado Gilsinho Lopes)  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Convido o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes a proceder à leitura de um versículo 
da Bíblia. 
 

(O Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes lê Provérbios, 29:2) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Marcelo Coelho) 

 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Temos a presença de quatro 
Senhores Deputados neste Plenário, aliás, cinco, 
contando com o Prefeito eleito pelo Município de 
Aracruz, Senhor Deputado Marcelo Coelho. Além de 
S. Ex.ª estão presentes os Senhores Deputados 
Genivaldo Lievore, Doutor Hércules, Gilsinho Lopes 
e José Esmeraldo. Ao menos existe quorum para 
manter a sessão. Precisamos falar hoje, não só 
durante a fase das Comunicações, mas também no 
horário do Grande Expediente. 
 É inadmissível isso ocorrer num dia de 
quarta-feira, quando não temos mais campanha 
política. Somente estão em campanha aqueles que 
foram para o segundo turno das eleições. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Esclareço a V. Ex.ª que para a 
abertura da sessão o quorum satisfaz a exigência do 
Regimento Interno; três Deputados são suficientes.  

 Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Marcelo Coelho, 1.º Vice-Presidente da 
Mesa. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da nonagésima terceira 
sessão ordinária, realizada em 09 de outubro de 2012. 
(Pausa) 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Dary Pagung e Sérgio 
Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

COELHO) – Aprovada a ata como lida. Agradeço ao 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, nosso amigo, que 
fez a leitura da ata da sessão anterior na íntegra. 
(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 DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
OFÍCIO N.º 709/2012 
 
Vitória, 02 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 

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

 
Atenciosamente,  

 
GENIVALDO LIEVORE 
Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos 
 
Ao  
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
263/2012 
 
Senhor Presidente: 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que 
encaminhe ao Exmº Sr. José Tadeu Marino, 
Secretário Estadual de Saúde, o seguinte pedido de 
informações: 

Considerando informações extraoficiais 
prestadas ao parlamentar subscritor acerca do elevado 
número de cancelamentos de cirurgias agendadas, 
Informar todas as cirurgias ortopédicas 
agendadas e não realizadas (desmarcadas), no 
período de 01.01.2012 até a presente data, 
identificando os pacientes e o procedimento a ser 
executado esclarecendo ainda os motivos do 
referido cancelamento.  
 

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2012. 
 
FREITAS 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

COELHO) - Oficie-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 
REQUERIMENTO N.º 264/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª a retirada 
de pauta do Projeto de Lei n.º 352/2012, de sua 
autoria, que “Obriga as empresas que especifica a 
instalarem equipamentos destinados a reutilização da 
água utilizada na lavagem de veículos e as captadas 
das chuvas.” 
 

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2012. 
 
LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual 

 
(Comparecem os Senhores 

Deputados Da Vitória, Elcio Alvares 
e Sandro Locutor) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO N.º 265/2012 
Senhor Presidente: 
 

Solicito através deste, a autorização para a 
me ausentar do País no período de 09 a 14 de 
Outubro do corrente ano, de acordo com o artigo 305, 
inciso III do Regimento Interno. 

 
Vitória, 09 de outubro de 2012. 
 
Atenciosamente, 

 
CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual - PP 
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – À Secretaria para providenciar ato de 
licença. 
 Estamos com dez deputados presentes. 
Solicito aos Senhores Deputados que, se encontram 
nas imediações ou em seus gabinetes, compareçam 
ao Plenário e registrem presença nos terminais 
eletrônicos, já que estamos na iminência de entrar na 
parte do Expediente sujeito a deliberação. (Pausa)  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Marcelo Santos e Luzia 
Toledo) 

 
 Neste momento somos doze Deputados 
presentes, contando com a Senhora Deputada Luzia 
Toledo. Necessitamos de mais quatro Deputados para 
votarmos o Expediente sujeito à deliberação.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Estamos muito feliz ao vê-lo 
presidindo esta Casa, nosso campeão de votos, nosso 
colega. Temos certeza de que V. Ex.ª, um jovem com 
uma carreira tão promissora, chegará aonde quiser, 
com sua postura e competência. Ficamos muito feliz 
quando adentramos o Plenário e vimos V. Ex.ª 
presidindo a sessão. Estamos muito feliz com sua 
vitória, uma vitória linda, da seriedade, da 
transparência, da competência. Nosso orgulho é 
devido a V. Ex.ª ser nosso colega, que nos conquistou 
a todos. 
 Com muito prazer, registramos a presença do 
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Senhor Alexandre Gueiros, Cônsul-Geral em 
Rotterdam. S. S.ª está nesta Casa e levará um artista 
nosso para expor seu trabalho em Rotterdam. 
Estamos falando do artista plástico Raphael Samu, 
que faz peças em mosaico, e que as está expondo 
suas obras nesta Casa de Leis.  

Sairemos desta Casa, neste instante, porque 
levaremos o Senhor Alexandre Gueiros ao Senhor 
Secretário da Cultura para que conversem, fazendo 
essa interação entre o Estado do Espírito Santo e a 
Holanda. Portanto, é um prazer imenso tê-lo conosco 
nesta Casa, com essa obstinação. Registramos com 
muito prazer a presença do Senhor Alexandre 
Gueiros, nosso Cônsul-Geral em Rotterdam. Na 
verdade, S. Ex.ª avançou em sua carreira quando 
éramos Senadora, e tivemos a oportunidade de fazer a 
apresentação de S. S.ª em Brasília. É um prazer tê-lo 
conosco. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Senhora Deputada Luzia Toledo, 
obrigado pelas palavras, pelo carinho, querida amiga. 
Desejo a V. Ex.ª uma ótima reunião, e transmita ao 
Senhor Alexandre Gueiros nosso carinho. É um 
prazer poder estar juntos, prestando serviços para o 
Estado nessa parceria importante com a Holanda, que 
tem projetos que podemos compartilhar.  
 Quanto a V. Ex.ª, Senhora Deputada Luzia 
Toledo, exerce um papel importantíssimo, e faz isso 
com maestria.  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Freitas, Lúcia Dornellas e 
Luciano Pereira) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Comunicamos nossa 
presença no Plenário, na condição de líder do PMDB. 
Cumprimentamos V. Ex.ª por comandar a sessão de 
hoje; a Senhora Deputada Luzia Toledo pelo 
trabalho; enfim, cumprimentamos a todos os colegas.  

Senhor Presidente, estamos em franca 
discussão com o Governo do Estado, para que 
reestabeleçamos a questão do aquaviário, ligando 
Vitória, Vila Velha e Cariacica, como um modelo de 
transporte a ser incorporado ao transporte rodoviário, 
para que possamos melhorar a mobilidade urbana na 
Grande Vitória, em Vila Velha, em Vitória e em 
Cariacica. 

Tivemos uma conquista, pois o Governo do 
Estado admitiu fazer um estudo incluindo Cariacica 
na rota do aquaviário, agradecemos ao Governo do 
Estado. Estaremos rediscutindo esse modelo, para 
que possamos ter o retorno do referido aquaviário, 
efetivamente, operando e melhorando a qualidade de 
vida dos cidadãos e de todos aqueles que utilizam 
esse transporte.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

COELHO) – Parabenizamos o Senhor Deputado 

Marcelo Santos, que tem conduzido a Comissão de 
Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e 
Regional, de Mobilidade Urbana e de Logística com 
maestria, discutindo e debatendo um tema nesta Casa 
de Leis tão importante para o nosso Estado, para a 
Grande Vitória, sobre a mobilidade urbana. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos a presença nesta 
Casa do Senhor Narcizo Grassi, Vereador de Alfredo 
Chaves, que se reelegeu com a segunda votação no 
Município. Registramos a presença do Prefeito eleito 
em Barra de São Francisco; o Senhor Deputado 
Luciano Pereira, que chegou agora com esse sorriso 
de vencedor, um Deputado muito querido nesta Casa. 
Registramos que V. Ex.ª, Senhor Deputado Marcelo 
Coelho, foi eleito em Aracruz; o Senhor Deputado 
Marcelo Santos foi para o segundo turno em 
Cariacica, e estaremos juntos nessa luta para que o 
referido Deputado seja o prefeito de Cariacica.  

O Senhor Deputado Marcelo Coelho já foi 
festejado e parabenizado neste Plenário, por ter sido 
eleito o novo Prefeito de Aracruz. Fazemos esses 
registros de coração. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

COELHO) – Obrigado, querido amigo, Senhor 
Deputado Sérgio Borges.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos matéria 
publicada no jornal A Gazeta, do dia 09 de outubro 
de 2012, onde se lê o seguinte: Cais das artes: 
governo prepara novo orçamento para a obra. Obra 
parada incomoda moradores da Enseada do Suá, e a 
previsão é de entrega somente no ano que vem. É 
uma obra que tem apenas 43% da conclusão, gastou-
se 115 milhões de reais, ainda já suplementaram com 
mais 45 milhões de reais, e são 158 milhões de reais 
gastos. A obra está em ruínas, e inclusive está sendo 
denunciada por vários moradores, vários 
comerciantes e por várias pessoas das áreas culturais.  

Em um artigo lemos o seguinte: O 
empreendimento começou orçado em 130 milhões, 
mas esse valor passou para 145 milhões, devido aos 
famosos e já conhecidos reajustes. O Iopes diz que 
está finalizando um novo orçamento para a obra. 
Será que um novo reajuste está por vir? Estamos de 
olho, porque é inadmissível. Está em ruína, sendo 
utilizado por noiados, por usuários de crack e sem 
proteção. Quer dizer, foi uma obra iniciada e que 
parou no meio do curso. Ela está paralisada por mais 
de um ano, e ainda tem que fazer nova licitação? Tem 
que se punir a empresa que a fez. 

Fizemos pedido de informação nesta Casa, o 
pedido veio incompleto, e o vamos reiterar. 
Queremos saber se foi responsabilidade da empresa 
Santa Bárbara, que iniciou essa obra. Queremos saber 
exatamente isso. Pedimos aos nobres pares, e, 
principalmente, à Presidenta da Comissão de Cultura 
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que também cobre com veemência isso, porque 
dizem que é o Palácio das Artes. Mas aí está o 
palácio da fetidão, o palácio das ruínas, e daqui a 
pouco vai ser um palácio da Itália.  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

COELHO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Findo o tempo destinado ao Pequeno 
Expediente, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Deputados, povo que nos assiste pela TV 
Assembleia Canal 12 e TV Educativa Canal 2, 
pedimos mais uma vez, e naturalmente o Senhor 
Deputado José Esmeraldo reiterará, pois foi uma 
lembrança dele neste dia pela manha, o sinal de TV 
aberta, Senhor Presidente Theodorico Ferraço, para 
que o povo possa assistir às nossas sessões e fazer um 
julgamento do comportamento de cada um de nós 
nesta Casa. Certamente esse equipamento é muito 
importante para a democracia e esclarecimento da 
população.  
 Registro com satisfação a presença do 
vereador eleito Cléber Rodrigues, mais conhecido por 
Respolho, que foi o mais votado do Município de 
Ibiraçu nesta última eleição, com quatrocentos e dez 
votos. Meu amigo Respolho, meus parabéns, e daqui 
a pouco falaremos com S. S.ª. 
 Quero também registrar que hoje é o Dia 
Nacional de Luta Contra a violência à Mulher. O 
Estado do Espírito Santo é conhecido como o estado 
da federação em que mais são registrados casos de 
violência contra a mulher. 
 Hoje também é o Dia Mundial da Saúde 
Mental. Já tivemos em nosso Estado o Hospital 
Adauto Botelho, que já foi um depósito de pacientes 
com doenças mentais, e que hoje é um hospital de 
atenção clínica que ainda vem funcionando em 
algumas repartições no atendimento à doença mental.  

 Temos também as residências terapêuticas, 
sobre as quais muita gente não sabe, inclusive, os 
médicos pouco conhecem. Faremos uma fiscalização 
nessas residências terapêuticas, custeadas pelo 
Governo do Estado, a fim de saber como anda esse 
trabalho vinculado à Secretaria de Saúde. 
 Mas, Senhor Presidente, é preciso ainda que 
possamos olhar para a Clínica Santa Isabel, em 
Cachoeiro de Itapemirim, alvo até de denúncias no 

Conselho Estadual dos Direitos Humanos.  
 O Presidente do Conselho, Gilmar Ferreira, 
já falou sobre isso e é uma grande preocupação nossa 
as condições em que aqueles pacientes se encontram 
na Clínica Santa Isabel, que na realidade começou 
como uma clínica e hoje é um hospital que tem mais 
de quatrocentos pacientes doentes mentais numa 
situação muito ruim.  

Precisamos fazer e faremos uma audiência 
pública em Cachoeiro de Itapemirim e está incluída 
uma visita a Clinica Santa Isabel, ao Hospital São 
Francisco de Assis, ao hospital de pediatria, ao 
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim e à 
Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. 
 Portanto, Senhor Presidente, quero registrar 
mais uma vez que hoje é uma data muito importante, 
o Dia Mundial da Saúde Mental. (Muito bem!)  
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Claudio Vereza) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 
telespectadores que nos assistem via TV Assembleia 
e TV Educativa, funcionários desta Casa, nossas 
taquígrafas, profissionais da comunicação, 
gostaríamos que V. Ex.ª prestasse atenção, pois 
vimos reiterar a solicitação que temos feito sempre da 
tribuna desta Casa de Leis, assim como anteriormente 
pelo Senhor Deputado Doutor Hércules.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, é 
importantíssimo que tenhamos nosso canal aberto de 
TV. Por isso, sugerimos a V. Ex.ª a construção desse 
imóvel, pois há necessidade desta construção. Já 
falamos com o Senhor Deputado Roberto Carlos. E a 
informação é de que o aparelho está chegando e 
somente pode ser instalado a partir do momento em 
que sua infraestrutura esteja adequada. 

Fazemos novamente esse apelo ao nosso 
Presidente da Assembleia Legislativa, nosso 
candidato à reeleição. A importância de Theodorico 
Ferraço é muito grande para esse Plenário, 
principalmente para este Deputado em 
pronunciamento neste momento, assim como temos 
certeza que para vários outros Senhores Deputados.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
também queremos que V. Ex.ª se mobilize quanto ao 
aparelho. Conforme a informação recebida, trata-se 
do canal 19. Para tanto, precisamos fazer nossa fala 
neste Plenário, que é importante, pois seremos 
ouvidos não apenas em alguns lugares do Município 
de Vitória, mas também em toda a Grande Vitória, no 
Município de Domingos Martins, na região do 
Município de Guarapari; enfim, em todo o polígono 
até a região do Município de Fundão. Reiteramos que 
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precisamos desse procedimento e de boa vontade do 
Presidente da Assembleia Legislativa, juntamente 
com a Mesa Diretora.  

Estivemos conversando com o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes e reportamo-nos ao fato de 
que já há gente – Olha bem eleitor! –que foi eleita 
para concorrer em segundo turno e já não está mais 
conhecendo a população direita.  

Devemos ter cuidado com esse tipo de gente 
de duas personalidades! Venceram concorrentes no 
primeiro turno eleitoral. Está concorrendo no 
segundo turno eleitoral. E já não está conhecendo 
muita gente que votou nele no primeiro turno. Não 
queremos falar o nome nessa hora. Mas quando 
estivermos em uma ação mais dura, falaremos, 
porque é brincadeira. Para mim, não é surpresa. Há 
gente que vence a eleição e no outro dia não conhece 
o eleitor, porque a eleição ocorre de quatro em quatro 
anos. 

Fazemos esse pronunciamento para que o 
candidato a Prefeito não tenha duas personalidades. 
Uma antes da eleição, de estar abraçando e beijando 
as criancinhas. Tudo mentira! E a pior coisa do 
mundo é a mentira. E mentira tem perna curta!  

Registramos nesse Plenário a informação de 
que há candidato que está concorrendo no segundo 
turno  
e já está achando que é o dono da cocada branca e 
não é não! Vamos colocá-lo na cocada sentado aqui 
em cima. Aqui não tem duas conversas não, só tem 
uma conversa. Fica este alerta para a população para 
que fique de olho porque eu conheço. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado José Esmeraldo, a 
preocupação de V. Ex.ª tem sentido. Ultimamente o 
Senhor Deputado Roberto Carlos manteve audiência, 
inclusive, em nosso nome, com o Prefeito do 
Município de Vitória, Senhor João Coser, e foi pedir 
a S. Ex.ª o apoio para a construção dessa casa, uma 
vez que não conseguimos transferir o terreno para a 
Assembleia Legislativa e há um impedimento legal 
de construção em terreno que não faz parte do 
patrimônio da Assembleia Legislativa. No entanto, se 
até segunda-feira não tivermos uma solução, faremos 
um projeto de lei pedindo autorização da Assembleia 
Legislativa para a construção dessa casa porque 
temos o recurso para isso a fim de evitarmos que 
fiquemos sem essa aparelhagem que já está chegando 
e foi um trabalho – fazemos um elogio - dos Ex-
Presidentes Elcio Alvares e Rodrigo Chamoun e de 
toda a equipe de nossa televisão. Não vamos perder, 
mas vamos encontrar uma solução já na próxima 
semana e V. Ex.ª, Senhor Deputado José Esmeraldo, 
faz muito bem em reclamar e em alertar porque é 
muito importante para a Assembleia Legislativa esse 
aparelhamento digital. 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Agradecemos a V. Ex.ª, que 
sempre foi gentil com esta Casa e é bom ouvir do 
Presidente Theodorico Ferraço quando diz em alto e 
bom som que se até segunda-feira não tiver uma 
solução será feito esse projeto de lei. E temos que 
resolver a questão da Casa. E a fala é muito 
importante principalmente para aqueles que usam a 
tribuna da Assembleia Legislativa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Obrigado, Senhor Deputado José 
Esmeraldo.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, ontem o Senhor Deputado 
Sandro Locutor pediu vista do projeto que cria a 
penitenciária dos Municípios de Cariacica e Vila 
Velha.  

Senhor Deputado Sérgio Borges, V. Ex.ª 
disse que o Secretário de Justiça iria trazer as notas 
técnicas para nós. Gostaríamos de ver as notas 
técnicas e de olhar no olho de S. Ex.ª para saber o 
porquê ainda não demitiu o Senhor José Tadeu 
Simões Specker e o Senhor Marcos Amorim, já que 
são dois cânceres que estão na Secretaria e não 
devem permanecer lá. Temos dito nesta Casa que 
brigamos, lutamos e defendemos a Segurança do 
nosso Estado. 

 
A Sr.ª Lúcia Dornellas – Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, agradeço-lhe o aparte. Gostaria que 
V. Ex.ª fizesse a gentileza de passar as cópias para 
mim, após o término do pronunciamento de V. Ex.ª 
da tribuna. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Vou passar as 

cópias, porque estão sendo criados cinquenta e sete 
novos cargos e os cargos desse extinto Presídio 
Feminino de Tucum e do Município de Vila Velha 
não foram extintos, ou seja, os cargos estão sendo 
utilizados na Secretaria de Justiça, em maracutaia 
com o Ex-Secretário Ângelo Roncalli e com o Senhor 
Amorim.  

O Secretário de Justiça, Doutor André 
Garcia, que respeito e reputo como um homem de 
bem, não pode - após eu estar falando desta tribuna - 
dizer que não tem conhecimento de que esses cargos 
ainda estão sendo utilizados porque é a diretoria de 
fulano de tal, é o diretor de fulano de tal, e estão 
todos dentro da Secretaria trabalhando, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. Eu denunciei isso ao 
Governador do Estado e estou deixando bem claro 
que não passará batido; vou para lá fazer inspeção in 
loco com a Comissão de Segurança, farei a 
verificação com a Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente que solicitarei ao eminente Presidente, 
Deputado Sandro Locutor, para todos juntos 
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fazermos uma visita porque há problemas ambientais 
lá, são dejetos jogados no leito do rio que passa por 
trás e mais outras coisas que existem. É na PEVV 03, 
Penitenciária Estadual de Vila Velha, que estão 
querendo construir, é o antigo IRS, Instituto de 
Readaptação Social que estão querendo dotar. Ora, 
não foram capazes. 
 O Senhor Deputado Genivaldo Lievore é 
testemunha de que questionei o Senhor Angelo 
Roncalli, em abril do ano passado a respeito do 
planejamento que ele tinha em função do crescimento 
da população carcerária. Ele disse que - está nas 
notas taquigráficas e no DVD que tenho - não seria 
necessário ter dispensa de licitação a partir do 
próximo ano. No Governo Paulo Hartung houve a 
necessidade sim da dispensa de licitação porque o 
sistema estava desestruturado. Mas hoje não há mais 
necessidade de dispensa de licitação. Só que 
deixaram inchar o sistema e agora vão querer fazer 
paliativos? Querem reformar um presídio que já foi 
dado como masmorra, já foi denunciado no CNJ, na 
ONU e na OEA. Passaremos esse carão novamente, 
Senhor Presidente? Não posso permitir. 
  Senhor Presidente, é por isso que quero ver e 
ouvir do Senhor André Garcia e quero dizer para ele 
o que estou dizendo nesta Casa em relação a esses 
dois coroneis que lá estão, porque se ele disser para 
mim amanhã que não tinha ciência, vou chamá-lo de 
mentiroso, assim como fiz com o Senhor Angelo 
Roncalli, ou seja, avisei para o Senhor Angelo 
Roncalli sobre todas as situações que estavam 
ocorrendo no Iases e na Sejus e ele fez cara e ouvido 
de mercador. Por isso, não posso, Deputado Elcio 
Alvares, como integrante da Segurança Pública 
deixar que desrespeitem este Parlamento.  
 Pedi as informações e as entreguei ao Chefe 
da Casa Civil e ao Governador do Estado. Entreguei 
tudo; e esses homens permanecem lá? Estão 
querendo desrespeitar este Parlamento e a este 
Deputado, mas não desrespeitarão porque enquanto 
esses homens estiverem lá, estarei denunciando. O 
descaso é muito grande. 
 Senhor Presidente, em Aracruz houve a fuga 
do cidadão que está sendo acusado pela morte do 
prefeito. Uma única pessoa estava fazendo a escolta e 
agora querem responsabilizar alguém. Já exoneraram 
o cidadão que estava fazendo a escolta. Na maioria 
das vezes há cinco ou seis viaturas para escoltar outro 
preso que é menos perigoso. Muito obrigado. (Muito 
bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Glauber Coelho) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, neste ano 
comemoramos oitenta anos da conquista das 
mulheres pelo direito ao voto. Aproveitamos para 
parabenizar as sete prefeitas eleitas do Estado do 
Espírito Santo. No Brasil, foram mais de seiscentas 
mulheres eleitas prefeitas. Com certeza, terão mais 
condições de implantar as políticas públicas, 
programas e ações que contribuam para a igualdade 
entre homens e mulheres.  
 Portanto, fica nosso agradecimento às 
mulheres e os nossos parabéns pelos oitenta anos da 
conquista do direito de votar. Antes, elas não eram 
consideradas nem cidadãs e agora conquistam o 
direito de partilhar o poder. Mas isso ainda é muito 
pouco. Representam apenas 12,3% do total de 
prefeitos eleitos. Ainda podemos ter alteração no 
segundo turno. 
 Senhor Presidente, coincidentemente, é no 
Estado da Paraíba que as mulheres estão mais 
presentes no Poder Executivo, isto é, é na Paraíba que 
as mulheres obtiveram melhores resultados, pois dois 
em cada dez prefeitos e prefeitas eleitos, duas são 
mulheres. No total de duzentos e vinte e um Chefes 
do Executivo, quarenta e cinco, no Estado da Paraíba, 
serão mulheres. É uma proporção muito maior do que 
no Estado do Espírito Santo, onde elegemos apenas 
sete mulheres para comandar os Poderes Executivos 
Municipais. Podemos concluir que o Estado ainda é 
machista. As mulheres têm dificuldades, nesse 
sentido, embora tenhamos elegido a primeira mulher 
para governar o nosso país, a Senhora Presidenta 
Dilma Rousseff, o que foi um fato histórico em uma 
sociedade marcadamente machista, patrimonialista e 
patriarcal, que ainda precisa mudar muitas mentes 
que perpetuam essa relação de desigualdade que 
ainda há entre homens e mulheres. Mas esta 
conquista de 12,3% de mulheres eleitas prefeitas é 
muito importante para nosso País. 

Destaque também para algumas Câmaras 
Municipais, como a de Alto Rio Novo e a de Ponto 
Belo, que elegeram trinta e três por cento de 
mulheres. De nove vagas, três foram preenchidas por 
mulheres. Infelizmente, na minha cidade não tivemos 
mulheres eleitas para nos representar no Poder 
Legislativo Municipal.  

A partir do ano de 1996, as mulheres 
ganharam muito espaço nos Poderes Executivos, 
principalmente nas Prefeituras. Em 1996, cento e 
oitenta e sete mulheres ganharam a eleição. Em 2000, 
trezentas e dezessete mulheres. Em 2004, 
quatrocentas e sete mulheres. Em 2008, quinhentas e 
quatro, e agora, seiscentas e vinte e quatro mulheres. 
Essa conquista se amplia, mas é necessário que 
possamos, não apenas as Prefeitas, mas os Prefeitos, 
implantarem políticas pública, principalmente para 
que se diminua a violência contra a mulher, para que 
tenhamos uma sociedade igualitária entre homens e 
mulheres. Atualmente, as mulheres representam mais 
de cinquenta por cento da população, mas nos 
espaços de Poder, elas ainda são a minoria. Quem 
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sabe, nas próximas eleições, voltaremos a esta tribuna 
para anunciar que mais mulheres conquistaram este 
espaço importante, no Poder. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Lembramos, ao Ilustre Deputado que 
fez um discurso muito positivo em favor das 
mulheres, pois realmente estamos do lado das 
mulheres, é claro, que a primeira eleitora do Brasil a 
conseguir o direito ao voto por meio da Justiça, é do 
Município de Guaçuí, a Senhora Emiliana Viana 
Emery. Só para V. Ex.ª somar ao discurso importante 
que fez. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória. 

Ausente. Desculpe-me Deputado, V. Ex.ª 
surgiu das cinzas, escondido por atrás das cortinas. 

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, tenho orado todos os 
dias para V. Ex.ª lembrar de mim. O PDT é um 
parceiro dos Democratas em muitos municípios, 
lembrando a V. Ex.ª que sou parceiro. 

Cumprimentamos o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, mais uma vez, agradecemos a V. 
Ex.ª este trabalho sério que vem desenvolvendo à 
frente deste Parlamento e, em nome de S. Ex.ª, todos 
os demais Deputados, os profissionais de imprensa e 
a sociedade capixaba que nos assiste por meio da TV 
Assembleia. 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
retornamos a esta Casa de Leis e, na segunda-feira, 
inauguramos esta tribuna. Ontem elaboramos as 
nossas agendas de trabalho e, uma delas, com o 
Secretário de Governo Thiago Hoffmann, que nos 
recebeu com alguns representantes da Polícia Militar, 
que representam também o Corpo de Bombeiros, 
para que pudessem dar sequência ao compromisso do 
Governo do Estado com a instituição Corpo de 
Bombeiros.  
 Aprovamos nesta Casa o quadro 
organizacional da Polícia Militar, compromisso do 
Governo do Estado, que endossamos e levamos a 
mensagem como interlocutor na Assembleia Geral 
dos representantes que estavam esperando há muito 
tempo, a nova modalidade de promoções, inserida na 
lei do quadro organizacional. 
 O projeto de lei para o quadro organizacional 
do Corpo de Bombeiros não veio para a Assembleia 
Legislativa junto com o da Polícia Militar, mas ficou 
o compromisso de que essa proposta chegasse até o 
dia 02 de julho, Dia do Bombeiro. Já estamos em 10 
de outubro. Retornamos das eleições, foram 
minimizados os compromissos políticos das 
Lideranças, o Governo do Estado também está com 
mais condições e temos que cumprir com esse 
compromisso agora. 
 Então nossa voz se levanta nesta tribuna para 
alcançar o Senhor Governador do Estado Renato 

Casagrande, o Secretário de Estado da Gestão e 
Recursos Humanos, o Secretário de Estado de 
Governo e o Secretário de Estado da Segurança, para 
que possamos cumprir o compromisso porque é a 
primeira vez na história do Espírito Santo que uma lei 
chega à Assembleia Legislativa beneficiando apenas 
uma das instituições, que foi a Polícia Militar, 
deixando os Bombeiros de fora e sempre foi a mesma 
instituição, ela foi desmembrada na década de 90 e 
todas as vezes que se discutia uma lei ou modificava 
os assuntos internos administrativos dessas 
instituições, era feito junto, na mesma lei. 
 Então peço ao Governo do Estado que 
cumpra esse compromisso, que neste mês de outubro 
possamos discutir e aprovar a lei do quadro 
organizacional para os Bombeiros. 
 O Sr. Gilsinho Lopes – Senhor Deputado Da 
Vitória, corroboramos com todas as suas palavras. 
Todos os Senhores Deputados são testemunhas de 
que falamos: os Bombeiros irão aguardar 
pacientemente a chegada do seu QO, Quadro 
Organizacional. E estamos aguardando e já 
ultrapassou o prazo. Para a Polícia Militar veio o QO, 
as promoções de seiscentos e vinte e nove policiais e 
para o Bombeiro Militar até agora nada. Os 
bombeiros estão presentes toda segunda-feira na 
Comissão de Segurança. 

Vamos marcar uma agenda com o Senhor 
Governador porque deve estar havendo algum 
impedimento por parte do Comandante-Geral do 
Bombeiro Militar, o Coronel Calheira, porque S. S.ª é 
contra algumas situações postas pelos representantes 
da categoria. Queremos saber olho no olho. Que o 
Coronel Calheira vá também à reunião com o Senhor 
Governador para explicitar porque este QO ainda não 
veio para esta Casa. 

 
O SR. DA VITÓRIA –Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, agradecemos todo o apoio que V. 
Ex.ª deu, desde o início do mandato e mais ainda, 
enquanto estivemos ausente disputando a eleição em 
Colatina. Mas, não vamos aceitar a sua pontuação em 
relação ao Comandante Geral do Bombeiro Militar. 
Deixamos bem claro que esta Casa aprovou a 
promoção dos Soldados a Cabo da Polícia Militar, 
sem necessitar do curso.  

Senhor Deputado Elcio Alvares, V. Ex.ª que 
já ajudou muito essa instituição; um soldado fica 
quinze, doze anos, hoje menos tempo com nossa lei, 
mas ficava até vinte e dois anos para ser promovido. 
É um estágio muito longo para que seja promovido 
sem precisar fazer um novo curso, gastando dinheiro 
do Estado. Hoje no Estatuto da Polícia Militar a 
função é praticamente a mesma. Essa graduação é 
mais do que merecida. O Corpo de Bombeiros não 
pode ser tratado diferente. Para ser Cabo, o bombeiro 
terá que fazer o curso? Não! Negativo. Temos que 
tratar da mesma forma. Não pode ter dois pesos e 
duas medidas. 

Então que essa lei chegue a esta Casa neste 
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mês de outubro. Estamos esperando. O Senhor 
Governador é um homem de compromisso, marcou, 
entamos esperamos que cumpra, mas na mesma 
modalidade de promoção de soldado a Cabo da 
Polícia Militar, sem o curso e que eles tenham o 
curso para Sargento, para Oficial, como é na Polícia 
Militar. Que diminua o investimento do Estado para 
pagar, além de estadias e outros custos, as horas-aula 
aos Oficiais, que merecem, mas não para dar o curso 
de Cabo porque eles já têm um tempo longo de 
experiência junto à Sociedade Capixaba. Obrigado 
Senhor Presidente Theodorico Ferraço! (Muito 
bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes e retira-se 
momentaneamente o Senhor 
Deputado Marcelo Santos) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Registramos, com satisfação, a 
presença, nas galerias desta Casa, dos alunos da 
Faesa, Mata da Praia de Vitória, acompanhados da 
Senhora Raquel e do Senhor Amarildo. Sejam bem-
vindos. Muito obrigado pela presença e voltem 
sempre. 

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

 
ORDEM DO DIA: 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 348/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 237/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a doar uma área de terreno medindo 7.020 
m² (sete mil e vinte metros quadrados) ao Município 
de Castelo - ES. Publicado no DPL do dia 
18/09/2012. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, e da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação. Na Comissão de 
Infraestrutura o Deputado Gilsinho Lopes, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 08/10/2012. (Prazo até o 
dia 15/10/2012). (COMISSÕES DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 359/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 243/2012, que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno do Estado, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 25/09/2012. 
Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emendas. Na Comissão de 
Finanças o Deputado Sérgio Borges, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 08/10/2012. (Prazo até o dia 
15/10/2012). (COMISSÃO DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.o 31/2012, oriundo da 

Mensagem Governamental n.o 246/2012, que cria a 
Penitenciária Semiaberta de Cariacica-PSC e a 
Penitenciária Estadual de Vila Velha III-PEVV III. 
Publicado no DPL do dia 26/09/2012. Na Comissão 
de Justiça o Deputado Sandro Locutor, se prevaleceu 
do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 09/10/2012. (Prazo até o dia 
16/10/2012). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

233/2012, do Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe 
sobre o ressarcimento ao erário das despesas 
decorrentes de violência às mulheres, aos idosos, 
incapazes e minorias e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 29/06/2012. Parecer n.o 
409/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
24/09/2012. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

249/2012, do Deputado Claudio Vereza, que dá nova 
redação ao art. 3.º da Lei Estadual n.º 8641, que 
institui o Programa Estadual de Incentivo à 
Realização de Competições Esportivas no Estado. 
Publicado no DPL do dia 09/07/2012. Parecer n.o 
430/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
24/09/2012. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

257/2012, da Deputada Luzia Toledo, que dispõe 
sobre o direito do Cidadão ser informado quanto ao 
teor da Lei Federal 11.259/2005, “em caso de 
desaparecimento o registro é imediato. Cidadão faça 
valer o seu direito. Registre nesta Delegacia”. 
Publicado no DPL do dia 10/07/2012. Parecer n.o 
431/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
24/09/2012. (Em anexo, por se tratar de matéria 
correlata, o Projeto de Lei n.º 272/2012, da Deputada 
Aparecida Denadai, publicado no DPL do dia 
12/07/2012). 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, 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. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 343/2012, do Deputado Luiz Durão, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de os organizadores 
manterem Unidade de Tratamento Intensivo Móvel 
nos eventos privados em que haja grande 
concentração de pessoas humanas, no âmbito do 
Estado. Publicado no DPL do dia 24/09/2012. 
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Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 356/2012, do Deputado Gilsinho Lopes, 
que veda a discriminação dos aprovados em concurso 
público estadual. Publicado no DPL do dia 
02/10/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 358/2012, do Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a identificação dos produtos que 
contém glúten no cardápio dos estabelecimentos com 
a finalidade de prevenir as causas provenientes de 
doença celíaca ou síndrome celíaca. Publicado no 
DPL do dia 02/10/2012. 
 

O SR. PRESIDENTE- (THEODORICO 
FERRAÇO)- Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.o 348/2012. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILDEVAN FERNANDES) – Senhor Presidente, 
na forma regimental, assumo a presidência da 
Comissão de Infraestrutura e convoco seus membros, 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes, José Esmeraldo 
e Freitas. (Pausa)  

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que na 
sessão ordinária realizada dia 08 de outubro de 2012 
o relator do projeto, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, se prevaleceu do prazo regimental para relatar 
o projeto na Comissão de Infraestrutura. Portanto, 
tem prazo até o dia 15 de outubro de 2012 e 
continuará se valendo desse prazo para oferecer 
parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(GILDEVAN FERNANDES) – Devolvo a palavra à 
Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE- (THEODORICO 

FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 359/2012. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES)- Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Freitas, Da Vitória, Lúcia Dornelas, 
Sandro Locutor e Dary Pagung.  

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 
continuarei me prevalecendo do prazo regimental, 
requerido na sessão ordinária realizada dia 08 de 
outubro de 2012, para oferecer parecer ao Projeto de 
Lei n.º 359/2012, porque a Procuradoria da Casa está 
analisando as emendas em relação a texto somente. 

Todas estão corretas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(SÉRGIO BORGES) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO)- Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.o 
31/2012. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que na 
sessão ordinária realizada dia 09 de outubro de 2012 
o relator do projeto, Senhor Sandro Locutor, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar o projeto 
na Comissão de Justiça. Portanto, tem prazo até o dia 
16 de outubro de 2012 e continuará se valendo desse 
prazo para oferecer parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – É regimental. Espero que na segunda-
feira possamos votar o projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
233/2012. 

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

lo, declaro encerrada a discussão.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 409/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 233/2012. 

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

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

249/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 430/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
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projeto seguirá tramitação normal.  
Em votação o parecer, pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 249/2012. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado o parecer.  
Arquive-se o projeto. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
257/2012. (Em anexo, por se tratar de matéria 
correlata, o Projeto de Lei n.º 272/2012, da 
Deputada Aparecida Denadai, publicado no 
DPL do dia 12/07/2012) 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 431/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

 
Em votação o parecer, pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 257/2012.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado o parecer.  
Arquive-se o projeto.  
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 30/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Lei n.º 343/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Lei n.º 356/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

(Comparecem os Senhores 
Deputados Esmael de Almeida e 
Rodney Miranda) 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 358/2012. 
 
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 Líder do PR, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, falará em nome da liderança do PR o 
Senhor Deputado José Esmeraldo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia e pela TV Educativa, 
taquígrafos, funcionários desta Casa de Leis, 
profissionais da comunicação, jornalistas que já se 
foram, fazemos uma saudação especial aos 
adolescentes que estão nesta Assembleia Legislativa 
nos visitando hoje, alunos do colégio Faesa, do 
Bairro Mata da Praia, e aos responsáveis, Senhora 
Raquel e Senhor Amarildo, que foi da seleção 
brasileira. Um abração a vocês. Venham sempre a 
esta Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo. 
Parabenizamos todos.  
 Senhor Presidente, estamos fazendo nossas 
colocações e no Plenário tem um baixinho, mineiro, 
chamado Freitas, que fica só nos medindo. Baixinho, 
pego V. Ex.ª! 
 Agradecemos, primeiramente, a votação que 
o Sérgio Sá, filho do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, teve no Município de Vitória, na sua 
candidatura à reeleição. Foram quatro mil e oitenta e 
nove votos. Foi o décimo mais votado do Estado do 
Espírito Santo e não entrou, mas Deus sabe o que faz 
e respeitamos aquele que nos orienta em tudo aqui 
embaixo. 

Temos que mudar esse sistema político, que é 
uma vergonha. Porque pessoas que recebem quatro 
mil e oitenta e nove votos nas urnas não se elegem, 
ficam como primeiro suplente, e o que tem mil e 
oitocentos votos entra. É uma decepção que temos 
por esses políticos da área federal, que não 
promovem uma reforma política. Tem que ganhar os 
primeiros. 
 Quem teve mais voto? Quem teve mais 
voto é quem leva, porque a população assim o 
quis. Não uma pessoa, que teve quatro mil e 
oitenta e nove votos, uma votação de prefeito de 
interior, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, e 
ficar na primeira suplência. Trabalhou sozinho, 
não teve apoio de Governo como alguns tiveram 
como, por exemplo, o Senhor Serjão que teve 
apoio, com força e botaram todo mundo para 
votar.  
 O rapazinho sozinho teve quatro mil e 
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oitenta e nove votos honestos, não são votos 
comprados, não. Votos de pessoas que têm moral 
ilibada. Lamentavelmente, aconteceu, mas 
estamos de cabeça erguida. Essa é a verdade. 
Eleição é assim mesmo. Volto a criticar o nosso 
sistema político, porque uma pessoa com quatro 
mil e oitenta e nove votos e ficou em sétimo 
lugar, tem que dar lugar para outro que ficou em 
décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto, 
esses tiveram meia dúzia de votos. Comparem o 
conhecimento de um com o outro. O grau de 
competência de um engenheiro civil, que foi sete 
anos Secretário de Habitação. Não é porque é 
meu filho não, mas manda disputar com ele. 
Façam um concurso público com ele, para ver o 
que acontecerá. Juntem o pessoal todo e faz! 
Mas, lamentavelmente, não deu.  
 Agradecemos nossos amigos e nossas 
amigas, aqueles que ficaram conosco, porque foi 
muito importante o apoio de vocês. Sempre 
agradeço porque temos que ser gratos. A 
gratidão é importante e fundamental.  
 Todos os bairros do Município de Vitória 
votaram no Senhor Sérgio Sá de Freitas para 
Vereador. Não deu, mas estamos na caminhada. 
Essa caminhada será sempre vitoriosa. 
 Agradecemos de coração a todos os 
amigos e amigas, não citaremos nomes de 
bairros porque podemos nos esquecer de alguns, 
mas podemos dizer em alto e bom som que todos 
os bairros do Município de Vitória votaram no 
Senhor Sérgio de Sá Freitas, filho do Senhor 
Deputado José Esmeraldo. E teve votação boa, 
não foi votação comprada e não foi votação em 
função da corrupção, porque isso aconteceu 
muito. Se for necessário, falarei o nome de 
alguns. 
 Agradecemos ao Senhor Theodorico 
Ferraço, nosso candidato a presidente desta Casa, 
sempre gentil com essa Casa de Leis e com esse 
Deputado. Não temos dúvidas que esse 
procedimento dito por V. Ex.ª com relação à 
construção e à desapropriação do imóvel, 
principalmente a construção porque a área já 
existe, será uma realidade porque acreditamos na 
fala de V. Ex.ª.  
 
 É importante para esta Casa de Leis que 
tenhamos uma maior abrangência. Queremos que 
toda a Grande Vitória, que os Municípios de 
Guarapari, Domingos Martins, Vila Velha, 
Viana, Cariacica, Serra e Fundão, todas essas 
regiões, todas essas jurisdições, toda essa 
poligonal seja coberta por este canal onde as 
pessoas poderão conhecer melhor os políticos e 
sua atuação nesta Casa de Leis. Sabemos que 
tem muita gente que está nos assistindo, vemos 
isso nas ruas, e para nós é um prazer, uma 
satisfação, até mesmo porque esses que estão nos 

assistindo tirarão suas conclusões na hora certa.  
 Às vezes, temos deputados que não têm 
apoio do Governo e perdem a eleição, mas são 
grandes deputados no Plenário. Portanto, quem 
julga é o povo, e não essa meia dúzia de políticos 
que querem ditar o destino do Estado do Espírito 
Santo.  

Mas essa é a geopolítica que é 
comandada por uma meia dúzia de fantoches e 
irresponsáveis que já foram pequenininhos e 
agora pensam que são muito grandes. São nada! 
Não tem esse negócio de grandeza não! O maior 
que temos é Deus! Aquele que está lá em cima é 
que temos que respeitar! O resto é resto! Somos 
todos iguais: deputados e não deputados, todo 
mundo é igual como japonês, a verdade é essa! 

 Então é importante, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, que aqueles deputados que 
muitas vezes são desprestigiados pelo Governo - 
mas o governo tem seus projetos defendidos e 
aprovados nesta Casa de Leis, não sabemos até 
quando, mas são aprovados- sejam respeitados. 
Mas sentimos a má vontade de alguns assessores 
do Governo Renato Casagrande. 

Seria muito bom que o Senhor 
Governador Renato Casagrande olhasse isso com 
bons olhos, até mesmo porque eu sempre apoiei S. 
Ex.ª quando era pequenininho, era deputado federal e 
não era conhecido por ninguém. Não devemos cuspir 
no prato que comemos, essa é a verdade! 

 Não estou preocupado com minha eleição, 
estou preocupado em cumprir meu mandato com 
dignidade, competência, determinação e 
responsabilidade. É isso aí! 

Não direi amém para ninguém, não tem esse 
negócio de amém comigo não! Se estiver errado, 
falo, porque não sou pau mandado de ninguém, tenho 
responsabilidade na minha fala, nas minhas ações e 
atitudes. Chego nesta Casa no horário mais cedo, 
junto com o Senhor Deputado Doutor Hércules; 
somos os dois primeiros a chegar com os Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Genivaldo Lievore. 
Chegamos e ficamos até o último segundo. 
Cumprimos a nossa parte, é isso aí! 

Senhor Deputado Sérgio Borges, Líder do 
Governo e meu amigo, que está me ouvindo. É 
importante que V. Ex.ª veja essa situação com 
carinho porque tem deputado que está sendo 
desprestigiado pelo Governador e sua assessoria. 

Tenho dois anos e três meses de mandato, 
dou um trabalho desgraçado, podem ter certeza! Se 
eu começar a falar desta tribuna o bicho vai pegar! E 
vai pegar mesmo porque não tenho medo de cara 
feia! Não sou filho de pai assustado, nunca fui, serei 
agora? O que é isso, companheiro? De jeito nenhum! 
Temos que ter as nossas ações com personalidade; o 
político tem que ter personalidade, não pode ser um 
teleguiado. Tem político que é teleguiado, faz o que 
mandam. Comigo não será assim, sou fácil de 
conversar, porém não sou teleguiado por ninguém, e 
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não farei coisa errada só porque sou da base. Não 
faço de jeito nenhum! Isso aí ninguém me obrigará a 
fazer, ninguém, nem que minha mãe e meu pai 
venham lá de cima e me peçam, terão um não na 
hora! 

 Estamos desprestigiados aqui; e o que 
falamos entra por um ouvido do Senhor Governador 
Renato Casagrande e sai pelo outro. Já falei com o 
Senhor Deputado Sérgio Borges, que é Líder do 
Governo, que há deputados que na verdade não são 
prestigiados, mas são competentes, aguerridos, 
pessoas que fazem a diferença.  

Já falei com o Serginho Borges: Serginho, a 
não ser que estejam gostando! Vai gostando, vai! A 
verdade é essa, me engana que eu gosto. Falo neste 
Plenário dentro da minha responsabilidade daquilo 
que estou vendo. Estou vendo!  

Eu mesmo assomei à esta tribuna para falar 
sobre o trabalho do Senhor Ângelo Roncalli. Falei! 
Estou feliz, alegre e satisfeito. E ainda disse: Tira 
esse cara logo, porque esse troço vai explodir. E 
Explodiu. 

Pergunto ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes e peço-lhe que fale ao microfone, por favor. 
Soltaram o pessoal do Iases ou está todo mundo 
preso? Isso é uma vergonha, uma vergonha. Como é 
que pode prender um monte de gente do Governo? 
Isso é um absurdo! Quero ouvir de V. Ex.ª se esse 
pessoal já foi solto. 

 
O Sr. Gilsinho Lopes – Senhor Deputado 

José Esmeraldo, se fossem soltos, os jornais iriam 
noticiar. Não noticiaram. Temos acompanhado o 
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 
Justiça, as últimas instâncias que têm para recorrer, 
mas, mesmo assim, perderam nessas instâncias. 

Quero deixar bem claro, Senhor Deputado 
José Esmeraldo, que as pessoas que colaboraram, 
participaram de um processo, para que fossem para a 
cadeia e não afundassem ainda mais os cofres do 
Estado. E isso causa indignação, causa nojo. 

Vou ler a nota técnica enviada pelo Senhor 
André Garcia, Secretário de Estado da Justiça. É uma 
vergonha. Disse que tenho todo carinho, todo apreço 
e respeito pelo Doutor André Garcia. Mas trata-se de 
uma nota técnica que, se fosse S. Ex.ª não a 
encaminharia, Senhor Presidente. 

Diz a nota: 
 

A presente minuta de Lei 
Complementar visa criar a 
Penitenciária Semiaberta, em Tucum, 
Município de Cariacica. 
A Penitenciária Semiaberta de 
Cariacica está em reforma e será 
inaugurada onde funcionava a 
Penitenciária Feminina de Tucum, 
que foi desativada. A Penitenciária 
Semiaberta de Cariacica será 
ocupada por presos do regime 
semiaberto, gerando, assim 400 

vagas para esse tipo de presos.  
Hoje a Secretaria de Estado da 
Justiça está com uma defasagem de 
2737 (duas mil setecentas e trinta e 
sete) vagas para esse tipo de regime 
de cumprimento de pena, razão pela 
qual se torna imperiosa a criação da 
Penitenciária Semiaberta de 
Cariacica. (...) 

 
Estive com a Juíza da Vara de Execuções 

Penais, Doutora Elza Ximenes, e a promotora de 
Justiça, Doutora Viviane Barros Pioto, quando da 
visita que fizemos ao presídio de Xuri, onde faziam 
inspeções. S. Ex.ªs disseram que não estão podendo 
dar a progressão do regime que o preso merece em 
razão de não haver as vagas no sistema.  

Falamos desde o início do nosso mandato 
sobre isso e nada foi feito ainda, entra Secretário; sai 
Secretário. E, agora, numa cara deslavada o 
Secretário encaminha uma nota técnica dessa 
natureza. 

Por isso falei com o Líder do Governo que 
me prevalecerei do prazo regimental; farei inspeção 
in loco e verificarei quem está fazendo a obra. Há 
mais alguém do Estado ganhando. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Tem muita 

coisa errada, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Muita 
coisa errada. O exemplo está aí. Foram treze pessoas 
presas; uma quadrilha. Dava para encher um micro-
ônibus. Acho que um micro-ônibus não levaria tanta 
gente. 
  Sou Deputado de três mandatos; tive quatro 
mandatos como Vereador pela Capital. Nunca vi um 
negócio desses. Por quê? Porque não tomaram 
providências antes. Tinha que tomar providências. 
Falei neste Plenário durante oito meses, antes de 
acontecer o fato. Levamos, apresentamos os fatos. 
Outros fizeram a mesma coisa. Mas não se tomou 
providência.  

Nós, Deputados, somos fiscalizadores e 
temos a obrigação de levar a situação ao 
conhecimento do Governo. Somos da base do 
Governo. Mas só somos da base do Governo para 
votar projetos nesta Casa? O que é isso, rapaz? Aqui 
não tem ninguém bobo, não!  

Senhor Deputado Sérgio Borges, meu amigo, 
Líder do Governo nesta Casa, quero dizer a V. Ex.ª 
que acredito que lá deve ter alguém nos assistindo. 
Quando o Deputado vem para o Plenário, ficam uns 
dez diante da televisão olhando; vendo o que o 
Deputado fala: Ah! Pelo amor de Deus... 

Vou continuar falando que não tenho rabo 
preso, não tenho medo de Governo, não tenho medo 
de nada. Sou um cara decidido, não estou preocupado 
com a minha eleição. Quem vai decidir minha eleição 
é a população. 

Por isso, Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço, queremos que V. Ex.ª proceda com urgência 
urgentíssima à criação do canal da televisão aberta. É 
isso que precisamos! Precisamos de canal de 



Vitória-ES, terça-feira, 23 de outubro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 19 

 

televisão aberta, porque, assim, haverá milhares de 
pessoas nos assistindo e, na hora agá, essas pessoas 
tomarão suas decisões. É disso que precisamos. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Findo o tempo destinado às 
Lideranças Partidárias, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza, orador inscrito. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, como pretendo apenas fazer dois 
convites, farei meu pronunciamento pelo microfone 
de aparte. Em primeiro lugar, convido todos para as 
comemorações do Dia Nacional da Saúde Mental. 
Na verdade, Dia Mundial e Dia Nacional da Saúde 
Mental. 

O movimento antimanicomial organizou um 
ato público para o dia de hoje, às 13h30min, em 
frente à Assembleia Legislativa e, às 15h30min, no 
Auditório I, desta Casa de Leis, haverá uma palestra 
sobre Saúde do Trabalho e Saúde Mental; saúde do 
trabalho com ênfase em saúde mental. Deixo esse 
convite aberto a todos. Será um debate de grande 
importância para o sistema de atendimento às pessoas 
com distúrbio mental.  

Felizmente, há avanços nesse sentido no 
Estado, mas é preciso aperfeiçoar cada vez mais esse 
foco do trabalho da saúde em nosso Estado, que é o 
atendimento às pessoas com problemas de saúde 
mental. 

O segundo convite, Senhor Presidente e caros 
colegas, é a abertura do Campeonato Brasileiro de 
Basquete Feminino em Cadeira de Rodas. Haverá, no 
Município de Vitória, esse campeonato brasileiro, 
com a presença de equipes representantes de muitos 
estados. As meninas estão cada vez atuando mais no 
basquete em cadeira de rodas, que é um esporte 
difícil, um esporte que exige muita destreza, muita 
habilidade e muita técnica. Essa área ainda estava a 
dever o seu desenvolvimento no Brasil. 

Felizmente, o Estado do Espírito Santo está 
trabalhando o esporte também para as mulheres e 
estará sediando o campeonato com a abertura oficial 
amanhã, quinta-feira, dia 11 de outubro de 2012, às 
17h30min, no Ginásio Jones dos Santos Neves, o 
antigo DED, no bairro Bento Ferreira. O 
encerramento será no domingo, dia 14 de outubro de 
2012, às 12h, com a premiação das campeãs. Todos 
estão convidados para assistirem aos jogos do 
Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino em 
cadeira de rodas, que acontecerá a partir de amanhã.  

Senhor Presidente, era isso que gostaria de 
comunicar a todos e convidá-los para esses eventos. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Obrigado, Senhor Deputado Claudio 
Vereza. Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, orador inscrito. 

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados 
e servidores da Casa, cumprimentamos o Senhor 
Jonimar Santos Oliveira, Vereador pelo Município de 
Vila Velha, que se faz presente nesta Casa de Leis. S. 
Ex.ª participará agora da campanha pelo 2.º turno 
para prefeito.  

Complementando o pronunciamento que 
iniciamos anteriormente, quando falamos em relação 
ao projeto de criação da Penitenciária de Regime 
Semiaberto, no Município de Cariacica, e a 
Penitenciária Estadual de Vila Velha – PEVV III. 
Simplesmente estão fazendo uma maquiagem nas 
unidades prisionais, haja vista que os presos  
simplesmente estão fazendo uma maquiagem nas 
unidades, haja vista os presos estarem em regime 
semiaberto. Eles sairão para trabalhar durante o dia, e 
à noite se recolherão ao sistema. Mas, não tem 
detector de metal nem parlatório, não tem nada 
nessas unidades. Portanto, a promiscuidade vai 
continuar acontecendo; farão uso de drogas 
sistematicamente; levarão celulares para cometerem 
os delitos de dentro do sistema, porque o número de 
agentes penitenciários é infinitamente inferior à 
necessidade.  
 Ficamos preocupado, porque sempre a corda 
estoura do lado mais fraco. Colocam que a 
responsabilidade é dos agentes. Mas, na maioria dos 
presídios da Grande Vitória e do interior do Estado a 
defasagem de servidores é muito grande. O excesso 
de presos está acima de duzentos presos para cada 
unidade. Há defasagem de duas mil setecentos e 
trinta e sete vagas, o que implica em dizer que há 
necessidade de criação, neste momento, só para o 
excesso, de cinco presídios com capacidade para 
quinhentos e cinquenta e um presos cada.  
 Não é fazendo paliativo que resolveremos o 
problema. Desde o início do nosso mandato 
cobramos da Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, cobramos do Governo do Estado 
e cobramos também uma posição do Secretário de 
Justiça para que fizesse um planejamento, para que 
encaminhasse para esta Casa uma mensagem, pois 
autorizaríamos a construção dos presídios até mesmo 
com dispensa de licitação, se a empresa tiver os 
requisitos necessários, como foi o caso da DM e da 
Verdi nos presídios que de fato foram construídos. Os 
presídios construídos pelo Iops são os mais caros e 
demorados. 
 Ficamos neste Plenário todos os dias 
informando, falando com o Governador, levando 
documentos ao Governo, e nada é resolvido. Fica 
difícil, porque percorremos o interior do Estado... 

Faremos menção à fuga do assassino do 
Senhor Mateus Ribeiro dos Santos em Linhares. 
Acusaram o Senhor Jorge Donati, Prefeito que 
ganhou a eleição em Conceição da Barra, sem que 
este tivesse qualquer responsabilidade pelo crime. 
Passou pela cadeia e quase o fizeram perder a 
eleição. Quiseram tirá-lo do jogo. 
 
 O Sr. Freitas – Como Deputado da base 
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eleitoral de Conceição da Barra, aproveitando a 
oportunidade, já que V. Ex.ª tocou no tema, 
precisamos fazer uma menção, principalmente, ao 
julgamento que tirou o registro da candidatura do 
Prefeito Jorge Donati em função de uma plaquinha 
institucional, uma única plaquinha de inauguração da 
Delegacia de Polícia em Conceição da Barra. Uma 
placa colocada antes do período eleitoral e mesmo 
assim o nome do Prefeito foi apagado. A plaquinha 
foi denunciada pelos adversários e o Ministério 
Público deu uma multa pequena. A multa poderia ir 
de cinco a vinte e cinco mil reais, e o Ministério 
Público acolheu a denúncia dos adversários e deu a 
multa no menor valor, de cinco mil reais. O 
Judiciário local não acolheu nem a multa que o 
Ministério Público aplicou, isentando o Prefeito da 
intenção de propaganda extemporânea. Quando 
chegou no TRE, o relator da matéria não só acolheu a 
multa que o Ministério Público tinha colocado na 
comarca de Conceição da Barra, como inseriu um 
pedido que não estava na inicial, um pedido da 
cassação do registro do Prefeito Jorge Donati, o que o 
colégio do Tribunal Regional Eleitoral acolheu à 
unanimidade, mas que não teve amparo no TSE, 
concedendo liminar para que disputasse as eleições. 
E sessenta e seis por cento do povo de Conceição da 
Barra votou em Donati para prefeito, pois apesar dos 
problemas conseguiu distinguir os problemas da 
administração e fazer uma bela administração no 
Município de Conceição da Barra. E aí buscamos 
esse fato e levamos para o fato que o V. Ex.ª citou. 

Na ocasião do assassinato de Mateus Ribeiro 
dos Santos, vulgo Mateusão, o inquérito policial 
sequer tinha começado e o Ministério Público pediu a 
prisão de Jorge Donati. A autoridade policial foi 
atropelada. Como pedir a prisão de um suspeito 
quando a autoridade policial não concluiu o 
inquérito, sequer o começou? E foi pedida a prisão de 
Jorge Donati, que ficou muito tempo preso. 
Felizmente, o caso foi esclarecido à sociedade 
capixaba quando da prisão do homicida, homicida 
que o Estado do Espírito Santo e o Brasil todo podem 
conhecer porque o assassinato foi filmado, ocorreu 
dentro de um supermercado. E o homicida declarou 
que matou por vingança, porque o cara assassinado 
tinha matado o pai dele e o primo dele também. 
Declarou, então, que ele matou em função de vingar 
o crime que o rapaz tinha feito com a família dele, 
com o pai dele e com o primo dele. Não tinha a ver 
com o Prefeito Jorge Donati; e o inquérito foi 
concluído. Aí, sim, o prefeito foi solto. 

Mas, achamos que foi uma brutalidade, uma 
injustiça cometida neste Estado o promotor pedir a 
prisão de Jorge Donati sem que tivesse sido 
concluído o inquérito policial, atropelando a 
autoridade policial. Foi cometida uma injustiça e 
ficou muito clara a injustiça. Com mais essa 
injustiça cometida com o Prefeito Jorge Donati, 
tentando tirar-lhe o legítimo direito de disputar a 
eleição no Município de Conceição da Barra, 
fica esquisito, parecendo que existe perseguição. 

 Tem que ter muita coragem para falar 
isso nesta Casa Legislativa, mas analisando os 
fatos da forma como os colocamos, ficam 
dúvidas sobre as questões que imputam a Jorge 
Donati. Diante desses dois fatos, ou seja, 
primeiro de terem atropelado o inquérito policial 
e, segundo, uma vez concluído o inquérito 
policial isentando-lhe de toda a culpa tentaram 
tirar-lhe o direito de disputar a eleição, quando 
isso sequer havia sido pedido na inicial, até que 
ponto são fatos e até que ponto perseguição? 

Fica uma dúvida cruel em relação a todas 
as situações que estão imputando a esse rapaz em 
Conceição da Barra. E ele tem sido um bom 
Prefeito, que vem administrando a cidade de 
Conceição da Barra com lisura, com ética, com 
organização. Pela primeira vez na história 
política de Conceição da Barra é reeleito um 
prefeito. E a população reelegeu Jorge Donati a 
prefeito em função da boa administração que 
vem acontecendo naquela cidade. Enquanto 
representante político daquela região, 
observamos que a gestão do município é muito 
bem feita. Em função disso é que Jorge Donati 
foi reeleito, ou seja, apesar de tantos problemas 
teve capacidade de superá-los. 
  
 O SR. GILSINHO LOPES - Pedimos 
ao Senhor Presidente que nos conceda três 
minutos para concluirmos nosso 
pronunciamento. 
  Senhor Deputado Freitas, insta frisar que 
o prefeito se apresentou ao tomar conhecimento 
de sua prisão extemporânea, draconiana. Sobre a 
gestão do Senhor Jorge Donatti, em Conceição 
da Barra, ninguém tem o que reclamar. Está aí o 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes que o 
conhece bem, pois é da região e sempre o 
apoiou. O Senhor Deputado Gildevan Fernandes 
foi um dos que nos cobraram. Enquanto 
presidente da Comissão de Segurança, pedimos 
cópia integral do inquérito e não havia uma 
vírgula sequer contra o então prefeito Jorge 
Donatti.  

O Ministério Público ao bel-prazer pediu 
a prisão do Senhor Jorge Donatti, e o então 
prefeito se apresentou. S. S.ª saiu da prisão, e 
graças a Deus ganhou as eleições, pois o 
Município de Conceição da Barra precisa de 
Jorginho Donatti para administrar com punhos 
de aço, pois é um bom gestor, sabe administrar o 
dinheiro público e sabe do que Conceição da 
Barra precisa. 
 Portanto, os Senhores Deputados 
Gildevan Fernandes e Freitas estão de parabéns 
por terem o Senhor Jorginho Donatti como 
prefeito. Voltaremos a falar em uma próxima 
oportunidade. Agradecemos ao Senhor Deputado 
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Freitas o aparte. (Muito bem!) 
 

(Retira-se momentaneamente a 
Senhora Deputada Luzia Toledo) 

 
 O SR. PRESIDENTE – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Fazemos um 
registro muito especial da presença de lideranças 
de Guararema, Município de Cariacica, e do 
bairro São Pedro, em Vitória, amigos do Senhor 
Deputado José Esmeraldo, pessoas credenciadas. 

 Temos o Wanderson Pio, conhecido por 
Careca, o Elias de Azevedo, o Jovelino Sá, o 
José André, o Pablo Nunes, o Jamesson Martins, 
o Adenilson dos Santos, conhecido por Dudé. 
Sejam bem-vindos, a Casa é de vocês. 
Continuem prestigiando o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, uma das melhores lideranças que o 
Estado do Espírito Santo tem. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, orador inscrito. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Deputados, aqueles que nos assistem das 
galerias, e telespectadores da TV Assembleia, 
referendarei as palavras proferidas hoje pelo Senhor 
Deputado José Esmeraldo. Tive o privilégio e o 
prazer de trabalhar um tempo com o Sérgio Sá, mais 
conhecido por Serginho, e pude perceber que é uma 
pessoa preparada, competente e séria. Sou 
testemunha disso. Um grande engenheiro, que realiza 
um grande trabalho na Câmara Municipal de Vitória 
e na Secretaria de Habitação, onde nunca houve um 
avanço tão grande na questão habitacional e fundiária 
em nossa Cidade. 

Essa legislação perversa que existe precisa 
ser reformulada. Não é possível que uma pessoa que 
tenha uma votação tão expressiva não consiga o 
direito de voltar para a Câmara Municipal de Vitória. 
Portanto, queremos parabenizar o Serginho pelo 
trabalho e desempenho, por tudo que fez e que ainda 
fará pela Cidade de Vitória, pois tenho certeza de que 
Deus tem grandes coisas para S. S.ª nesta Cidade e 
neste Estado. Torcemos muito pelo Senhor Sérgio Sá, 
Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Meu filho Davi Esmael, que foi eleito, 
sempre me falava sobre o Serginho e sobre a 
orientação que deu a ele, também nesta última 
campanha. Portanto, quero agradecer ao Sergio Sá e 
dizer que ele é um dos melhores quadros políticos 
que temos na Cidade de Vitória. 

 

 Registramos também, a todos que nos 
ouvem e que nos assistem nesta manha, que houve 
uma injustiça muito grande ao PSB, nesta Cidade. 
Somos testemunha disso. O PSB resolveu adotar um 
candidato e sentimos isso na pele. Pudemos ver em 
uma sessão o presidente do PSB com um adesivo de 
um vereador, do candidato a vereador Serjão. Isso é 

errado! Não aceitamos isso. Pudemos ver e sentir isso 
na pele. Dizemos que o Município de Vitória perdeu, 
mas Deus sabe de todas as coisas. Essas são nossas 
palavras e críticas a essa injustiça cometida pela 
Executiva do partido, o que pudemos perceber na 
Cidade de Vitória. 
 Na segunda parte do nosso pronunciamento, 
voltaremos a falar sobre eleições gerais. 
Pronunciamo-nos nesta tribuna ontem e repetiremos 
hoje: achamos um absurdo haver eleições de dois em 
dois anos. Constatamos o prejuízo que a nação, o 
Estado e os Municípios têm com o absurdo de haver 
eleições de dois em dois anos. O povo não suporta 
mais!  
 Não sabemos muitas vezes o que fazer. Por 
outro lado, pensamos que devemos fazer algo. 
Sabemos que muitas pessoas devem estar pensando: 
Isso é questão de Brasília. Trata-se de Reforma 
Eleitoral. Envolve o Congresso Nacional. Mas 
podemos, sim, em nossas bases e, onde estivermos, 
trabalharmos e fazermos algo. E pedimos à 
população do Estado do Espírito Santo que se rebele 
contra isso.  
 Pretendemos fazer uma carta aberta à 
população capixaba, para que se manifeste via 
abaixo-assinados. A intenção é encaminhá-la a 
Brasília como forma de repúdio para acelerar a 
reforma eleitoral.  

Vamos às prefeituras deste Estado e não 
encontramos quase ninguém. É uma dificuldade 
conseguir algo. O povo sofre com isso. Sem 
considerarmos o prejuízo financeiro e o cansaço. E, 
daqui a um ano e meio, já começa o período eleitoral 
novamente, envolvendo escolhas, entre outras, de 
Deputado Estadual e de Deputado Federal.  

Achar que o povo brasileiro não tem 
competência para votar na urna eletrônica seis votos 
é mentira. A população está preparada para votar de 
vereador a presidente. Não temos dúvida disso. Pode 
demorar mais um pouco. Mas é o melhor para a 
Nação. Dessa forma, pedimos a nossos representantes 
em Brasília que façam algo. Pedimos também que o 
Estado do Espírito Santo dê o pontapé inicial. E que 
isso repercuta em todo o País. Porque achamos que 
somente o povo pode mudar isso. Não acreditamos 
que os membros do Congresso Nacional tenham 
interesse em fazer essa mudança. Esse é o segundo 
ponto sobre o qual falamos esta manhã: acabar de vez 
com as eleições de dois em dois anos. 

Aproveitamos os minutos que nos restam 
para convidar todos os Senhores Deputados e 
telespectadores para participarem da inauguração da 
Cristolândia, dia 26 de outubro próximo. A 
Cristolândia é um projeto maravilhoso! Está sendo 
implantado no prédio do antigo SESI, no centro do 
Município de Vitória, em comodato feito pela Junta 
de Missões Nacionais da Convenção Batista 
Brasileira. O referido prédio está em obras, sendo 
restaurado para disponibilizar vários atendimentos 
para dependentes químicos; entre eles, médico, 
odontológico, psicológico. Além disso, contará com 
um refeitório. Destacamos que, acima de tudo, o 
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lugar ficou muito bonito e muito bem preparado para 
receber essas pessoas, que serão evangelizadas 
porque temos que trabalhar com o corpo, sim, mas 
com a alma e a parte espiritual também.  

Conforme a palavra de Deus diz, e é muito 
clara, se o filho do homem, Cristo, vos libertar, 
verdadeiramente sereis livres. Queremos ver esse 
povo livre. Há jeito para eles. Esse trabalho está 
sendo concluído. Convido todos os Deputados e 
telespectadores para estarem conosco em uma 
caminhada desde o Tancredão até a Praça Oito. 
Todos juntos caminhando com a camiseta específica 
sobre esse assunto: Jesus Transforma, todos 
caminhando até a Praça VIII, no Centro de Vitória, 
que terá um grande evento para celebrar essa 
inauguração e depois todos poderão visitar as 
instalações da Cristolândia.  

Parabenizo aqueles que estão de alguma 
forma trabalhando, apoiando e ajudando esse grande 
empreendimento. Agradeço a todos, mas de uma 
maneira especial ao trabalho desse grande homem de 
Deus, nosso querido Pastor Oliveira Araujo, não 
medindo esforços à frente desse projeto. O Revm.º 
tem se esforçado e apoiado muito esse trabalho.  

Então, mais uma vez, convido todos para 
estarem conosco nesse dia. Naquele local será 
trabalhada a questão das drogas, do álcool e outras 
coisas mais. Muitas vezes pensamos apenas nas 
drogas, mas uma das maiores drogas que existem 
para mim é o álcool e os dependentes dele também 
serão atendidos. 
 O Espírito Santo está de parabéns em receber 
a Cristolândia. Porém, estarão trabalhando 
voluntariamente médicos, dentistas, psicólogos e 
outras pessoas com esses indivíduos que estão 
perdidas no Centro de Vitória, que serão conduzidas 
para aquele local e receberão tratamento digno para 
serem recuperadas, restauradas e retornarem à 
sociedade.  
 

Convido todos para estarem conosco no dia 
26 de outubro, para a inauguração dessa grande obra, 
a Cristolândia, não tenho dúvida que será um marco 
na história do Espírito Santo. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra a Senhora 
Deputada Luzia Toledo.  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore.  
  

O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 
Presidente, declino.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado José Esmeraldo. (Pausa) 

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão, e concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, 
Theodorico Ferraço e Senhores Deputados 
presentes neste Plenário: Doutor Hércules, 
Esmael de Almeida e Genivaldo Lievore. Saúdo 
primeiramente o Doutor Amúlio Finamore Filho, 
gente de primeira linha e de qualidade. Prazer 
em vê-lo, pois quase foi prefeito de Vitória, 
faltando pouco para conseguir.  

Saúdo nossas taquígrafas, os funcionários 
desta Casa, os nossos profissionais da 
comunicação, do som, que há poucos dias me 
pediram para falar o nome, gente importante, 
porque sem som não conseguimos falar; os 
nossos amigos que estão nas galerias, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço: o careca, 
Wanderson Pio da Silva, mostre o rosto para nós 
no vidro; nosso presidente da Comunidade de 
São Pedro III, São José, nosso amigo Elias de 
Azevedo; nosso amigo Pablo Nunes; nosso 
querido amigo José André, que foi presidente da 
comunidade; o Jamesson Martins; o nosso amigo 
Dudé, Adeníson dos Santos; o nosso amigo 
Jovelino Sá, grande companheiro; nosso querido 
Reginaldo; o Acyr Mendonça, do Município de 
Cariacica e os demais presentes nesta Casa. 
Esses que falei o nome, sei porque são todos da 
nossa horta, então conhecemos, mas já os outros 
eu tenho um grau de dificuldade; saudar o 
policial que está com aquele casquetinho dele de 
lado; a nossa amiga morena e os dois que estão 
nas galerias desta Casa nos assistindo. 
 Saúdo os telespectadores da TV 
Assembleia e da TV Educativa. Isso é muito 
importante. 
 Assomo a esta tribuna para agradecer ao 
Senhor Deputado Esmael de Almeida. O filho de 
V. Ex.ª, que é advogado, teve uma votação muito 
boa. Com certeza, será muito importante na 
Câmara Municipal de Vitória. 
 Acho que tem que haver uma 
modificação nessa política maluca, doida, 
irresponsável. Tem que haver uma reforma 
política. É inadmissível que um candidato tenha 
quatro mil e oitenta e nove votos; uma votação 
expressiva, maior do que votação para prefeito; e 
lamentavelmente não ser eleito. E um candidato 
com mil e novecentos, dois mil, dois mil e 
poucos, três mil votos seja eleito. Ficou em 
sétimo lugar, foi o décimo mais votado. Mas, 
Deus sabe o que faz. 
 O nosso amigo Esmael de Almeida fez 
um discurso. S. Ex.ª disse que o Presidente do 
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PSB de Vitória colocou um adesivo do candidato 
Serjão. Para mim, o Senhor Cléber Guerra, 
Presidente do PSB é um irresponsável. Ele 
deveria ficar debaixo dos tanques. Como pode? 
Foi o Governador quem mandou?  
 A informação que tive pelos próprios 
partidários do PSB foi que o Governador Renato 
Casagrande, junto com a sua elite, mandou todo 
mundo votar no Serjão. Isso é brincadeira. 
 Senhor Governador, isso é muito sério. 
V. Ex.ª acha que não tem deputado com coragem 
para falar sobre esse assunto. Eu tenho e falo na 
sua frente, Governador. V. Ex.ª sabe que sou um 
cara linha de frente. Não mando recado. Falo 
nesta Casa e em outro lugar. 
 Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
isso é um ato de covardia, porque todos os três 
candidatos pertencem ao PSB: Sérgio Sá, Davi 
Esmael e Serjão. Jamais o Presidente do partido 
poderia ter feito isso.  

Não sabia disso. Estou sabendo agora. 
Não sabia que o Presidente do PSB havia feito 
isso. Qual a moral que ele tem? Mande ele me 
responder pelos jornais para ver se terá peito 
para fazer. É um cara que não tem moral. Está 
jogando para um lado só. Tem que ser juiz. O 
presidente do partido tem que ser um juiz. Não 
pode ser um pau mandado. Ele foi um pau 
mandado. Não tem moral para ser presidente de 
nada, nem de time de futebol. A verdade é essa. 

Como um presidente de partido coloca 
um adesivo no peito?  

Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
não sabia disso. Ainda bem que V. Ex.ª me 
alertou. Isso é coisa de irresponsável.  

Farei um levantamento desse indivíduo. 
Farei um discurso sobre ele nesta Casa. Quem 
faz isso, faz outras coisas. Covarde. Você é 
covarde, rapaz. Não tem coragem de encarar. 
Covardão. 

Senhor Presidente, Deputado Doutor 
Hércules, quero me reportar a um assunto 
importante, que diz respeito a V. Ex.ª, a este 
Deputado e aos que falam desta tribuna. Tenho 
certeza que o meu amigo Presidente, que terá o 
voto do deputado e o voto do deputado não tem 
ninguém que comprará porque eu não me vendo 
e não tem conversa fiada comigo.  

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
antes de V. Ex.ª sair do Plenário, por favor, faça 
um aparte para este Deputado que vos fala. V. 
Ex.ª é amigo de todos desta Casa e falou em alto 
e bom som que a compra dessa casa, desse 
terreno é fundamental para nós. Não precisamos 
depender de ninguém. Temos que depender de 
nós mesmos, da nossa convicção e da nossa 
palavra. Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
querido amigo, sabemos que V. Ex.ª também 

está chateado, pois olhamos para o seu rosto e 
vemos que está chateado. O Presidente Ferraço é 
uma bomba de efeito retardado, pois V. Ex.ª não 
depende de Governo para se eleger não. V. Ex.ª 
tem cinquenta mil votos sem sair de dentro de 
casa, ou seja, o único Parlamentar nesta 
Assembleia Legislativa que ganha eleição sem 
sair de casa é o Senhor Theodorico Ferraço. Não 
é o novo não, é o velho Ferraço. 

 
O Sr. Theodorico Ferraço – Senhor 

Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª pediu que eu 
retornasse e digo que eu estava saindo 
exatamente para dar uma limpeza no gabinete 
em matéria de processo. O Presidente tem o 
maior prazer em ficar neste Plenário, mas tem 
que assinar e dar audiência. Pedi licença a V. 
Ex.ª para eu sair e se o Senhor Deputado Doutor 
Hércules não chegasse, quem assumiria a 
presidência seria V. Ex.ª.  

Com relação ao discurso do Deputado 
José Esmeraldo sobre a construção da casa, 
dizemos que V. Ex.ª tem toda razão. O problema 
é que estamos entregues às burocracias e às leis 
que são muito severas, mesmo quando há 
necessidades. A construção da casa não foi feita 
ainda porque o terreno não passou para a 
Assembleia Legislativa. É um terreno ainda 
praticamente sem domínio da União e do Estado. 
Mas V. Ex.ª foi testemunha, nossas assessorias 
estão tomando as providências e já pedimos que 
não passe de segunda-feira. Daremos entrada 
com um projeto de lei em que a Assembleia 
Legislativa autoriza o Poder Legislativo a 
construir esta casa e a opinião não é nem de 
construir a casa, mas de comprar uma casa 
pronta para atendermos ao pedido de V. Ex.ª, 
que é uma reivindicação de toda a Assembleia 
Legislativa.  

De forma que a partir da semana que 
vem, queira Deus, poderemos tomar 
providências urgentes e inadiáveis neste sentido. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – 

Agradecemos ao Senhor Theodorico Ferraço a 
gentileza e V. Ex.ª é um Deputado do qual 
precisamos neste Plenário, principalmente no 
comando desta Casa de Leis. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, nem 
bem comecei a falar já passaram dez minutos. 
Gostaria que V. Ex.ª me desse mais cinco 
minutos para concluir minha fala porque V. Ex.ª 
sempre foi gentil com este Deputado.  

Senhor Presidente, não poderíamos em 
hipótese alguma deixar de citar um assunto tão 
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importante para nós. Uma forma até de sermos 
independentes é exatamente termos a tribuna 
desta Casa de Leis para falar para todos os que 
nos assistem.  

Este Deputado pode dizer de cadeira 
porque sou o maior frequentador desta tribuna. 
Há outros que também frequentam, mas estou na 
frente, disparado, desculpem a minha franqueza. 
Para mim a fala é importante, assim como para 
todos os Deputados que fazem uso da tribuna. 
São deputados competentes, que fazem um 
trabalho brilhante nesta Casa de Leis, como os 
Senhores Deputados Genivaldo Lievore, Doutor 
Hércules, Gilsinho Lopes, Esmael de Almeida e 
o querido Presidente Theodorico Ferraço. É 
importante que as pessoas tenham conhecimento 
lá fora e depois tirem suas conclusões. Não 
posso deixar que gente que nunca vem falar no 
microfone dispute a eleição e ganhe. Aquele que 
trabalhou, batalhou, lutou e falou, às vezes até 
perde a eleição. Isso é injustiça e a pior coisa que 
existe é injustiça.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, tenho 
me alegrado muito e acredito que V. Ex.ª 
também, assim como o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, com o que tem acontecido, isto 
é, muitas pessoas chegam e me parabenizam pelo 
trabalho na Assembleia Legislativa. Isso me 
alegra porque significa que esta Casa de Leis 
está sendo vista, e isso é importante. Não posso 
chegar a este Plenário e ficar só dizendo amém, 
amém, amém porque isso é palhaçada e nesta 
Casa não tem palhaço. Ganhei a eleição para 
Deputado Estadual com votação razoável e 
agradeço aos meus dezoito mil e oitocentos e 
quarenta e um queridos amigos e amigas que 
acreditaram e acreditam em mim e votaram no 
Deputado José Esmeraldo. Não quero só fazer a 
minha parte, - sei que estou fazendo a minha 
parte -, mas quero fazer muito mais. Quero que 
seja expandida a transmissão da fala dos 
deputados da tribuna da Assembleia Legislativa 
para todos os rincões do Estado do Espírito 
Santo. 
 Que bom se todos os meus amigos do 
Estado do Espírito Santo tivessem a 
oportunidade de conhecer, através da tribuna 
desta Casa, os Deputados por meio das falas, dos 
projetos e do conhecimento de S. Ex.as. Seria 
muito bom e é isso que peço. Não peço para 
mim; peço para todos porque todos os Deputados 
têm direito a falar e por isso tenho certeza 
absoluta que esta Casa crescerá muito. 
 Não vamos ficar subordinados ao 
Governo do Estado. A Casa não pode ficar 
subordinada a Governo. Mas temos que ficar 
subordinados a nós mesmos que somos os 
Parlamentares. Estarmos nesta tribuna fazendo 
nossa fala é muito importante para os que nos 
ouvem, para aqueles que nos assistem e tiram 
suas conclusões e temos certeza que o final será 

final feliz. 
 Por isso agradeço primeiro a Deus; e 
também aos meus amigos e todos que estão neste 
Plenário são meus amigos que batalharam nessa 
luta dura e não foi fácil. Mas são pessoas 
honestas que representam muito bem os bairros 
onde vivem, pessoas queridas, amigas que não 
mudam de posição, ou seja, têm uma posição só. 
É muito importante que tenhamos amigos como 
o Deputado José Esmeraldo tem; amigos de 
todos os quadrantes. Aqueles que conhecem o 
Deputado sabem que a fala do Deputado José 
Esmeraldo não tem preço, a palavra do Deputado 
não tem preço. Aquilo que eu falo que faço eu 
faço mesmo. Não sou aquele cara que fala e 
depois fica roendo a corda. Aqui não tem 
negócio de roer corda não. 
 
 Senhor Presidente, além deste Deputado 
ter competência, Engenheiro da prefeitura 
Municipal de Vitória durante trinta anos, ocupei 
todas as funções dentro da Engenharia: 
Engenheiro de Região, que chamam de 
Prefeitinho, Diretor de obras da Prefeitura; 
Secretário de Obras da Prefeitura Municipal de 
Vitória; Chefe de Gabinete do Prefeito, 
Presidente da Comissão de Licitação; Professor 
de Física da Escola Técnica Federal do Espírito 
Santo; Diretor-Geral do Inmetro durante três 
anos e um mês. Acredito e tenho convicção de 
que durante esta vida aprendi e esse aprendizado 
que consegui angariar com muita luta e esforço, 
ao invés de me recolher, faço exatamente o 
contrário, passei esse conhecimento para aquelas 
pessoas, principalmente da classe média ao 
pobre, que precisam mais. Há pessoas que 
precisam do meu apoio. Então, estou sempre à 
disposição desse povo maravilhoso, verdadeiro, 
sincero, leal e que sabe votar exatamente sempre 
no melhor. Muito obrigado, Senhor Presidente 
Doutor Hércules. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES) - Passo a presidência dos 
trabalhos ao Senhor Deputado José Esmeraldo, 
pois sou o próximo orador inscrito. (Pausa) 
 

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

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Queremos falar para o 
Presidente Theodorico Ferraço. O Senhor 
Deputado José Esmeraldo falou da necessidade 
do respeito desta Casa pelos Parlamentares. 
Elaboramos vários requerimentos aos Secretários 
de Estado requisitando documentos, cópia do 
inquérito da Operação Pixote I. Já se passaram 
mais de trinta dias e resposta alguma foi dada a 
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esta Casa. 
 Se eu, como Delegado de Polícia, 

receber uma requisição do Poder Judiciário e não 
respondê-la, serei processado por desobediência, 
por prevaricação, mas os Secretários não estão 
respeitando este Poder.  

Farei por escrito requerimento ao 
Presidente para abertura de um procedimento 
administrativo contra estes Secretários que não 
estão prestando informações. Além de, as 
informações chegarem maquiadas, ainda estão 
fazendo chacota e dizendo que não obedecem a 
Deputados. Temos que fazer prevalecer o nosso 
direito, a nossa prerrogativa e a prerrogativa do 
Regimento desta Casa.  

O Regimento segue fielmente a 
Constituição e os Secretários e subsecretários de 
Estado, Presidentes de Autarquia têm que 
prestarem informações, haja vista aquilo que foi 
falado pelo Senhor Deputado Freitas e citei da 
tribuna desta Casa. 

Senhor Presidente, prenderam o Senhor 
Prefeito Jorge Donatti e a cópia do inquérito de 
S. Ex.ª, não tinha uma vírgula que citasse o nome 
do então Prefeito e S. Ex.ª estava preso. Foi 
posto em liberdade pelo Superior Tribunal de 
Justiça. Então, a gente tem que verificar com 
equilíbrio e sabedoria, mas tem que ser 
respeitado. Quero deixar este registro para que 
seja devidamente anotado na Ata porque faço 
questão, na segunda feira, dia 15 de outubro de 
2012, de ler a Ata integralmente como fiz hoje, 
para que ecoe nas Secretarias e elas respeitem 
esta Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (JOSÉ 

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

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, 
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, não 
vou falar dois minutos porque estou com um 
compromisso urgente; além disso, não estou 
conseguindo falar direito devido ao estado gripal 
em que me encontro há mais de uma semana, 
estou com um resfriado muito forte.  

Volto à tribuna para registrar, mais uma 
vez, o Dia Nacional de Luta Contra a Violência 
à Mulher. Lamentamos que o Estado do Espírito 
Santo ainda seja o Estado da Federação com o 
maior índice de violência contra a mulher e 
apesar de todos os esforços continua esse 
absurdo, essa covardia de violência contra a 
mulher. Lembramos também do Dia Mundial da 
Saúde Mental. Falei e repito sobre as 
dificuldades que passam essa atividade: há 
poucos especialistas na área. A Casa de Saúde de 
Santa Izabel de Cachoeiro atravessa por uma 
dificuldade muito grande. Faremos uma 
audiência pública lá e visitaremos também em 
data remarcada e aprovada, à Casa de Santa 

Izabel. Muito obrigado, Senhor Presidente. 
(Muito bem!)  

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Consta no artigo 57 da 
Constituição Estadual, o seguinte:  

 
Art. 57 A Assembleia Legislativa 
ou qualquer de suas comissões, 
através da Mesa, poderá 
convocar Secretário de Estado, 
Presidente do Tribunal de Contas 
e o Procurador Geral da Justiça, 
para prestar, pessoalmente, as 
informações sobre assunto 
previamente determinado, 
importando a ausência sem 
justificação adequada, crime de 
responsabilidade.  

 
§ 2º - A Mesa da Assembleia 
Legislativa poderá encaminhar 
pedidos de informação, por 
escrito, aos Secretários de 
Estado, Presidente do Tribunal de 
Contas e ao Procurador Geral da 
Justiça, importando crime de 
responsabilidade a recusa ou 
não-atendimento, no prazo de 30 
(trinta) dias, bem como a 
prestação de informações falsas.  

 Elaboramos, nesta Casa de Leis, um 
pedido de informação sobre os postos fiscais que 
foram fechados e que estão causando uma 
evasão muito grande de receitas para o Estado do 
Espírito Santo e para os municípios. Eles nos 
encaminharam as informações maquiadas e 
faltando algumas informações. Tivemos que ir à 
Casa Civil falar com o Senhor Luiz Carlos 
Ciciliotti, Secretário-Chefe da Casa Civil, e de lá 
fomos, juntos, conversar com o Senhor Maurício 
Duque, Secretário de Estado da Fazenda, que nos 
disse que havia mandado todas as informações. E 
na Secretaria de Governo foram desviados os 
documentos antes de chegar a esta Assembleia 
Legislativa. Posteriormente, chegaram os 
documentos em um envelope, direito ao meu 
gabinete, nem passou por esta Casa de Leis. 
 Agora, pedimos toda a cópia do processo 
da Operação Pixote I para que possamos 
verificar todos os Atos, porque estamos sabendo 
das prisões através da imprensa. E quais são as 
motivações? Quais foram os desvios de conduta? 
Quais foram os indiciamentos dos que 
participaram desta quadrilha, como V. Ex.ª 
disse? Nós, queremos ser respeitados. 
 A Constituição Estadual foi editada e 
promulgada no ano de 1989 e é para ser 
cumprida. Ela não está sendo cumprida por 



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 23 de outubro de 2012 

 

pessoas que são colocadas em cargos que sequer, 
eleitas foram. Nós fomos eleitos e temos a 
prerrogativa de requisitar qualquer informação.  

Portanto, Senhor Presidente, queremos 
que fique registrado o Art. 57 do § 2.º da 
Constituição Estadual, e fique bem claro que, o 
que eles estão fazendo, sonegação de informação 
no prazo de trinta dias, é crime de 
responsabilidade. Também respondem por 
falsidade ideológica nas informações prestadas 
sem complementação. Agora pedimos a 
complementação da questão do Posto Fiscal 
José do Carmo. Foram gastos quarenta e dois 
milhões de terraplanagem, sem explicação 
alguma.  

No dia 23 de junho de 2009 o então 
governador baixou um decreto falando que todos 
os postos seriam extintos, isso com estudo de 
dois auditores. Ora, o estudo deveria ter sido 
feito por um grupo que entendesse do assunto, 
haja vista que, nos outros Estados, onde os 
postos foram fechados, eles já abriram esses 
postos e a arrecadação já aumentou cinquenta 
por cento. Isso, é público e notório e é dado de 
pesquisa. 

 
As mercadorias estão entrando e saindo 

livremente do Estado do Espírito Santo sem 
fiscalização alguma. E ainda há o burlamento da 
Lei n.º 8137/90, que vai contra a sonegação 
fiscal. 

 
Queremos ter a oportunidade de convocar 

o secretário e o ex-secretário da fazenda, para 
prestarem esclarecimentos nesta Assembleia 
Legislativa. E esclarecerão o quê? Quarenta e 
dois milhões de terraplanagem e não tem posto, 
não tem nada, tudo lá está ao Deus-dará, todos 
passam livremente. Além das mercadorias, o 
local poderia ser um ponto de fiscalização da 
Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia 
Federal e da Polícia Rodoviária Federal, para 
evitar que as drogas entrem no Estado do 
Espírito Santo. Infelizmente todos eles estão 
sucateados, abandonados e não há nada sendo 
operado nesses postos. 

 
Portanto, registramos a nossa indignação 

devido ao desrespeito de alguns Secretários por 
esta Casa de Leis. Temos certeza de que, neste 
momento, a Casa Civil e outros segmentos do 
Governo estão nos assistindo a esta sessão 
ordinária. E estamos registrando desta tribuna, 
porque estamos cansados de falar pessoalmente. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 

ESMERALDO) – Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, grande Deputado e representante do 
nosso Estado do Espírito Santo, V. Ex.ª está com 
toda a razão. Lamentavelmente, alguns 
deputados não são ouvidos. Portanto, com 
certeza, a fala de V. Ex.ª , que é importante, 
repercutirá muito. Estamos de acordo.  

 
 Não quero mais criticar o Senhor Luiz 
Carlos Ciciliotti, que está afastado. Mas se 
continuar assim começarei a criticar. Estou 
falando o português certo e claro.  
 

V. Ex.ª, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, está corretíssimo, porque aqueles que não 
falam e aceitam de qualquer jeito, com certeza, 
não estão querendo o bem do nosso Estado. 

 
 Não havendo mais oradores inscritos e 
nada mais havendo tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, 
dia 15 de outubro de 2012, para a qual designo 
 
 
 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
348/2012, 359/2012; discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.o 

31/2012; discussão prévia dos Projetos de Lei 
n.os 40/2012, 232/2012, 237/2012, 260/2012, 
265/2012 e 298/2012; discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 356/2012 e 
358/2012; discussão especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 363/2012 e discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Resolução n.o 
016/2012.  
 
 
 Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às onze horas e 
vinte e um minutos.  
 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Aparecida Denadai, 
Cacau Lorenzoni, José Carlos Elias, 
Luciano Rezende, Luiz Durão, Roberto 
Carlos e Solange Lube. 
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