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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

Vitória, 19 de setembro de 2012. 

 

MENSAGEM Nº 242/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

 Comunico a essa Casa de Leis que me 

ausentarei do País, no período de 25 a 30 do fluente 

mês, com destino à Itália, a convite do Presidente da 

Confindústria Padova, com a finalidade de participar 

da 47 edição da Feira Internacional de Comércio de 

Pedras, Desing e Tecnologia. 

 

 Os empresários da Confindústria Padova 

manifestam-se receptivos ao início de relação de 

parceria e cooperação com as Instituições do Espírito 

Santo.  Por isso estou confiante no êxito do encontro, 

visando promover negócios e realizações de 

investimentos no Estado. 

 

 Esclareço que, na minha ausência do País, 

assumirá os destinos do Estado o Exmo. Sr. Givaldo 

Vieira da Silva, Vice-Governador. 
 

 Sendo o que se me apresenta para a 

oportunidade, subscrevo. 
 

Atenciosamente. 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

Vitória, 19 de setembro de 2012. 
 

MENSAGEM Nº 243/2012 
 

Senhor Presidente: 
 

Submeto à apreciação dessa Casa de Leis o 

anexo projeto de lei que “Disp e sobre o Sistema de 

Controle Interno do Estado e dá outras providências”. 

 

O projeto de lei em apreço visa atender 

recomendação do Tribunal de Contas do Estado para 

a implantação do sistema de controle interno na 

Administração Pública, incluindo ai os outros 

Poderes e Órgãos Autônomos. 

 

Dessa forma, Tribunal de Contas e Secretaria 

de Estado de Controle e Transparência, 

conjuntamente, trabalharam o projeto inicial que, 

submetido ao exame preliminar dos Poderes 

Judiciário e Legislativo, inclusive da Procuradoria 

Geral do Estado e Procuradoria Geral da Justiça, 

receberam sugestões, que foram acolhidas, dando 

origem ao projeto de lei que ora submeto à 

apreciação dessa ilustre Assembleia Legislativa, a 

quem encareço o empenho na sua aprovação, posto 

que ele incorpora pontos positivos do modelo do 

TCEES, englobando aspectos que proporcionam ao 

Sistema de Controle Interno atuação integrada, 

sistêmica e eficiente, que perpassa pela transparência, 

participação social, prevenção e combate à corrupção 

e prestação de contas de recursos públicos. 

 

Por todo o exposto, sendo o assunto 

preliminarmente do conhecimento dessa Casa, 

aguardo o acolhimento da proposta anexa. 

 

Atenciosamente 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 359/2012 

 

Dispõe sobre o Sistema de Controle 

Interno do Estado do Espírito Santo e 

dá outras providências. 

 
Titulo I 

Das Disposições Preliminares 

 
Art. 1º Os Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, o Tribunal de Contas, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, deverão instituir, de 

forma integrada, nos termos desta Lei, sistema de 

controle interno, com a finalidade de: 

 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas 

na lei de diretrizes orçamentárias e no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e 

dos orçamentos do Estado; 

 
II – comprovar a legalidade, a legitimidade e 

a economicidade e avaliar os resultados, quanto à 

eficácia, eficiência e efetividade da gestão 

orçamentária, financeira, patrimonial e operacional 

dos Poderes e Órgãos referidos no caput, bem como 

da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado; 

 
III – exercer o controle das operações de 

crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do Estado; 

 

IV - apoiar o controle externo no exercício de 

sua missão institucional. 
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Parágrafo único. O sistema de controle 

interno deverá abranger as respectivas administrações 

Direta e Indireta. 

 

Título II 

Das Conceituações 

 

Art. 2º O controle interno do Estado 

compreende o plano de organização e todos os 

métodos e procedimentos utilizados pela 

administração para salvaguardar ativos, desenvolver 

a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento 

dos programas, objetivos, metas e orçamentos, 

verificar a exatidão e a fidelidade das informações e 

assegurar o cumprimento da lei. 

 

Art. 3º Entende-se por sistema de controle 

interno o conjunto de órgãos, funções e atividades, no 

âmbito dos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, do Tribunal de Contas, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, articulado em cada 

um deles por um órgão central e orientado para o 

desempenho do controle interno e o cumprimento das 

finalidades estabelecidas no art. 1º desta Lei. 

 
§ 1º O órgão central do sistema de controle 

interno é unidade da estrutura organizacional 

responsável por coordenar as atividades de controle, 

exercer os controles essenciais e avaliar a eficiência e 

eficácia dos demais controles realizados. 

 

§ 2º No Poder Judiciário, o órgão central do 

sistema de controle interno é composto pela 

Secretaria de Controle Interno, responsável pelo 

controle das atividades administrativas, e pela 

Corregedoria Geral de Justiça, responsável pelo 

controle judicial e extrajudicial. 

 
§ 3º No Poder Executivo, o órgão central do 

sistema de controle interno é a Secretária de Estado 

de Controle e Transparência.  

  
Art. 4º Entende-se por órgãos executores do 

sistema de controle interno as diversas unidades da 

estrutura organizacional dos Poderes e Órgãos 

referidos no art. 1º desta Lei, no exercício das 

atividades de controle interno inerentes às suas 

funções finalísticas ou de caráter administrativo. 

 
Título III 

Das Funções do Sistema de Controle Interno 

 
Art. 5º No cumprimento das finalidades 

institucionais de que trata o art. 1º, o sistema de 

controle interno abrangerá as seguintes funções: 

 

I – ouvidoria: função que tem por finalidade 

fomentar o controle social e a participação popular, 

por meio do recebimento, registro e tratamento de 

denúncias e manifestações do cidadão sobre os 

serviços prestados à sociedade e a adequada 

aplicação de recursos públicos; 

 

II – controladoria: função que tem por 

finalidade subsidiar a tomada de decisão 

governamental e propiciar a melhoria contínua da 

governança e da qualidade do gasto público, a partir 

da modelagem, sistematização, geração, comparação 

e análise de informações relativas a custos, eficiência, 

desempenho e cumprimento de objetivos e programas 

de governo; 

 

III – auditoria: função pela qual o sistema de 

controle interno avalia uma determinada matéria ou 

informação segundo critérios adequados e 

identificáveis, com o fim de expressar uma conclusão 

que transmita ao titular do Poder e a outros 

destinatários legitimados determinado nível de 

confiança sobre a matéria ou informação examinada, 

e que tem por finalidades: 

 

a) examinar a legalidade e a legitimidade dos 

atos de gestão contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, nos órgãos e entidades da 

administração estadual, bem como da aplicação de 

recursos públicos por entidades de direito privado; 

 

b) avaliar o desempenho da gestão contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, 

assim como dos sistemas, programas, projetos e 

atividades governamentais, segundo os critérios de 

economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e 

equidade; 
 

c) avaliar a adequação, a eficiência e a 

eficácia da organização auditada, de seus sistemas de 

controle, registro, análise e informação e do seu 

desempenho em relação aos planos, metas e objetivos 

organizacionais; 

 

IV – correição: função que tem por finalidade 

apurar os indícios de ilícitos praticados no âmbito da 

Administração Pública e promover a 

responsabilização dos envolvidos, por meio dos 

processos e instrumentos administrativos tendentes à 

identificação dos fatos apurados, responsabilização 

dos agentes, visando ao ressarcimento de danos ao 

erário eventualmente existentes; 

 

V – gestão superior de políticas e 

procedimentos integrados de prevenção e de combate 

à corrupção e de implantação de regras de 

transparência de gestão no âmbito do respectivo 

Poder ou Órgão; 

 

VI – normatização, assessoramento e 

consultoria no estabelecimento, manutenção, 

monitoramento e aperfeiçoamento dos elementos do 

controle administrativo dos órgãos e entidades do 

respectivo Poder ou Órgão. 



Vitória-ES, terça-feira, 25 de setembro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 3 

Título IV 

Das Competências e Responsabilidades do Órgão 

Central do Sistema de Controle Interno 

 

Art. 6º São competências e responsabilidades 

precípuas do órgão central do sistema de controle 

interno dos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo, do Tribunal de Contas, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública: 

 

I – coordenar as atividades relacionadas com 

o sistema de controle interno, promover a integração 

operacional e orientar a elaboração dos atos 

normativos sobre procedimentos de controle; 

 

II - apoiar o controle externo no exercício de 

sua missão institucional, supervisionando e 

orientando as unidades executoras no relacionamento 

com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao 

encaminhamento de documentos e informações, 

atendimento às equipes técnicas, recebimento de 

diligências, elaboração de respostas, tramitação dos 

processos e apresentação dos recursos; 

 

III – assessorar a administração nos aspectos 

relacionados com os controles interno e externo; 

 

IV – interpretar e pronunciar-se sobre a 

legislação concernente à execução orçamentária, 

financeira e patrimonial; 

 

V – medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos procedimentos de controle interno, 

através das atividades de auditoria interna a serem 

realizadas, mediante metodologia e programação 

próprias, nos diversos sistemas administrativos dos 

correspondentes Poderes e Órgãos; 

 

VI – avaliar o cumprimento dos programas, 

objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento, 

inclusive quanto a ações descentralizadas executadas 

à conta de recursos públicos; 

 

VII – exercer o acompanhamento sobre a 

observância dos limites constitucionais, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos 

demais instrumentos legais; 
 

VIII – estabelecer mecanismos voltados a 

comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de 

gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, 

eficiência e economicidade na gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial e operacional nos 

correspondentes Poderes e Órgãos, bem como na 

aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado; 

 

IX – exercer o controle das operações de 

crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e 

haveres do respectivo Poder ou Órgão; 

X - aferir a destinação dos recursos obtidos 

com a alienação de ativos, tendo em vista as 

restrições constitucionais e as da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

 

XI – acompanhar a implementação das 

políticas e procedimentos de prevenção e combate à 

corrupção, bem como a divulgação dos instrumentos 

de transparência da gestão nos termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, aferindo a consistência das 

informações divulgadas; 

 

XII – manifestar-se, quando solicitado pela 

administração, acerca da regularidade e legalidade de 

processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade 

e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, 

contratos e outros instrumentos congêneres, 

ressalvadas as competências da procuradoria jurídica 

do respectivo Poder ou Órgão; 

 

XIII – instituir, manter e propor sistemas de 

informações para subsidiar o desenvolvimento das 

funções do sistema de controle interno, aprimorar os 

controles, agilizar as rotinas e melhorar o qualidade 

das informações. 

 

XIV – manifestar-se por meio de relatórios, 

auditorias, inspeções, pareceres e outros 

pronunciamentos voltados a identificar e sanar 

possíveis irregularidades; 
 

XV - alertar formalmente a autoridade 

administrativa competente para que instaure Tomada 

de Contas Especial, sempre que tiver conhecimento 

de ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, 

bens, ou valores públicos, da prática de qualquer ato 

ilegal, ilegítimo, irregular ou antieconômico de que 

resulte dano ao erário, bem como da omissão no 

dever de prestar contas; 

 
XVI – orientar os responsáveis quanto à 

formalização dos processos de Tomada de Contas 

Especial, promovendo a definição de procedimentos, 

a realização de treinamentos e a avaliação do 

resultado por meio de auditorias conduzidas em bases 

amostrais; 

 
XVII – representar ao Tribunal de Contas, 

sob pena de responsabilidade solidária, sobre as 

irregularidades ou ilegalidades identificadas nas 

ações de controle, que evidenciarem danos ou 

prejuízos ao erário. 

 
XVIII – emitir parecer conclusivo sobre as 

contas anuais prestadas pelo Chefe dos Poderes e 

Órgãos indicados no caput do art. 1º desta Lei; 

 

XIX – realizar outras atividades de 

coordenação e aperfeiçoamento do sistema de 

controle interno. 
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Título V 

Das Responsabilidades dos Órgãos Executores do 

Sistema de Controle Interno 

 

Art.7º As diversas unidades executoras 

componentes da estrutura organizacional do Poder ou 

Órgão indicado no caput do art. 1º, no que tange ao 

controle interno, têm as seguintes responsabilidades: 

 

I – exercer os controles estabelecidos nas 

normas e regulamentos afetos à sua área de atuação, 

no que tange a atividades finalísticas ou 

administrativas, objetivando a observância à 

legislação, a salvaguarda do patrimônio e a busca da 

eficiência operacional; 

 

II – exercer o controle, em seu nível de 

competência, sobre o cumprimento dos objetivos e 

metas definidas nos Programas constantes do Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no 

Orçamento Anual; 

 

III – exercer o controle sobre o uso e guarda 

de bens pertencentes ao Poder ou Órgão, do qual faça 

parte, utilizados no exercício de suas funções; 

 

IV – exercer o controle sobre a execução dos 

contratos, convênios e instrumentos congêneres, 

afetos à respectiva área de atuação, em que o Poder 

ou Órgão seja parte; 

 

V – comunicar ao órgão central do sistema de 

controle interno do respectivo Poder ou Órgão, do 

qual faz parte, sobre irregularidade ou ilegalidade, de 

que tenha conhecimento, que evidenciem danos ou 

prejuízos ao erário. 

 
Título VI 

Do Conselho Estadual de Controle Interno 

 
Art. 8º Fica criado o Conselho Estadual de 

Controle Interno composto pelos titulares do órgão 

central do sistema de controle interno dos Poderes 

Legislativo, Judiciário e Executivo, do Tribunal de 

Contas, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, com a função de promover a integração do 

sistema de controle interno de que trata esta Lei por 

meio do fomento ao diálogo interinstitucional e da 

padronização de procedimentos, métodos e técnicas 

de atuação do controle interno. 

 
§ 1º As normas de funcionamento do 

Conselho serão estabelecidas em Resolução própria, 

observadas as competências definidas no caput. 

 

§ 2º Será de iniciativa do órgão central do 

sistema de controle interno do Poder Executivo a 

convocação e apresentação aos membros do 

Conselho, para avaliação e aprovação, de proposta de 

Resolução de que trata o parágrafo primeiro. 

§ 3º Os órgãos de controle interno dos 

Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do 

Tribunal de Contas, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública sujeitar-se-ão à orientação 

normativa do Conselho Estadual de Controle Interno. 

 

§ 4º O titular da Secretaria de Controle 

Interno será o representante do Poder Judiciário no 

Conselho Estadual de Controle Interno. 

 

Título VII 

Da organização do Órgão Central do Sistema de 

Controle Interno, do Provimento dos Cargos, das 

Prerrogativas e Garantias e das Vedações 

 

Capítulo I 

Da organização do Órgão Central do Sistema de 

Controle Interno 

 

Art. 9º Compete a cada Poder e Órgão 

definir a organização administrativa para o exercício 

das funções previstas no art. 5º, obedecidos todos os 

dispositivos desta Lei. 

 

§ 1º A regulamentação de que trata o caput 

definirá também a estrutura administrativa que 

exercerá o papel de órgão central do sistema de 

controle interno e o respectivo titular, observada 

sempre a sua vinculação hierárquica e funcional 

direta ao titular do respectivo Poder ou Órgão, com o 

suporte necessário de recursos humanos, materiais e 

financeiros. 

 

§ 2º O titular do órgão central do sistema 

controle interno, além de possuir a escolaridade e 

conhecimentos indicados no § 1º do art. 10, deverá 

ser nomeado preferencialmente, dentre os servidores 

de que trata o caput do art. 10. 

 

§ 3º Ao dirigente de órgão central do sistema 

de controle interno, é vedado o exercício 

concomitante de: 

 
I - atividade político-partidária; 

 
II - profissão liberal. 

 

§ 4º O órgão central de controle interno 

poderá desempenhar outras atividades relacionadas às 

funções do sistema de controle interno, previstas no 

art. 5º, além daquelas indicadas no art. 6º desta Lei, 

desde que organizado com esta finalidade. 

 

Capítulo II 

Do Provimento dos Cargos 

 
Art. 10. As atividades finalísticas do órgão 

central de controle interno serão exercidas por 

servidores efetivos organizados em carreira 

específica, típica de Estado, criada na forma da lei, 
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cujo ingresso dependerá de prévia aprovação em 

concurso público. 

 

§ 1º Ao ocupante de cargo da carreira 

referida no caput será exigida escolaridade  de nível 

superior, com conhecimento em matéria 

orçamentária, financeira, contábil, jurídica e de 

administração pública, além de dominar os conceitos 

relacionados ao controle interno e à atividade de 

auditoria. 

 

§ 2º São obrigações dos servidores 

mencionados no caput: 

 

I – manter, no desempenho de suas funções, 

atitude de independência, serenidade e 

imparcialidade; 

 

II – guardar sigilo sobre dados e informações 

obtidos em decorrência do exercício de suas funções 

e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, 

utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de 

pareceres, instruções e relatórios, sob pena de 

responsabilidade administrativa, civil e penal; 

 

III – observar e cumprir, relativamente às 

informações, documentos, registros e sistemas a que 

tiveram acesso, no exercício de suas funções, as 

mesmas normas de conduta exigíveis àqueles agentes 

públicos originalmente responsáveis por essas 

informações, documentos, registros e sistemas. 

 

 

Capítulo III 

Das Prerrogativas e Garantias 

 

Art. 11. São prerrogativas e garantias dos 

servidores que desempenham as atividades 

finalísticas do órgão central de controle interno: 

 
I – livre ingresso em todos os órgãos, 

entidades e unidades em sua circunscrição 

administrativa; 

 
II – acesso a todas as dependências e a todos 

os documentos e informações existentes ou sob a 

guarda de órgãos, entidades e unidades, sempre que 

necessários à realização de seu trabalho, ainda que o 

acesso a esses locais, documentos e informações 

esteja sujeito a restrições; 

 
III – competência para requerer as 

informações e os documentos necessários à instrução 

de atos, processos e relatórios de que tenham sido 

encarregados pelo órgão de controle interno no qual 

exerçam suas funções; 

 

IV – livre manifestação técnica e 

independência intelectual, observados o dever de 

motivação de seus atos; 

V – auxílio da força policial, sempre que 

necessária ao exercício de suas funções. 

 

Parágrafo único. O agente público que, por 

ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento 

ou obstáculo à atuação do controle interno, no 

desempenho de suas funções institucionais, ficará 

sujeito às sanções administrativas, civis e penais 

previstas em lei. 

 

Capítulo IV 

Das Vedações 

 

Art. 12. É vedada a nomeação, para o 

exercício de função gratificada ou cargo em comissão 

relacionado com o sistema de controle interno, de 

pessoas que tenham sido, nos últimos cinco anos: 

 

I – responsáveis por atos ou contas julgadas 

irregulares em decisão definitiva de qualquer 

Tribunal de Contas; 

 

II – sancionadas em processo administrativo 

disciplinar, na condição de responsáveis, por ato 

lesivo ao patrimônio público, desde que não caiba 

recurso administrativo da decisão; 

 

III – condenadas, em processo judicial 

transitado em julgado, por: 

 

a) prática de crimes contra a administração 

pública; 

 

b) atos de improbidade administrativa, 

tipificados em lei. 

 

 

Título VIII 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 13. No âmbito do Poder ou Órgão, a 

função de órgão central do sistema de controle 

interno não poderá ser alocada à unidade que 

seja, ou venha a ser, responsável por qualquer 

outro tipo de atividades que não as de controle 

interno. 

 

Art. 14. As despesas do órgão central do 

sistema de controle interno do Poder ou Órgão, 

correrão por conta de dotações próprias, fixadas 

na Lei Orçamentária Anual.  

 

Art. 15. Fica estabelecido, a partir da 

vigência desta Lei, o prazo de 90 (noventa) dias 

para a edição da Resolução de que trata o § 1º do 

art. 8º. 

 

Art. 16. Fica estabelecido, a partir da 

vigência desta Lei, o prazo máximo de 24 (vinte 
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e quatro) meses como período de transição para 

realização de concurso público objetivando o 

provimento do quadro de pessoal do órgão 

central do sistema de controle interno.  

 

Parágrafo único. Até o provimento dos 

cargos, as atividades necessárias ao desempenho 

das competências do órgão central do sistema de 

controle interno serão exercidas por profissionais 

recrutados dos quadros efetivos de pessoal dos 

Poderes ou Órgãos referidos no caput do art. 1º, 

observando-se a qualificação necessária para o 

exercício da função. 

 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 4641 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, resolve: 

 

 SUSPENDER, no dia 19.09.2012, 

conforme consta no requerimento nº 230/2012, a 

licença sem remuneração, concedida ao 

Deputado MARCELO COELHO. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 24 de setembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

ATO Nº 4642 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, resolve: 
 

 SUSPENDER, no dia 18.09.2012, 

conforme consta no requerimento nº 229/2012, a 

licença sem remuneração, concedida ao 

Deputado GLAUBER COELHO. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 24 de setembro de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.238 

 

Concede Comenda “Loren 

eno” a Senhora NORMA 

SUELY MACHADO DOS 

SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, com base nas Resoluções nºs 1.370, de 

14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 

eno” a Senhora Norma Suely Machado dos Santos, 

pelos relevantes serviços prestados em prol de nosso 

Estado. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de setembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 3.239 

 
Concede Comenda “Loren 

eno” ao SENHOR LUIZ 

CARLOS BONA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, com base nas Resoluções nºs 1.370, de 

14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 

eno” ao Senhor Luiz Carlos Bona, pelos relevantes 

serviços prestados em prol de nosso Estado. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de setembro de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário  

 

RESOLUÇÃO Nº 3.240 

 

Concede Comenda “Loren 

eno” ao Senhor ADEMAR 

MANOEL STANGE. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, com base nas Resoluções nºs 1.370, de 

14.12.1982 e nº 2.398, de 27.09.2007, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren 

eno” ao Senhor Ademar Manoel Stange, pelos 

relevantes serviços prestados em prol de nosso 

Estado. 

  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de setembro de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 3.241 

 

Concede Comenda “Loren 

eno” ao Senhor 

ALOISIO CARNIELLI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, com base nas 

Resoluções nºs 1.370, de 14.12.1982 e nº 2.398, 

de 27.09.2007, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda 

“Loren eno” ao Senhor Aloisio Carnielli, pelos 

relevantes serviços prestados em prol de nosso 

Estado. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 18 de setembro de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 3.242 

 

Concede Comenda “Loren eno” 

ao Senhor ROGÉRIO VASSALO 

BOTÉCHIA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, com base nas 

Resoluções nºs 1.370, de 14.12.1982 e nº 2.398, 

de 27.09.2007, promulga a seguinte Resolução: 

 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda 

“Loren eno” ao Senhor Rogério Vassalo 

Botéchia, pelos relevantes serviços prestados em 

prol de nosso Estado. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 18 de setembro de 2012. 
 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário 
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COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 

(Referente ao 1º Quadrimestre de 2012, na forma do artigo 12 da lei federal nº 8689/1993) 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 

ATO Nº 4643 

 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 CONCEDER à servidora GISELE DE 

ARAUJO, matrícula nº 201089, Técnico Legislativo 

Sênior, ETLS da Secretaria da Assembleia 

Legislativa, um ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 

em caráter permanente de 2% (dois por cento) a 

partir de 24/08/2012, na forma do artigo 108 da Lei 

Complementar nº 46/94, referente ao 2º decênio de 

27/08/2002 a 23/08/2012. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de setembro de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 
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GLAUBER COELHO 

2º Secretário 

 

ATO Nº 4644 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 1º de agosto 

de 2008, publicado em 03 de setembro de 2008, 

alterado pelo Ato nº 267, de 31.03.2010, que 

regulamenta a concessão de incentivo educacional, 

instituído pela Lei nº 8.950, de 14.07.2008, resolve: 

 

 CONCEDER ao servidor CHARLES 

STEFENONI QUEIROZ, Técnico em Tecnologia 

da Informação, código ETTI, matrícula nº 203506, o 

primeiro incentivo educacional de 5% sobre o 

vencimento do respectivo cargo, a contar de 06 de 

agosto de 2012, observando o art. 3º e parágrafos do 

Ato nº 3260/2008. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de setembro de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário 

 

ATO Nº 4645 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve: 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 

, alínea “a”, da Lei Complementar n  , de  

de janeiro de 1994, MARCELLA AUGUSTA 

DE SOUSA PIRES, do cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 

Deputado Da Vitória, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo administrativo nº 

123699/2012. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 24 de setembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário 

ATO Nº 4646 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 ELEVAR para 60% (sessenta por cento), a 

partir de 27/08/2012, de acordo com o art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus NEUZA 

GOMES DE SOUZA, matrícula nº 201399, Técnico 

Legislativo Sênior, ETLS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de setembro de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário 

 

ATO Nº 4647 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 20/08/2012, de acordo com o art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus SOLANGE 

ANTUNES RESENDE, matrícula nº 206365, 

Coordenador-Geral de Gabinete de Representação 

Parlamentar, CGGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de setembro de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 

GLAUBER COELHO 

2º Secretário 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1566 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH resolve: 

 

 MARCAR os 18 (dezoito) dias restantes das 

férias regulamentares referentes ao exercício de 2008, 
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da servidora MARIA JOSÉ MARIANI, matrícula 

nº 201158, titular do cargo efetivo de Técnico 

Legislativo Júnior, código ETLJ, do Quadro 

Permanente, para o período de 24.09 a 11.10.2012. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de setembro de 2012. 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

PORTARIA Nº 1567 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH resolve: 

 

 MARCAR, as férias regulamentares 

referentes ao exercício de 2009, transferidas 

anteriormente conforme Portaria nº 1078/2009, da 

servidora MARIA JOSÉ MARIANI, matrícula nº 

201158, titular do cargo efetivo de Técnico 

Legislativo Júnior, código ETLJ, do Quadro 

Permanente, para o período de 15.10 a 13.11.2012. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de setembro de 2012. 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 1568 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH resolve: 

 

 MARCAR, as férias regulamentares 

referentes ao exercício de 2011, transferidas 

anteriormente conforme Portaria nº 84/2011, do 

servidor ILSO RONCHI JUNIOR, matrícula nº 

200751, titular do cargo efetivo de Especialista em 

Políticas Públicas, do Quadro Permanente, para o 

período de 24.09 a 23.10.2012. 

 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de setembro de 2012. 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

PORTARIA Nº 1569 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH resolve: 

 

 MARCAR os 06 (seis) dias restantes das 

férias regulamentares, referentes ao exercício de 

2012, suspensas anteriormente conforme Portaria nº 

1397/2012, do servidor RODRIGO PEREIRA DOS 

SANTOS, matrícula 205208, ocupante do cargo em 

comissão de Assessor Júnior da Supervisão da 

Comissão de Cultura, código AJSCC, para o período 

de 24 a 29.09.2012. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de setembro de 2012. 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

PORTARIA Nº 1570 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH resolve: 

 

 MARCAR, as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2012, transferidas 

anteriormente conforme Portaria nº 1521/2012, do 

servidor MAURICIO XAVIER NASCIMENTO, 

matrícula nº 207572, ocupante do cargo em comissão 

de Técnico Sênior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TSGRP, para o período de 

25.09 a 24.10.2012. 

 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de setembro de 2012. 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

 

PORTARIA Nº 1571 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

legais, com base nas informações da CGRH resolve: 

 

 MARCAR os 15 (quinze) dias restantes das 

férias regulamentares, referentes ao exercício de 

2012, do servidor JOÃO RODRIGUES DO 

CARMO, matrícula nº 200301, ocupante do cargo 

em comissão de Assessor Júnior da Supervisão do 

Setor de Transporte e Logística, código AJSSTL, 

para o período de 24.09 a 08.10.2012 

 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de setembro de 2012. 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DO CONTRATO Nº 021/2012 

 

A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 

dispõe o parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

celebração do Contrato, com dispensa de Licitação, 

conforme descrito abaixo: 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: EMPRESA NASSAU EDITORA 

DE RADIO E TELEVISÃO LIMITADA. 

 

OBJETO: contratação de Empresa para 

Fornecimento de assinaturas anual  do Jornal “A 

T IB NA”. 

 

VALOR: O valor do contrato é de R$ 30.975,00 

(trinta mil novecentos e setenta e cinco reais). 

 

VIGÊNCIA: O contrato terá duração de 12 (doze) 

meses, contados a partir da data da assinatura do 

Contrato.    

 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 

 
ATIVIDADE: 2001. 

 
PROCESSO: 121073 

 
GESTOR DO CONTRATO: Maria da Conceição 

Moreira 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de setembro de 2012. 

 
OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

PROGRAMAÇÃO – SEGUNDA-FEIRA – 24.09.12 

HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  AGENDA SEMANA  

08H20  

ESPAÇO PARCERIA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

VITÓRIA 

TRABALHOS DO 

LEGISLATIVO MUNICIPAL 
 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS AFONSO CLÁUDIO DIVERSOS 

12H30  MP COM VOCÊ 

VISÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO A RESPEITO DA 

SAÚDE CAPIXABA. 

DRA. INÊS THOMÉ POLDI, 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

13H00  
HORÁRIO ELEITORAL 

GRATUITO 
  

13H30  OPINIÃO 
TRÁFICO DE PESSOAS E 

DIREITOS HUMANOS 

JOELSON DIAS, ADVOGADO 

E MEMBRO DA COMISSÃO 

DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS DA OAB 

14H00  AGENDA SEMANA  

14H15  BIOGRAFIA VASCO COUTINHO DIVERSOS 

 

14H30 
 

AÇÃO PARLAMENTAR 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR 

LUCIANO REZENDE, 

DEPUTADO ESTADUAL 
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15H00 AO VIVO 
SESSÃO ORDINÁRIA 

REPERCUSSÃO 

TRABALHOS DO 

LEGISLATIVO ESTADUAL 
 

18H00  ES EM DEBATE 
DESIGUALDADE SOCIAL E 

DIREITO DE RESISTÊNCIA 

HENRY CLAY SANTOS 

ANDRADE – ADVOGADO, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

DE DIREITOS HUMANOS DO 

CONSELHO FEDERAL DA 

OAB 

GILVAN VITORINO DA 

CUNHA SANTOS, 

ADVOGADO DA PASTORAL 

CARCERÁRIA 

18H30  
UM DEDO DE PROSA 

 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 

CAPIXABA 
JACE THEODORO, ESCRITOR 

19H00  REPORTAGEM ESPECIAL 
RAÍZES: ITALIANOS DO 

ESPÍRITO SANTO 
DIVERSOS 

19H30  
ASSEMBLEIA DO CAMPO 

 

DIFICULDADES DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO 

ALBERTO VEIGA, 

CONSULTOR DA USINA 

ALCON (CONCEIÇÃO DA 

BARRA) 

20H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS AFONSO CLÁUDIO DIVERSOS 

20H30  
HORÁRIO ELEITORAL 

GRATUITO 
  

21H00  SABOR ES 
DOCES 

 
DIVERSOS 

21H30  PANORAMA 
TELEJORNAL SEGUNDA-

FEIRA 
DIVERSOS 

22H00  PERSONALIDADES 
HUMBERTO CAPAI, 

FOTÓGRAFO 
DIVERSOS 

22H30  OPINIÃO 
TRÁFICO DE PESSOAS E 

DIREITOS HUMANOS 

JOELSON DIAS, ADVOGADO 

E MEMBRO DA COMISSÃO 

DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS DA OAB 

23H00  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE PARLAMENTAR 
LUCIANO REZENDE, 

DEPUTADO ESTADUAL 

23H30  PANORAMA 
TELEJORNAL SEGUNDA-

FEIRA 
DIVERSOS 

00H00  ES EM DEBATE 
DESIGUALDADE SOCIAL E 

DIREITO DE RESISTÊNCIA 

HENRY CLAY SANTOS 

ANDRADE – ADVOGADO, 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 

DE DIREITOS HUMANOS DO 

CONSELHO FEDERAL DA 

OAB 

GILVAN VITORINO DA 

CUNHA SANTOS, 

ADVOGADO DA PASTORAL 

CARCERÁRIA 

 

 

ATAS DAS SESSÕES 
 

 

VIGÉSIMA SÉTIMA SOLENE DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 DE 

SETEMBRO DE 2012. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E DEZ 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO JOSÉ 

ESMERALDO OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Senhoras e senhores, Senhores 

Deputados presentes, telespectadores da TV 

Assembleia, boa noite. É com satisfação que a 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

recebe todos para a sessão solene em homenagem aos 

40 anos de fundação do Hospital Evangélico. 

O Hospital Evangélico tem como instituidora 

a Associação Evangélica Beneficente Espírito-

Santense, Aebes, formada por seis igrejas: 

Associação de Obreiros Cristãos, Igreja Batista, 

Confissão Luterana, Igreja Metodista, Presbiteriana 

Unida e Presbiteriana do Brasil. 

Em 1972, quando foi inaugurada, a família 

do Hospital Evangélico era composta por noventa e 

oito colaboradores. Atualmente, esse número 

ultrapassa os mil e cem, um trabalho de equipe que se 

consolida com dedicação, amor ao próximo, paixão e 

compaixão. O Hospital Evangélico já realizou mais 

de sete milhões de atendimentos nos últimos quarenta 

anos. Só em 2011, foram realizados setecentos e 
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noventa e cinco mil procedimentos, sendo, desse 

total, 89,1% dos atendimentos a pacientes do Sistema 

Único de Saúde. O Hospital Evangélico atende 

munícipes da Grande Vitória e de todos os demais 

estados do Brasil. 

São quarenta anos de compromisso com a 

saúde da população, definitivamente reconhecidos. O 

Hospital Evangélico é o primeiro hospital 

filantrópico do nosso Estado a ser acreditado em 

nível II pela Organização Nacional de Acreditação, 

ONA, título concedido às instituições de saúde que se 

destacam com alto nível de qualidade de atendimento 

e segurança dos pacientes. O Hospital também 

recebeu certificação ISO 9001 em 2008. 

Neste instante, é convidado à Mesa o 

idealizador desta sessão solene, Senhor Deputado 

José Esmeraldo, acompanhado do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, Presidente da Comissão de Saúde 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, que farão a abertura, conforme é regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 

ESMERALDO) – Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão e solicito ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules que proceda à leitura de um 

versículo da Bíblia. 

(O Senhor Deputado Doutor 

Hércules lê: Salmos 127:01) 

 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 

ESMERALDO) – O Presidente, de ofício, dispensa a 

leitura da ata da sessão anterior. (Pausa) 

Informo ao Senhor Deputado e demais 

presentes que esta sessão é solene, para homenagear 

os 40 anos de fundação do Hospital Evangélico, 

conforme requerimento de autoria do Senhor 

Deputado Marcelo Coelho aprovado em Plenário. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – É convidado à Mesa o Senhor 

Tadeu Marino, Secretário de Estado da Saúde; o 

Pastor Evaldo Carlos dos Santos, Presidente da 

Associação Evangélica Beneficente Espírito-

Santense; a Senhora Sirlene Motta de Carvalho, 

Diretora-Geral do Hospital Evangélico de Vila 

Velha; e o Senhor Anselmo Tozi, Diretor de Meio 

Ambiente da Cesan, ex-deputado estadual e ex-

secretário da Saúde. (Pausa)  

 

(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Estando composta a Mesa, neste 

instante convido todos para, de pé, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional e o do Espírito Santo, 

que serão executados instrumentalmente por Hariton 

Nathanailidis no violino, Almir Paulo no sax e Tânia 

Catharina no teclado. 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, fará uso da 

palavra o Senhor Deputado Doutor Hércules, 

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Boa noite a todos. Parabéns ao 

Senhor Deputado José Esmeraldo e ao Senhor 

Deputado Marcelo Coelho, que estão nos ajudando 

nesta sessão polêmica. Homenagear o povo da Saúde 

é sempre muito bom. Não há ninguém neste mundo 

que não precise um dia da Saúde. Quanto mais 

lutarmos por esta área é muito pouco ainda.  

Agradecemos à orquestra Violinos de Vitória, 

acompanhada do maestro Hariton Nathanailidis, um 

grande artista, que abrilhantou esta sessão com seus 

hinos e música muito interessantes; ao Senhor Tadeu 

Marino, Secretário de Estado da Saúde, e ao Senhor 

Anselmo Tozi , ex-secretário Estadual de Saúde, hoje 

Diretor de Meio-ambiente da Cesan. Como é bom ser 

ex-secretário, não é, Senhor Anselmo Tozi? O Senhor 

Tadeu Marino está sentindo como a coisa está brava, 

realmente está muito difícil. Agradecemos ao Senhor 

Bartolomeu Martins Lima, com quem conversamos 

por estar trazendo dinheiro de Brasília para nós do 

Espírito Santo. Podem procurar o Bartolomeu, que 

está com a lista de verbas para o Estado.  

Cumprimentamos o Pastor Evaldo Carlos dos 

Santos, Presidente da Associação Evangélica do 

Espírito Santo, e a Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho, Diretora–Geral do Hospital Evangélico de 

Vila Velha. Quem não a conhece? 

Peço vênia para falar de pelo menos duas 

pessoas: a primeira é o Senhor Carlos Alberto 

Emerich Gomes, de quem fui colega ainda no 

Hospital Evangélico. Fui parteiro no terceiro andar 

do Hospital Evangélico. Fiz alguns partos naquela 

instituição hospitalar. Na época a equipe era muito 

boa. Infelizmente, não há mais a maternidade no 

terceiro andar. Em segundo lugar, cumprimento o 

Senhor Laerce Saudino Cardoso. 

Hoje o Hospital Evangélico de Vila Velha é 

referência no Estado e no País em transplante de 

córnea. É um orgulho. Como morador de Vila Velha 

há tanto tempo, não poderia deixar de mencionar esse 

fato. Então, homenageio toda a equipe do referido 

hospital e o querido José Oliveira Miranda. 

Há muitos anos era advogado e resolvi entrar 

na escola de Medicina. Isso ocorreu quando tinha 

trinta e três anos. Formei-me com trinta e nove anos. 

A Medicina era uma paixão, desde menino, quando 

trabalhava na Santa Casa de Cachoeiro de 

Itapemirim. Persegui esse objetivo. Foram vinte anos 

de luta.  

Tenho minha carteira assinada, que está em 

meu gabinete, como auxiliar de serviços gerais da 
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Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e vinte anos 

depois consegui me formar médico e ser diretor de 

alguns hospitais, como do Hospital Infantil Nossa 

Senhora da Glória, por dois anos, do Hospital Pedro 

Fontes de Cariacica, que trata de hanseníase, por dez 

anos, e do Hospital Samuel Libânio, que tratava de 

tuberculose, por oito anos. Inclusive, essa instituição 

hospitalar foi englobada pela Santa Casa de 

Cachoeiro de Itapemirim.  

É uma alegria contarmos com a presença do 

Senhor Deputado José Esmeraldo nesta sessão solene 

em homenagem aos trabalhadores da Saúde.  

Falar de Saúde é muito bom; e temos que 

falar mais. Como sabemos que essa área não vai bem, 

toda semana fazemos cobranças, que o Secretário de 

Estado da Saúde bem conhece. Mas também é 

verdade que o Governo tem lutado muito para 

melhorar esse setor. O Governador Renato Casa 

Grande e o Senhor Tadeu Marino, Secretário de 

Estado da Saúde, com toda a sua equipe, têm lutado 

muito para melhorar a Saúde por meio de 

investimentos.  
Que a Saúde não tem recursos não é de 

agora. Inclusive, como é do conhecimento da 

Senhora Sirlene Motta de Carvalho, alguns 

procedimentos hospitalares têm cerca de trezentos 

por cento de defasagem. Quero ver quem trabalha 

com trezentos por cento a menos do seu ordenado 

hoje. 

Em dezembro, Brasília nos deu uma rasteira. 

Pensávamos que a PEC n.º 29 ia destinar dez por 

cento para financiamento da Saúde, mas ficou 

estabelecido que os estados iriam destinar doze por 

cento dos impostos para a Saúde; os municípios 

quinze por cento dos impostos e a União o que foi 

gasto ano passado, mais a correção inflacionária, o 

que foi realmente muito ruim. Em reação a OAB, o 

Conselho Federal de Medicina e outras entidades 

reagiram e começaram a elaborar um projeto de 

iniciativa popular. Não adianta ficar reclamando não. 

Temos que agir.  

O Estado de Minas Gerais tomou 

providências antes de nós, como consta do cartaz que 

temos em mãos. Inclusive, solicitamos ao 

cameraman José Mageski que o focalize. 

Temos que nos salvar. Como diz Dom João 

Batista da Mota e Albuquerque: o povo que vai 

salvar o povo. O Brasil hoje investe quatrocentos e 

um dólares per capita em Saúde. A Argentina, país 

vizinho, investe mais que o dobro, oitocentos e trinta 

e um dólares. Alguns países de primeiro mundo já 

investem três mil e trinta e três dólares. Precisamos 

investir mais na Saúde.  
 

O Senhor Presidente Theodorico Ferraço 

abraçou a nossa indicação de adesão da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo ao projeto Assine + 

Saúde, campanha de coleta de assinaturas para 

apresentação de projeto popular ao Congresso 

Nacional para investimento de dez por cento da 

receita corrente bruta da União na Saúde, igual fez 

Minas Gerais.  

Não adianta ficarmos reclamando dos 

hospitais, que o Governo Federal não dá dinheiro, se 

não fazemos a nossa parte. Então, temos que colher 

assinaturas - e passaremos depois para a Senhora 

Sirlene Motta de Carvalho essa proposta para que 

consiga assinaturas - para que obriguemos os 

deputados federais e senadores a apresentar esse 

projeto de inciativa popular nos moldes da Lei da 

Ficha Limpa, que só passou porque o povo reagiu, 

quando exigiu que ela fosse aprovada. Devemos ter a 

mesma atitude com a Saúde.  
Senhor Secretário Tadeu Marino, dia 30 de 

novembro de 2012, sexta-feira, às 15h, iremos 

realizar uma sessão no sentido de fazer um 

movimento robusto para conseguirmos um milhão e 

meio de assinaturas para que esse projeto seja votado 

no Congresso Nacional. Iremos convidar todos os 

presidentes das Comissões de Saúde do Brasil, das 

Câmaras Municipais e das Assembleias Legislativas, 

e todos os Secretários de Saúde. 

Um milhão e meio de assinaturas parece 

muito, mas não é. No Estado de Minas Gerais já 

conseguiram trezentas e sessenta mil assinaturas. 

Juntamente com o pessoal do meu gabinete já 

consegui cerca de trezentas assinaturas. É pouco? É, 

mas já é alguma coisa. E precisamos cada vez mais 

aumentar esse movimento no sentido de que 

possamos ter mais dinheiro para a Saúde. 

Alguns países da África já investem 9,6% da 

sua arrecadação com Saúde. Agora, estão discutindo 

a vacina do HPV, se o Ministério da Saúde vai dar, 

para qual grupo. Tem que dar, porque senão fica mais 

caro. E uma vida não tem preço. Precisamos cada vez 

mais, Senhor Carlinhos Santana, que estou vendo 

neste Plenário, de lutar por uma saúde melhor. Saúde, 

saúde e saúde. (Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 

palavra a Senhora Sirlene Motta de Carvalho, 

Diretora-Geral do Hospital Evangélico.  

 

A SR.ª SIRLENE MOTTA DE 

CARVALHO – (Sem revisão da oradora) – Boa 

noite, Senhoras e senhores. Nesta importante 

solenidade saudamos, em nome do Hospital 

Evangélico de Vila Velha, o idealizador desta sessão, 

o Ex.
mo

 Senhor Deputado José Esmeraldo, e o 

Presidente da Comissão de Saúde, o Ex.
mo

 Senhor 

Deputado Doutor Hércules, e outras autoridades do 

Poder Legislativo presentes. Saudamos também o 

Doutor José Tadeu Marino, Secretário de Estado da 

Saúde; o Doutor Anselmo Tozi, Superintendente de 

Saneamento e Meio Ambiente da Cesan e ex-

secretário de Estado da Saúde; o Doutor Ernesto 
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Alves Muzzi, membro fundador da Associação 

Evangélica Beneficente Espírito-Santense – Aebes, 

representado pelo Senhor José Alfredo Moraes 

Muzzi; o Doutor Paulo Magnus, Diretor-Presidente 

da MV Sistemas, nosso amigo que veio de Recife 

para nos prestigiar nesta solenidade; o Doutor Carlos 

Alberto Emerich Gomes, um dos primeiros médicos a 

atuar no Hospital Evangélico, e em seu nome, 

cumprimentamos todo o corpo clínico do Hospital; o 

Doutor Alexandre Mariano e todos os parceiros do 

Hospital; a Pastora Maria Luiza Ruckert, capelã do 

Hospital Evangélico; o Senhor Ricardo Ewald, 

representando os demais colaboradores de nosso 

Hospital; o Pastor Evaldo Carlos dos Santos, 

Presidente da Associação Evangélica Beneficente 

Espírito-Santense; e todos os Conselheiros da Aebes 

presentes, que serão homenageados. 

Quarenta é um número simbólico e sagrado 

na Bíblia. Noé e sua família ficaram quarenta dias e 

quarenta noites na arca que ele construiu por 

ordenação de Deus, e chegou seguro à terra seca. O 

líder Moisés foi cuidar de ovelhas no deserto, onde 

permaneceu por quarenta anos, e depois Deus o 

chamou para comandar o processo de libertação do 

povo de Israel e sua caminhada para a Terra 

Prometida, durante quarenta anos. Um dia, o líder 

subiu ao Monte Sinai para ouvir a Deus e lá 

permaneceu por quarenta dias. Recebeu de Deus uma 

tábua onde estavam inscritos os Dez Mandamentos, e 

se tornou mais apto para manter-se na liderança. 

Muito mais tarde, o Senhor Jesus, antes de sua 

ascensão à Casa do Pai, jejuou no deserto por 

quarenta dias. Todos a serviço do Reino de Deus. 

 

Quarenta dias, quarenta noites, quarenta 

anos. É forte o número. Aos quarenta anos, segundo a 

Bíblia, o ser humano alcança plena maturidade e 

máximo vigor. Nos quarenta dias de Moisés no 

Monte Sinai, ele se encontrou com Deus. Nesse 

encontro histórico, foi firmado um pacto entre Deus e 

o povo de Israel, por meio de Moisés.  

O Hospital Evangélico também teve o seu 

Sinai. O monte, a colina onde foi plantado, vizinho 

dos mais necessitados. Ali, seus fundadores também 

se encontraram com Deus e firmaram um pacto. 

Pacto com Deus, pacto com homens e mulheres 

sedentos de cura. E o Hospital Evangélico começou a 

contar horas, dias, noites, meses, anos. E eis que 

chega maduro e confiante ao seu quadragésimo 

aniversário. Enfrentou dilúvios, mas não submergiu. 

Esteve no deserto, mas superou as intempéries e está 

chegando à Terra Prometida. Fez jejum e oração, e 

assim se manteve fiel ao seu pacto: amar a Deus 

sobre todas as coisas, e ao próximo como a si 

mesmo. 

Estamos nesta Casa de Leis para agradecer 

todo o apoio e acolhimento que recebemos nos 

momentos críticos em que os ventos sopravam 

desfavoráveis à saúde no Estado do Espírito Santo. 

Agradecemos aos homenageados desta 

sessão solene, pois alguns sonharam conosco o 

primeiro sonho, outros nos encontraram ao longo da 

caminhada para nos incentivar, apoiar, estender a 

mão e dizer: vá em frente, Evangélico! Você vai 

conseguir! Não desista, você está no caminho certo! 

Comemoramos nosso aniversário de quarenta 

anos. Quarenta anos de existência na defesa da saúde 

significa: mais de sete milhões de atendimentos com 

equidade, dignidade e qualidade. Isso porque tem 

sido um trabalho feito com obstinação e ternura. 

Falar sobre os quarenta anos do Hospital Evangélico 

é contar uma história de luta, desafios, fé, garra e 

paixão, pois quem se permite conhecer o Hospital 

Evangélico logo se apaixona por sua história de 

amor.  

Destacamos a última década como a grande 

virada. Foi um período marcado por avanços 

significativos. Um tempo de projetos e mais projetos. 

Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Temos 

raízes profundas no passado. As sementes caíram em 

terra boa, como diz a parábola do semeador nos 

Evangelhos de Mateus e Marcos. Semeadas no tempo 

certo, e cuidadosamente regadas germinaram, 

cresceram e produziram frutos em abundância. 

Os fundadores, visionários do nosso Monte 

Sinai, são os primeiros responsáveis por essa 

colheita. A eles, a elas, o respeitoso muito obrigado 

do Hospital Evangélico. 

Com a expansão do hospital, foi necessário 

investir mais na capacitação da força de trabalho. A 

cultura do planejamento estratégico foi absorvida 

pelos gestores e multiplicada em suas equipes. 

Em retrospectiva, uma análise consciente nos 

diz que alguns fatores foram decisivos na ascensão 

do Hospital Evangélico. Em destaque, o senso de 

equipe, a capacidade de autocrítica, a abertura para 

aprender e a permanente avaliação de suas ações. 

O resultado do trabalho de equipe, aliado às 

parcerias com a iniciativa privada, o Poder 

Legislativo e o Poder Executivo, está traduzido no 

índice de satisfação dos clientes, que hoje é de 

noventa e seis por cento, e no quantitativo de 

atendimentos, que citaremos: em 2002, atendíamos 

sessenta e oito por cento dos pacientes do Sistema 

Único de Saúde; em 2011, esse percentual chegou a 

oitenta e nove por cento de entendimento no Sistema 

Único de Saúde. Em 2002, realizávamos duzentos e 

cinquenta mil procedimentos; em 2011, oitocentos e 

seis mil procedimentos. Em 2002, tínhamos cento e 

nove leitos; em 2011, duzentos e setenta e um leitos, 
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incluindo sessenta leitos de gestão da Maternidade 

Municipal de Cariacica. Quanto a leitos de UTI, em 

2002 eram dez leitos; em 2011, trinta leitos. Este ano 

ainda chegaremos a quarenta leitos. Quanto a 

funcionários, tínhamos trezentos e cinquenta e nove, 

em 2002; em 2011, mil e setenta e cinco. Temos 

razoes fortes para estarmos alegres.  

Chegar aos quarenta anos em pleno 

desenvolvimento e rumo à sustentabilidade, 

Acreditado Pleno pela ONA nível II e certificado 

pela ISO 9001:2008. 

Um grande sonho como este não se sonha 

sozinho e nem se constrói sem compromisso, união 

de forças, oração e ações concretas. Deus viabiliza 

seus projetos através de pessoas! 

Temos a certeza de que Ele colocou pessoas 

como vocês, visionários, determinados, incansáveis 

na busca permanente por uma saúde digna para todos. 

Ao Secretário Tadeu Marino e ao Ex-

Secretário Anselmo Tozi, por acreditar no potencial 

do Evangélico e na sua capacidade de aplicar os 

recursos públicos com responsabilidade e 

transparência; aos conselheiros da Aebes e da Saebes 

presentes, nossa gratidão pelo trabalho voluntário; 

aos amigos doadores do projeto Luz, pela 

generosidade e fidelidade ao Hospital Evangélico; e 

aos diretores, corpo clínico, colaboradores, amigos e 

parceiros a nossa gratidão. Muito obrigada. (Muito 

bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 

palavra o Senhor Tadeu Marino, Secretário de Estado 

da Saúde. 
 

O SR. TADEU MARINO – (Sem revisão 

do orador) – Boa-noite! É uma alegria estar na 

Assembleia Legislativa homenageando um hospital 

que se tornou terciário nos últimos quarenta anos e 

que aniversaria hoje. Trago para a família do Hospital 

Evangélico de Vila Velha um abraço do Governador 

Renato Casagrande. Estive com S. Ex.ª antes de vir 

para esta Casa e me pediu que trouxesse um abraço a 

todos. 

Saúdo o Pastor Evaldo Carlos dos Santos e a 

Senhora Sirlene Motta de Carvalho, diretora do 

Hospital Evangélico. Em nome de S. S.
as

, 

cumprimento todos os trabalhadores do hospital. 

Saúdo o Senhor Deputado José Esmeraldo, 

que preside esta sessão; o nosso companheiro 

médico, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

Presidente da Comissão de Saúde, e o meu amigo, 

colega de faculdade, Doutor Anselmo Tozi. Meu 

cabelo ficou mais branco do que o de S. Ex.ª. Acho 

que tinha menos problemas do que tenho agora. Meu 

cabelo embranqueceu rapidamente em um ano e 

meio, na Secretaria de Saúde. Já propus a troca com 

S. Ex.ª. Se quiser voltar, vou para a Superintendência 

da Cesan, porque é mais tranquilo. 

Não tenho muito para falar. O filme que foi 

mostrado, demonstra toda a grandeza do Hospital 

Evangélico e os discursos da Senhora Sirlene Motta 

de Carvalho e do Senhor Deputado José Esmeraldo 

também. 

Estou Secretário da Saúde há um ano e oito 

meses. Quando assumi a Pasta já havia uma parceria 

importante e forte, construída na gestão do Senhor 

Anselmo Tozi e do Ex-Governador com o Hospital 

Evangélico. Isso para nós é de fundamental 

importância, principalmente, para a Região 

Metropolitana da Grande Vitória.  

Foi citado que, com uma parceria eficiente e 

forte com o Hospital Evangélico e com os 

investimentos do Governo do Estado, conseguimos 

zerar a fila para transplante de córnea. O Espírito 

Santo foi um dos três estados brasileiros que 

conseguiram zerar a fila para esse transplante. Isso 

mostra a parceria eficiente e o trabalho de qualidade 

que o Hospital Evangélico desenvolve. 

Se hoje o Hospital Evangélico tem um 

pronto-socorro cardiológico vinte e quatro horas, é 

graças a uma parceria com a Secretaria Estadual de 

Saúde.  

Estou falando de procedimentos mais 

complexos como cirurgia cardíaca, neurocirurgia, 

transplantes; mas, de um modo geral, acontecem os 

exames, as consultas e outros procedimentos. Já foi 

citada a grandeza e o número enorme de 

procedimentos que o Hospital Evangélico realiza. 

O Estado reconhece que os hospitais 

filantrópicos são de extrema importância para a 

construção da saúde, principalmente na questão da 

assistência hospitalar. Infelizmente, temos quatro ou 

cinco grandes hospitais filantrópicos resolutivos. 

Falamos do número de leitos filantrópicos, mas são 

pouco resolutivos e estão em pequenas cidades do 

Espírito Santo. Parece que existem leitos, mas 

quando precisamos encaminhar um paciente da 

Grande Vitória, que está no corredor, não temos para 

onde mandar. 

Por exemplo, nos Municípios de Muqui, de 

Mimoso do Sul, de Rio Novo do Sul, de Alto Rio 

Novo, os hospitais são filantrópicos, mas não têm a 

mínima resolutividade. Então, esses pacientes 

continuam, justamente, ou em nossos hospitais 

públicos, ou em hospitais filantrópicos da Grande 

Vitória, como o Hospital Evangélico, e a Santa Casa, 

falando de hospitais gerais. Isso dificulta muito. Pior 

se não existissem esses leitos de hospitais 
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filantrópicos, neste caso específico, no Hospital 

Evangélico.  

Deixei de citar a presença de um 

companheiro, o Senhor Bartolomeu Martins Lima, 

companheiro mesmo, membro do Conselho Estadual 

de Saúde e representa o Ministério da Saúde muito 

bem; é um parceirão nosso e parceiro dos hospitais 

filantrópicos. Saúdo S. S.ª, Senhor Bartolomeu 

Martins Lima. 

Digo para a família do Hospital Evangélico 

que dentro do que o Estado pode e deve fazer, essa 

parceria continuará forte e eficiente. Teremos, a partir 

do ano que vem um aperto, ou uma preocupação do 

Governo do Estado com o fim dos recursos do 

Fundap e ainda a indefinição sobre os recursos dos 

royalties do petróleo. Então, teremos que segurar um 

pouco o freio, mas manter essa parceria, a 

transferência de recursos, pois como foi citado e o 

Senhor Governador sempre fala, temos a alegria de 

encaminhar, transferir recursos para instituições e os 

municípios que dão resultado e confiança.  

O Hospital Evangélico é um desses hospitais, 

é uma dessas entidades que, com tranquilidade, 

encaminhamos recursos. Existe prestação de contas, 

resultado e cumprimento das metas. Então, é muito 

bom trabalhar assim. Muito obrigado pela existência 

do Hospital Evangélico. Contem sempre conosco. O 

povo do Estado do Espírito Santo agradece. 

Obrigado. (Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, assistiremos à 

apresentação do coral HEncantar, do Hospital 

Evangélico, entoando as canções O Evangélico Quer 

Mais, um jingle do Hospital Evangélico; Agnus Dei e 

Amigos Para Sempre. (Pausa)  

 

(O coral se apresenta) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Nosso aplauso e agradecimento 

ao coral HEncantar, do Hospital Evangélico de Vila 

Velha. Muito obrigado pela belíssima apresentação. 

Convido o Senhor Deputado José Esmeraldo, 

proponente desta sessão, para fazer a entrega das 

homenagens. (Pausa) 

 

Convido o homenageado do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, Senhor José Tadeu 

Marino, Secretário de Estado da Saúde, para receber 

uma placa alusiva aos 40 Anos de Fundação do 

Hospital Evangélico de Vila Velha das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe a placa) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para fazer a entrega das 

homenagens, juntamente com o Senhor Deputado 

José Esmeraldo, o Presidente da Associação 

Evangélica Beneficente Espírito-Santense, o Pastor 

Evaldo Carlos dos Santos, e a Diretora-Geral do 

Hospital Evangélico de Vila Velha, a Senhora Sirlene 

Motta de Carvalho. (Pausa) 

Convido o homenageado do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, o Senhor Anselmo Tozi, 

ex-secretário de Estado da Saúde, ex-deputado 

Estadual, atual Diretor de Meio Ambiente da Cesan, 

para receber uma placa alusiva aos 40 Anos de 

Fundação do Hospital Evangélico de Vila Velha das 

mãos do Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor 

Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta 

de Carvalho. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o homenageado do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, Senhor Ernesto 

Alves Muzzi, representado pelo Senhor José Alfredo 

Muzzi, para receber uma placa alusiva aos 40 Anos 

de Fundação do Hospital Evangélico de Vila Velha 

das mãos do Senhor Deputado José Esmeraldo, do 

Pastor Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene 

Motta de Carvalho. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o homenageado do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, Senhor Paulo 

Magnus, para receber uma placa alusiva aos 40 Anos 

de Fundação do Hospital Evangélico, das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe a placa)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 

certificados aos homenageados indicados pelos 

Senhores Deputados.  

Convido o Senhor Moacir José Uliana para 

receber o certificado das mãos do Senhor Deputado 

José Esmeraldo, do Pastor Evaldo Carlos dos Santos 

e da Senhora Sirlene Motta de Carvalho. (Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Ilson Lazaro 

da Costa para receber o certificado das mãos do 
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Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Andréia 

Silvares para receber, em nome do Doutor Mario 

Vello Silvares Junior, o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa)  

 

(A convidada recebe o certificado 

em nome do homenageado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor José Oliveira 

Miranda para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa).  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Fábio 

Almeida Bastos para receber, em nome do Senhor 

Célio Rubens Liborio Bastos, o certificado das mãos 

do Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor 

Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta 

de Carvalho. (Pausa) 

 

(O convidado recebe o certificado 

em nome do homenageado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Doutor Liborio 

Muller Junior para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa)  
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

  

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Doutor Alexandre 

Mariano para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Doutor Bartolomeu 

Martins Lima para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Maria Luiza 

Ruckert para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Marcus 

Vicente para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa)  

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Doutor Carlos 

Alberto Emerich Gomes para receber o certificado 

das mãos do Senhor Deputado José Esmeraldo, do 

Pastor Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene 

Motta de Carvalho. (Pausa)  

 
(O homenageado recebe o 

certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Maria das 

Graças Vieira para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa) 

 
(A homenageada recebe o 

certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Ricardo 

Ewald para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo Carlos 

dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de Carvalho. 

(Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Doutor Laerce 
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Saudino Cardoso para receber o certificado das mãos 

do Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor 

Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta 

de Carvalho. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Pastor Evaldo Carlos 

dos Santos, Presidente da Associação Evangélica 

Beneficente Espírito-Santense, para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado José 

Esmeraldo e da Senhora Sirlene Motta de Carvalho. 

(Pausa) 
  

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Adahyr Cruz 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo Carlos 

dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de Carvalho. 

(Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Wilson Lords 

Torres para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo Carlos 

dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de Carvalho. 

(Pausa) 
 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Sebastião 

Vicente de Oliveira para receber o certificado das 

mãos do Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor 

Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta 

de Carvalho. (Pausa) 

  

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Adenildo 

Vicente Teixeira para receber o certificado das mãos 

do Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor 

Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta 

de Carvalho. (Pausa) 

 
(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Paulo de 

Tarso Nascimento para receber o certificado das 

mãos do Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor 

Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta 

de Carvalho. (Pausa) 
  

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Ruy Carlos 

Mattos Griffo para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo 

Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de 

Carvalho. (Pausa) 

 

(O homenageado recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Wilson 

Seibel para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, do Pastor Evaldo Carlos 

dos Santos e da Senhora Sirlene Motta de Carvalho. 

(Pausa) 
  

(O homenageado recebe o 

certificado) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhora Dilma de 

Lucena Gomes para receber o certificado das mãos 

do Senhor Deputado José Esmeraldo, do Pastor 

Evaldo Carlos dos Santos e da Senhora Sirlene Motta 

de Carvalho. (Pausa) 

 

(A homenageada recebe o 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Feitas as homenagens, devolvo 

a palavra ao Senhor Presidente. 

  

 O SR. PRESIDENTE – ( DOUTOR 

HÉRCULES) – Devolvo a presidência dos trabalhos 

ao Presidente, Senhor Deputado José Esmeraldo. 

(Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 

ESMERALDO) – Neste momento fará uso da 

palavra, em nome de todos os homenageados, o 

Pastor Evaldo Carlos dos Santos. 

 

O SR. EVALDO CARLOS DOS SANTOS 

– (Sem revisão do orador) – Grandes coisas fez o 

Senhor por nós e por isso estamos alegres. Saúdo o 

Senhor Deputado José Esmeraldo, proponente e 

presidente desta sessão solene; o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, nosso amigo; saúdo nosso amigo, 

parceiro, colaborador, apoiador e Secretário de 

Estado da Saúde , Senhor Tadeu Marino, que tem 



Vitória-ES, terça-feira, 25 de setembro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 85 

estado conosco lado a lado; o Ex-Secretário de 

Estado da Saúde do Espírito Santo, Senhor Anselmo 

Tozi, que nos ajudou muito no Hospital Evangélico e 

continua sendo nosso amigo; nossa Diretora Geral do 

Hospital Evangélico de Vila Velha, Senhora Sirlene 

Motta de Carvalho, que é uma benção na vida do 

hospital ao longo desses anos; saúdo nosso amigo, 

Senhor Bartolomeu Martins Lima, que como disse o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, é uma benção 

para todos os hospitais filantrópicos. Ele é um canal 

de Deus para a vida dos hospitais, por meio dos 

convênios realizados com o Governo Federal, e 

louvamos a Deus pela sua vida, amizade e parceria. 

Saúdo a minha querida esposa, Senhora 

Luciley Aguilar da Rocha Santos que está presente, 

queria que ficasse de pé, pois ela tem me apoiado à 

frente do hospital.Louvo a Deus pela sua vida! 

Saúdo também nossos queridos conselheiros, 

homens de Deus, que o Senhor levantou por meio das 

igrejas para ser benção no hospital, pois nos ajudam 

na sua gestão. Queria que os Senhores se colocassem 

de pé, à medida que for falando o nome: Pastor 

Adahyr Cruz; Reverendo Wilson Lords Torres; 

Sebastião Vicente de Oliveira; Adenildo Vicente 

Teixeira; Paulo de Tarso Nascimento; Ruy Carlos 

Mattos Griffo, Antonio Torres e Wilson Seibel. Peço 

uma salva de palmas para esses homens de Deus. 

(Palmas!) 

Agradeço a todos o carinho, amor e 

dedicação que têm tido para com o hospital, porque 

somos um time e temos vencido pela honra e glória 

do Senhor Jesus. Obrigado, podem sentar! 

Saúdo também todos os colaboradores do 

hospital. Por favor, peço aos colaboradores do 

hospital que estão presentes e todos aqueles que 

fazem parte da família Hospital Evangélico que 

fiquem de pé. Peço uma salva de palmas para eles, 

pois temos uma equipe grande de colaboradores, 

muito obrigado, de coração. (Palmas!) 

 Saúdo também a equipe médica que tem nos 

ajudado, na pessoa do Doutor Laerce Saudino 

Cardoso e todos os demais médicos do hospital. 

Saúdo o Doutor Alexandre Mariano, nosso amigo e 

companheiro que tem estado conosco. Peço também 

uma salva de palmas de gratidão a todos os irmãos e 

irmãs, pessoas amigas do hospital e que tem colocado 

o seu coração nessa obra.(Palmas!) 

Saúdo também nesta hora a nossa Capelã, 

Senhor Maria Luiza Ruckert, louvo a Deus pela sua 

vida e por todos aqueles que nos ajudam na gestão do 

Hospital Evangélico.  

Quero nesta hora, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, agradecer de público o apoio que temos 

recebido do nosso Governador Renato Casagrande, 

que tem sido um amigo, companheiro e que tem 

estado conosco diante das lutas e desafios que é 

propiciar saúde neste Estado. Louvo a Deus pela vida 

de S. Ex.ª, pela vida do Senhor Tadeu Marino, 

Secretário de Estado da Saúde que tem nos ajudado, 

bem como toda sua equipe e também pela parceria 

que temos encontrado na Assembleia Legislativa, 

pois vários Deputados nos apoiam com suas 

emendas. Louvo a Deus por sua vida, Doutor 

Hércules, e todos os demais Senhores Deputados que 

têm entendido a importância da saúde. 

Gostaria, em rápidas palavras, de fazer 

algumas considerações do Evangelho de João, 5: 1-8.  

O texto diz: 

 

Passado certo tempo, houve uma 

festa dos judeus, e Jesus subiu para 

Jerusalém. E em Jerusalém, perto da 

porta das ovelhas, há um tanque 

chamado Betesda, na língua 

hebraica, o qual tem cinco pórticos. 

Neles havia uma grande multidão de 

doentes, cegos, mancos e paralíticos 

esperando o movimento da água, 

pois o anjo do senhor descia de 

tempos em tempos ao tanque e 

agitava a água. O primeiro que ali 

descesse, depois do movimento da 

água, sarava de qualquer doença. 

Estava ali um homem enfermo há 

trinta e oito anos, vendo deitado e 

sabendo que vivia assim há muito 

tempo, Jesus lhe perguntou: “ - 

Queres ficar são?” O enfermo lhe 

respondeu: “ - Senhor , não há 

ninguém que me ponha no tanque 

quando a água é agitada, por isso 

enquanto eu vou, outro desce antes 

de mim.” Jesus lhe disse: “-Levanta-

te, toma o teu leito e anda 

.”Imediatamente o homem ficou 

curado e pegando o seu leito, 

começou a andar....  
 

Acho este texto fantástico, e descubro 

algumas lições para nós que abraçamos a saúde como 

causa principal para nossa vida. Ao longo de 40 anos 

o Hospital Evangélico tem abraçado esta bandeira de 

promover saúde. Quero expressar a nossa gratidão, 

em nome do Conselho Administrativo do Hospital, 

de todos aqueles que têm sido atendidos, passado 

pelas mãos dos médicos e de todos aqueles que 

labutam. Agradeço aos pioneiros a visão que tiveram 

há quarenta anos, quando fincaram um marco 
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naquele lugar e disseram: aqui nascerá um grande 

hospital que abençoará muitas pessoas. 

Hoje somos mil e cem funcionários, Senhores 

Deputados José Esmeraldo e Doutor Hércules. Mas o 

hospital não está circunscrito à Vila Velha. Hoje, o 

Hospital, pela visão de Deus, tem ampliado sua 

atuação. Estamos também no Município de Cariacica, 

cuidando da maternidade, em parceria com o 

Governo do Estado. Agora, em parceria com o nosso 

amigo José Oliveira Miranda, estamos também no 

Município de Serra. Daqui a pouco estaremos em 

outras localidades, sendo bênção, pois é isso que 

queremos. Não queremos evidentemente abarcar toda 

a questão da saúde, porque não temos condições para 

isso. Entendemos que esse trabalho é de parceria, de 

ajuntar forças; não é o trabalho de uma andorinha só, 

mas de várias ajuntando para propiciar o resultado 

que esperamos. 

Desejamos, como hospital, cumprir o nosso 

propósito: levar a bom termo a obra que o Senhor nos 

confiou. Mas quando olho para esse texto da Bíblia, 

Senhor Bartolomeu Martins Lima, descubro algumas 

coisas. A primeira, Senhor Anselmo Tozi, é que 

saúde é uma opção; não é uma opção de que 

apareceu; questão de empreendedorismo, não é uma 

questão apenas financeira, mas uma opção de 

ministério.  

Olho para esse texto e descubro que Jesus 

tinha duas opções. A Bíblia diz que havia uma festa 

na cidade, mas a opção de Jesus não foi desfrutar 

dela, mas ir onde estavam os enfermos. Nem sempre 

as pessoas querem ir onde estão os enfermos. Quando 

vamos até eles, ouvimos muitas coisas, muitas 

queixas, muitas demandas e às vezes não estamos 

preparados para isso. Fazer saúde é ter ouvidos 

abertos para ouvir. 

 

Dizia na minha igreja, quando passava por 

Itapuã vi um cartaz numa banquinha que dizia: 

Ouvem-se problemas; sessenta reais. Fiquei 

pensando que se para ouvir o sujeito tem que pagar 

sessenta reais, e para resolver o problema quanto 

seria? 
 

Estamos vivendo esse tempo em que até para 

serem ouvidas as pessoas precisam pagar. Fazer 

saúde é isso: ouvir! É ouvir, é sentir, é perceber 

alguma coisa que está no outro. Jesus optou por isso, 

ou seja, Ele optou por ir lá e ouvir aquelas pessoas e 

sentir o coração delas. É interessante que olho para 

esse texto e percebo que não só saúde é uma opção, 

mas saúde também é um enfrentamento. A Bíblia diz 

que Jesus chega ao local e tem uma grande multidão, 

não é um grupo pequeno, é uma multidão.  

Quando olhamos hoje, Senhor Anselmo Tozi 

e Senhora Sirlene Motta de Carvalho, vemos também 

que a multidão se repete e a demanda da Saúde no 

Estado, fora do Estado e no País todo, é uma 

multidão e não é uma multidão só nacional. O 

Governo Barack Obama teve que enfrentar essa 

multidão nos Estados Unidos, País de Primeiro 

mundo. S. Ex.ª teve que enfrentar uma multidão que 

é carente e necessitada, teve que prover um meio para 

que essa multidão pudesse ser atendida e nela estão 

todas as pessoas, de todas as matizes, ou seja, nela 

estão todas as pessoas de todas as classes sociais, 

nela estão as pessoas que são necessitadas, aquelas 

que têm recursos e as que não têm. A verdade é que a 

multidão precisa ser enfrentada. Como faremos esse 

enfrentamento? Como a população, a Assembleia 

Legislativa, o Governo do Estado e as Igrejas farão 

esse enfrentamento?  

Descubro que Jesus nos ensina o caminho e o 

primeiro caminho é sair das superstições, é sair do 

achismo. A Bíblia fala que havia aqui uma 

superstição de que um anjo aparecia naquele lugar, 

movia a água e a primeira pessoa que pulasse no 

tanque era curada. É como se fosse um tanque 

curador. De vez em quando aparecem aquelas 

decisões e, às vezes, ideias que são meio 

mirabolantes, meio messiânicas e aquela ideia de que 

todos terão seus problemas resolvidos. Sei que esse é 

um pensamento um pouco infantil porque a realidade 

não é essa. A realidade é diferente.  

Senhoras e senhores, a primeira forma de 

fazermos um enfrentamento da multidão é indo além 

das crendices, das superstições e dos achismos. É 

enfrentarmos a realidade como ela se apresenta diante 

de nós, e Jesus fará isso. Lá tem um homem que está 

com o coração numa crendice, mas não é só ele, tem 

uma multidão crendo nisso e tem gente até lucrando 

através disso, ou seja, tem gente tirando partido disso. 

Algum gaiato, de vez em quando, Senhor Deputado 

José Esmeraldo, dizia: eis o anjo! Imaginamos aquela 

correria toda e não havia anjo nenhum e as pessoas, 

muitas vezes, ficavam sofrendo por causa disso. Mas 

Jesus não. Ele nos ensina a ir além do que vemos; Ele 

nos ensina a ir além das crendices e Ele nos ensina 

algo especial e queremos finalizar com essa palavra. 

Primeiro: a aproximação. A Bíblia diz que Jesus se 

aproxima de um enfermo. O texto bíblico diz que Ele 

já sabe a situação do enfermo. Tinham trinta e oito 

anos que ele estava enfermo. Há quanto tempo a 

nossa população sofre? Há quanto tempo as pessoas 

sofrerão? Há quanto tempo as pessoas ficarão 
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enfermas ainda? Por quanto tempo esperarão alguma 

ação, alguma mão estendida? Por quanto tempo? O 

homem estava enfermo há trinta e oito anos e a Bíblia 

fala que Jesus o viu deitado e sabia que ele estava 

assim há muito tempo.  

O que nos chama a atenção, Senhor 

Deputado Doutor Hércules, é a atitude de Jesus; Ele 

se aproxima, mas faz perguntas. E se queremos 

descobrir o caminho para a solução da Saúde em 

nosso País e em nosso Estado precisamos fazer 

perguntas. Jesus faz uma pergunta direta ao enfermo: 

Você quer ficar são? A pergunta parece inócua, 

parece que ela não é muito objetiva e até 

inconsequente. Quem é que iria a um hospital, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, perguntar a um 

enfermo se ele quer ficar são? Parece ridícula, 

absurda. Mas a verdade é que algumas pessoas 

querem tirar partido da enfermidade. E, às vezes, a 

enfermidade se torna um meio, alguma coisa muito 

mais do que enfermidade física.  

Conheci uma pessoa assim em Goiânia que 

pedia esmola na rua porque tinha um hematoma na 

perna e aquele hematoma atraía as moscas. Alguém 

tentou ajudar aquela pessoa que disse: - Não, não 

quero ajuda, quero continuar aqui porque é por meio 

dessa minha enfermidade que tenho o meu pão de 

cada dia.  

Muitas vezes queremos tirar partido da 

enfermidade para alimentar outra enfermidade que 

está no coração. Precisamos fazer perguntas. 

Queremos realmente resolver o problema da Saúde? 

Vamos enfrentar de verdade? As pessoas que estão 

ali querem de fato a cura que estamos oferecendo?  

Tenho dito isso, às vezes, no gabinete para 

algumas pessoas que vão lá me procurar porque estão 

enfrentando problemas na área do crack e de outras 

drogas. Pergunto: você quer cura? E às vezes ouço a 

pessoa dizer que vai pensar. Você quer se curado? 

Jesus perguntou àquele homem.  

Senhores Deputados, é interessante que 

quando fazemos perguntas ouvimos respostas. O 

homem deu três respostas para Jesus. Disse: Não 

tenho ninguém. A segunda coisa que disse: ninguém 

me leva. A terceira coisa que disse: Na São Silvestre 

que disputava, todas as vezes alguém chegava em 

primeiro lugar. Já pensaram, Senhores Deputados, 

toda vez alguém chegar à nossa frente? Não tenho 

ninguém, ninguém me ajuda, e todas as vezes que 

disputo meu campeonato, chego em último lugar. 

Nesse momento vem a mão que ajuda, a intervenção 

que resolve, vem Jesus dizendo: Então, hoje você vai 

se tornar vencedor. Hoje você não vai precisar ir ao 

tanque, vai dar a guinada que precisa.  

Jesus dá três desafios para aquele homem. O 

primeiro: Levanta! Fazer saúde não é só questão de 

medicação, é mais do que isso. Os médicos presentes 

sabem disso. A terapia apenas com medicamentos 

produz um efeito; mas, mais do que isso, sabemos 

que é preciso o agir de Deus. E sabemos como é 

importante quando o hospital também busca um 

investimento no ser humano como um todo, e não 

apenas como um doente do fígado, do pulmão, do 

coração. Mas ver o doente como um todo. Jesus fala: 

Levanta! Para levantar precisava de fé, precisava crer 

no que Jesus estava dizendo e ele levantou.  

Depois Jesus disse: Agora, toma esse leito 

que está te carregando. Por que ele precisava tomar o 

leito? Não era melhor deixá-lo onde estava? Mas era 

necessário que testemunhasse aquilo que Jesus estava 

fazendo em sua vida. Colocar o leito no ombro, 

muitas vezes, é um fardo, é um peso. Não é fácil 

carregar leitos no ombro. É pesado, é duro, 

principalmente porque não é um só, são muitos. Mas 

quando carregamos esses leitos sabendo que pessoas 

foram curadas não sentimos nenhum peso porque 

estamos sendo vitoriosos.  

A última palavra e a mais desafiadora que 

encontro nesse texto, é: Anda! Jesus manda aquele 

homem sair da letargia, da posição em que se 

encontrava e diz: Você pode andar porque você foi 

curado. 

Senhores Deputados, irmãos em Cristo, 

Senhoras e Senhores homenageados, queremos ser 

veículos de Deus na vida das pessoas, queremos dizer 

para cada doente que está no Hospital: Levanta e 

anda! E podemos fazê-lo se juntarmos forças, 

dependermos do Senhor e buscarmos Nele a 

orientação segura para a nossa caminhada.  
 

Meu desejo sincero é que, nos próximos 

quarenta anos, o Hospital Evangélico continue sendo 

instrumento poderoso nas mãos de Deus para 

abençoar vidas.  

Neste momento não podemos deixar de 

mencionar nossa gratidão a uma pessoa que há 

quarenta anos dedica a sua vida àquele hospital. 

Meus irmãos, sabem o que é isso? É praticamente o 

tempo de existência do Hospital. Queremos 

homenagear essa pessoa agora e agradecer a Deus 

sua vida, o carinho, amor, dedicação, empenho, visão 

e, sobretudo, a grande mulher que tem sido nas mãos 

do Senhor. Estamos falando da nossa Diretora, 

Senhora Sirlene Motta de Carvalho, para quem 

pedimos uma salva de palmas. (Palmas) 
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Gostaríamos de homenagear a Senhora 

Sirlene Motta de Carvalho e convidá-la a vir a esta 

tribuna para receber de nossas mãos essa homenagem 

singela, mas de todo o coração. Sirlene, esta não é 

uma homenagem do Pastor Evaldo, mas uma 

homenagem da família do Hospital Evangélico a 

você que tem dado seu carinho, amor, tempo, 

dedicação, tem gasto tudo o que tem e o que não tem 

no Hospital e tem feito com muito amor e esmero o 

seu trabalho. Reconhecemos e sabemos que não 

temos como recompensá-la por isso. Mas Deus 

haverá de fazê-lo todos os dias, e na eternidade 

certamente sua recompensa será abundante. Leremos 

essa placa em homenagem à Sirlene:  

 

A comemoração dos quarenta anos 

do Evangélico  

 

Sirlene: É um momento especial para 

agradecermos a Deus por sua vida e 

homenageá-la pelas marcas 

importantes e significativas que você 

cunhou na história desta Instituição. 

Eis o tripé da sua vida: fé em Deus, 

muita garra e esperança. Nosso 

agradecimento carinhoso e muitas 

bênçãos de Deus.  

Família do Hospital Evangélico de 

Vila Velha. Setembro, 2012.  

 

Deus te abençoe. (Palmas) 

Senhor Deputado José Esmeraldo, 

agradecemos a oportunidade. Muito obrigado pela 

homenagem, muito obrigado pela sessão solene de 

homenagem ao hospital, e continuamos contando 

com a parceria dos Senhores Deputados, com a 

parceria do Governo do Estado, como o apoio dos 

senhores e das senhoras em oração, em apoio de 

mãos dadas ao hospital. Obrigado. (Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, o Senhor 

Deputado José Esmeraldo, Presidente desta sessão, 

fará as considerações finais e o encerramento 

regimental desta sessão solene. 

 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 

ESMERALDO) – Agradecemos, em especial, ao 

Senhor Ricardo Ewald, Diretor do Hospital 

Evangélico de Vila Velha. Uma salva de palmas para 

V. S.ª. (Palmas) Com certeza V. S.ª foi brilhante para 

que tudo isso acontecesse. Vários dias, semanas, 

vimos o empenho do nosso amigo, o Senhor Ricardo 

Ewald, juntamente com a nossa assessoria. 

Agradecemos muito e, com certeza, estaremos em 

outras oportunidades nesta Casa de Leis, porque isso 

é muito bom para toda a sociedade do Estado do 

Espírito Santo.  

Agradecemos, também, à assessora de 

comunicação, Senhora Suzi Faria, e todos que se 

empenharam para o sucesso desta sessão. Obrigado, 

Senhora Suzi Faria. 

Convido todos para um coquetel no Salão 

Nobre Emiliana Viana Emery, desta Casa de Leis, 

oferecido pelo Hospital Evangélico. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 17 de 

setembro de 2012, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  

O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: Anunciada na 

octogésima segunda sessão ordinária, realizada no dia 

12 de setembro de 2012. 

 

*Encerra-se a sessão vinte às horas e 

cinquenta e três minutos. 

 

 

OCTOGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 

DE SETEMBRO DE 2012. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Atayde Armani, Aparecida 

Denadai, Cacau Lorenzoni, Doutor Hércules, 

Esmael de Almeida, Freitas, Genivaldo 

Lievore, Gilsinho Lopes, José Esmeraldo, 

Marcelo Santos, Roberto Carlos e 

Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Havendo número legal e invocando a 

proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Roberto Carlos e a 2.ª 

Secretaria, a convite do Presidente, o 

Senhor Deputado Doutor Hércules)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Convido o Senhor Deputado Doutor 

Hércules a proceder à leitura de um versículo da 
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Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Doutor 

Hércules lê Provérbios, 9:10) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 

proceder à leitura da ata da octogésima segunda 

sessão ordinária, realizada em 12 de setembro de 

2012. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Claudio Vereza, Elcio 

Alvares e Luciano Pereira) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da vigésima sétima sessão solene, 

realizada em 12 de setembro de 2012. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 

CARLOS) – Senhor Presidente, pela ordem! Com 

muita satisfação registramos a presença, nas galerias 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, de dezesseis alunos da Escola Professor 

Fernando Duarte Rabelo, do Município de Vitória, 

acompanhados da Professora Maria Alice de 

Oliveira. Nossas boas-vindas aos visitantes.  

Desde a implantação do projeto Escolas na 

Assembleia Legislativa, mais de quarenta mil alunos 

conheceram o funcionamento do Poder Legislativo e 

quais são as formas de participação nesta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Está feito o registro.  

Esta Casa recebe os alunos da Escola 

Professor Fernando Duarte Rabelo com muito 

orgulho. Podem comparecer sempre porque serão 

bem-vindos e muito bem recebidos. 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

OFÍCIO N.º 495/2012 

Vitória, 11 de setembro de 2012. 

Referência: Relatório de Atividades – 2º trimestre de 

2012 

 

Senhor Presidente: 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 71,§ 4º 

da Constituição Estadual, encaminhamos a Vossa 

Excelência, para apreciação dessa Augusta Casa de 

Leis, o Relatório de Atividades do 2º trimestre de 

2012 de 2012 deste Tribunal de Contas. 

 

Atenciosamente, 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Conselheiro Presidente 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

OFÍCIO N.º 497/2012 

 

Vitória, 12 de setembro de 2012. 

Referência: Relatório de Contas Bimestral – 4º 

bimestre de 2012 

 

Senhor Presidente: 

 

Considerando o disposto no parágrafo 4º do 

artigo 71 da Constituição Estadual combinado com 

inciso III do artigo 52 da Lei Complementar Nº 

621/2012, encaminhamos a Vossa Excelência, para 

apreciação dessa Augusta Casa de Leis, a prestação 

de contas bimestral deste Tribunal de Contas, 

referente aos meses de julho e agosto de 2012. 

 

Atenciosamente, 

 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Conselheiro Presidente 

  

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. À Comissão de Finanças. 
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Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

OFÍCIO N.º 12/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminhamos Relatório Mensal dos 

trabalhos desta Comissão, referente ao mês de 

AGOSTO de 2012, conforme art. 67, Inciso XVI, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis. 

 

Atenciosamente, 

 

ELCIO ALVARES 

Presidente da Comissão de Justiça 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 

 

OFÍCIO N.º 101/2012 

 

Vitória, 03 de setembro de 2012. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI, 

encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das 

atividades desta Comissão, referente ao mês de 

AGOSTO de 2012. 

 

Atenciosamente, 

 

GILSINHO LOPES 

Presidente da Comissão de Segurança e Combate 

ao Crime Organizado 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

GERÊNCIA DE FILIAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 

 

OFÍCIO N.º 1750/2012 

 

Vitória, 30 de agosto de 2012. 

 

Senhor Presidente: 

 

Assunto: Comunica Rescisão 

 

1. Servimo-nos do presente para comunicar a 

V. Ex.
a
 que o contrato nº. 0337398-

26/2010/MTUR/CAIXA, assinado em 17/12/10, foi 

rescindido por determinação unilateral do MTUR, 

Gestor do Programa, em face do não cumprimento da 

Cláusula Segunda do Contrato de Repasse, com 

fundamento no artigo nº. 79, Inciso I, da Lei nº. 

8.666/93. 

 

2. Colocamo-nos à disposição de V. Ex.
a 
e/ou 

de vossos técnicos para dirimir quaisquer dúvidas 

porventura existentes. 

Respeitosamente, 

 

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA 

Superintendente Regional 

JEFERSON WON RONDON DE SOUZA 

Gerente de Filial 

Rua Desembargador Homero Mafra, 89 – Greenwich 

Tower – 6º Andar – Enseada do Suá – Vitória/ES – 

29.050.275 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 254/2012 

 

Vitória, 13 de setembro de 2012. 

 

Senhor Presidente: 

Sirvo-me do presente, para mais uma vez 

cumprimentá-lo pelo excelente trabalho desenvolvido 
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por V. Exª frente à presidência desta Casa de Leis.  

Venho por meio deste, com fundamento no 

artigo 305 §6º do regimento interno, justificar a V. 

Exª o meu não comparecimento a sessão legislativa 

do dia 12/09/2012, no horário das 09h, pois estava 

cumprindo uma agenda legislativa previamente 

agendada. 

Aproveito para renovar protestos de elevada 

estima e distinta consideração,  

 

Atenciosamente,  

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 75/2012 

 

Vitória, 14 de setembro de 2012. 

 

Assunto: Justificativa de falta 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso 

de suas prerrogativas regimentais com fulcro no art. 

305, parágrafo 6º, do Regimento Interno, vem por 

meio deste, justificar sua ausência à reunião desta 

Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de setembro 

do corrente ano, por motivos de agenda externa. 

Sendo assim, venho requer que seja aceita a 

minha justificativa quanto à falta na Sessão Ordinária 

realizada na data supracitada. 

 

Atenciosamente, 

 

LUCIANO PEREIRA 

Deputado Estadual  

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.
o 

233/2012, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.
o 

344/2012, que autoriza o Poder 

Executivo a desapropriar o imóvel que especifica, de 

propriedade do Município de Serra. Publicada 

integralmente no DPL do dia 18 de setembro de 

2012. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e 

de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.
o 

234/2012, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.
o 

345/2012, que prorroga o prazo 

previsto no “caput” do artigo  da Lei n.
o
 

9.372/2009, que autoriza o Poder Executivo, por 

meio dos órgãos e entidades competentes, a 

regularizar as inconsistências dos saldos dos 

inventários físicos dos bens patrimoniais permanentes 

e dos registros contábeis correspondentes, visando à 

implantação do Sistema Integrado de Gestão 

Administrativa – SIGA e dá outras providências. 

Publicada integralmente no DPL do dia 18 de 

setembro de 2012. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.
o
 

235/2012, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.
o 

346/2012, que inclui entidade no 

Quadro Demonstrativo de Subvenções Sociais e no 

Quadro Demonstrativo de Auxílios, do Anexo V da 

Lei Orçamentária n.
o 
9.782, de 03 de janeiro de 2012, 

em favor da Secretaria de Estado da Saúde, para o 

fim que especifica. Publicada integralmente no 

DPL do dia 18 de setembro de 2012. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. À Comissão de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.
o 

236/2012, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.
o
 347/2012, que autoriza o Poder 

Executivo a receber em doação em pagamento 
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imóvel de propriedade da COHAB-ES para 

abatimento de dívida e doá-lo à ESESP para 

ampliação de suas instalações físicas. Publicada 

integralmente no DPL do dia 18 de setembro de 

2012. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.
o 

237/2012, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.
o
 348/2012, 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. Publicada integralmente no DPL 

do dia 18 de setembro de 2012. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e 

de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 238/2012 

 

Vitória, 12 de setembro de 2012. 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 

Leis, atendendo ao que dispõem os artigos 5º da Lei 

nº 7457/2003 e 56, XIII da Constituição Estadual 

cópias reprográficas do Termo de Acordo nº 051 e 

Regime Especial de Obrigação Acessória – REOA 

de nº 011, ambos do corrente exercício, o primeiro 

pactuado e o segundo concedido pela Secretaria de 

Estado de Fazenda, acompanhados das respectivas 

justificativas. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 239/2012 

 

Vitória, 12 de setembro de 2012. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em cumprimento ao disposto nos artigos 5º 

da Lei 7457/2003 e 56, XIII, da Constituição 

Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa 

Assembleia Legislativa cópias dos Termos de Acordo 

SEFAZ nºs. 037/12, 040/12 e 050/12, bem como dos 

Termos de Acordo INVEST-ES nºs. 263/12, 269/12 

e 274/12, emitidos pela Secretaria de Estado da 

Fazenda, acompanhados das respectivas justificativas 

e publicações no Diário Oficial. 

 

Atenciosamente, 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.
o 

240/2012, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar n.
o
 028/2012, que 

dispõe sobre medidas de incentivos à inovação, à 

pesquisa científica e tecnológica, em ambientes 

produtivos e dá outras providências. Publicada 

integralmente no DPL do dia 18 de setembro de 

2012. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Dary 

Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania, de Ciência e 

Tecnologia e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.
o 

241/2012, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei n.
o 

349/2012, que autoriza o Poder 

Executivo a contratar operação de crédito junto a 

Caixa Econômica Federal - CAIXA, voltada à 

viabilização de despesas de capital constantes do 

Plano Plurianual 2012-2015 e dos orçamentos anuais, 

mediante prestação de garantia pela União e dá outras 

providências. Publicada integralmente no DPL do 

dia 18 de setembro de 2012. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
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FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e 

de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 350/2012 

 

Dispõe sobre o ingresso de pessoas 

nas instituições de ensino e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º É vedado o ingresso e a circulação de 

pessoas estranhas ao ambiente escolar nas escolas de 

educação infantil, ensino fundamental e médio, das 

redes públicas e privadas do Estado do Espírito 

Santo, sem a necessária e prévia identificação.  

 

Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se 

também aos pais de alunos, ex-alunos e prestadores 

de serviços, dentre outros, sendo obrigatório o 

cadastro de todos e exibição de crachá de visitante, 

como requisitos para circulação no estabelecimento 

de ensino. 

 

Art. 3º Além dos requisitos dispostos no art. 

2º., a Direção escolar poderá exigir que os visitantes 

sejam acompanhados por funcionário da instituição 

nos recintos em que desejem ingressar. 

 

Art. 4º Deverá ser afixada cópia desta Lei em 

local visível do ambiente escolar. 

 

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

publicação. 

 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2012. 

 

RODNEY MIRANDA 

Deputado Estadual - DEM 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Já é fato notório que nossas escolas têm sido 

alvo de migração de traficantes, os quais, na ânsia de 

cooptar sempre mais e mais adeptos às drogas, 

circundam os estabelecimentos de ensino e até 

mesmo neles ingressam com esse objetivo insano e 

repudiável, sabendo que os alunos, jovens ainda em 

formação como pessoa, encontram-se num patamar 

frágil de estabilidade e de consciência pura de 

cidadão, tornando-se, muitas das vezes, de fácil 

cooptação, por razões diversas.  

Evitar o envolvimento dos jovens com as 

drogas, que, via de regra, leva à violência e à 

criminalidade, tem constituído um sério desafio para 

a sociedade e governantes, não obstante suas 

tentativas de formulação de políticas públicas para 

construir uma sociedade mais pacífica. 

Contudo, o complexo problema da violência 

não se resolve apenas com uma ação, mas com 

várias, sendo certo que a segurança pública é dever 

do Estado, direito e responsabilidade de todos (art. 

144, caput, da Carta Magna). 

Nesse contexto, a nossa proposta se apresenta 

como mais um mecanismo para coibir e dificultar as 

ações criminosas que favorecem e alimentam a 

dinâmica que conduz ao uso de drogas, realizando, 

dessa forma, de modo preventivo, a preservação de 

nossas crianças e jovens no âmbito das escolas. 

Tendo em conta as razões postas, que 

evidenciam o alcance social do projeto em comento, 

pugnamos pelo seu acolhimento junto a esta Casa de 

Leis. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Devolva-se ao autor com base no 

artigo 143, inciso VIII do Regimento Interno, por 

infringência ao artigo 63, Parágrafo Único, incisos III 

e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

PROJETO DE LEI N.º 351/2012 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgar o artigo 290 da Lei Federal 

nº 6.015, de 31.12.1973, no interior 

das corretoras e cartórios de imóveis 

situados no Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º As corretoras e os cartórios de 

registro de imóveis situados no Estado ficam 

obrigados a afixar em seus estabelecimentos aviso 

informando sobre o desconto de 50% (cinquenta por 

cento) concedido nos emolumentos devidos pelos 

atos praticados referentes à escritura pública na 

aquisição do primeiro imóvel para fins residenciais, 

financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, 

conforme previsto no artigo 290 caput da Lei Federal 
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nº 6.015, de 31.12.1973. 

 

Art. 2º O aviso deve ser exposto de forma 

destacada em cartaz medindo 297 x 420 mm 

(duzentos e noventa e sete por quatrocentos e vinte 

milímetros) (folha A3) e caracteres em negrito com 

no mínimo 2cm (dois centímetros), fonte tamanho 72. 

 

Art. 3º as disposições contidas nesta Lei 

aplicar-se-ão às corretoras que possuírem páginas na 

Rede Mundial de Computadores - Internet. 

 

Art. 4º O descumprimento desta Lei, por 

parte dos cartórios de registro de imóveis, sujeitará ao 

infrator a restituição dos valores recebidos 

indevidamente, nos termos do parágrafo único do 

artigo 42 da Lei nº 8.078, de 11.11.1990. 

 

Art. 5º Fica estabelecido o prazo de 30 

(trinta) dias para que as corretoras e os cartórios de 

registro de imóveis se adaptem aos desígnios 

dispostos nesta Lei. 

 

Parágrafo único. O descumprimento do 

disposto no artigo 2º desta Lei resultará em multa 

diária no valor 500 (quinhentos) Valores de 

Referência do Tesouro Estadual – VTREs, podendo 

ainda resultar na suspensão do alvará de 

funcionamento do estabelecimento que ultrapassar 30 

(trinta) dias do início da contagem da multa aqui 

mencionada, sem prejuízo da desta. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2012. 

 

LUIZ DURÃO 

Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgar o artigo 290, da Lei 

Federal Nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, no 

interior das corretoras e cartórios de imóveis situadas 

no âmbito do Estado do Espírito Santo visa trazer 

justiça àquele consumidor que, na compra de seu 

primeiro imóvel, além de ter que enfrentar o alto 

preço das casas e dos apartamentos, muitas vezes só 

se dá conta de que precisa de um dinheiro extra para 

pagar impostos e inúmeras taxas, na hora em que vai 

a um Cartório de Notas e Registro de Imóveis.  

Contudo, o que o consumidor não sabe  

nem os cartórios informam  é que o custo da 

aquisição ficaria bem mais em conta se exigisse o 

desconto de 50% dos valores cobrados pela escritura 

e registro quando se trata do primeiro imóvel. E, por 

incrível que pareça o desconto está previsto na 

legislação desde 1973. O artigo 290 da Lei nº 6.015 é 

bem explícito: “Os emolumentos devidos pelos atos 

relacionados com a primeira aquisição imobiliária 

para fins residenciais, financiada pelo Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH), serão reduzidos 

em 50%”.  

A Lei, entretanto, quase nunca é aplicada 

porque não interessa nem ao cartório nem ao 

vendedor alertar o adquirente. A legislação também 

não especifica de quem é a obrigação de levar essa 

informação ao consumidor.  

Para tornar público esse direito do 

consumidor, submeto a esta Casa o presente Projeto 

de Lei para incluir na legislação a obrigatoriedade do 

aviso pelos próprios cartórios e pelas corretoras de 

imóveis, de modo que espero a compreensão de meus 

pares com o fim de aprová-lo, visto que é um projeto 

que visa o bem da nossa sociedade.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 352/2012 

 

Obriga as empresas que especifica a 

instalarem equipamentos destinados 

ao reutilização da água utilizada na 

lavagem de veículos e as captadas 

das chuvas. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

Art. 1º Os postos de combustíveis, empresas 

prestadoras de serviços de lavagem de veículos, 

transportadoras e empresas prestadoras de serviços de 

transporte coletivo urbano e rodoviário de 

passageiros ficam obrigadas a instalar equipamentos 

para tratamento e reutilização da água usada na 

lavagem de veículos. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos de que trata o 

artigo 1° desta Lei ficam obrigados a instalar ainda 

equipamentos para reaproveitamento das águas das 

chuvas, por meio de reservatórios e captadores. 

 

Art. 3º Em caso de não cumprimento desta 

Lei, as empresas infratoras serão notificadas para a 

instalação dos equipamentos no prazo máximo de até 

120 (cento e vinte) dias, sob pena do pagamento de 

multa diária de 100 (CEM) VALOR DE 

REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL – 
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V TE s 

 

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

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 04 de setembro 

de 2012. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A economia de água proporcionada faz com 

que você contribua significativamente com a sua 

preservação, poupando-a para usos mais nobres como 

a higiene e o consumo humano e animal. 

 Após o tratamento primário e secundário, em 

sistemas de tratamento de esgoto sanitário ou 

industrial, tratamentos terciários permitem o re-uso 

da água gerada. A remoção dos demais poluentes 

deixam a água de reutilização sanitariamente segura, 

atendendo todas as normas vigentes.  

 Essa água, após seu tratamento por 

equipamentos próprios, podem ser reutilizadas para, 

vg., irrigação de pomares, jardins e outros tipos de 

cultivo; lavagem de pátios, ruas e paredes; 

alimentação de bacias sanitárias e mictórios; limpeza 

ou resfriamento de peças ou máquinas em processo 

industrial; espelhos e pequenas fontes de água e, em 

matéria de segurança, pode ser usada como reserva 

para eventual incêndio. 

 O uso responsável da água é fundamental não 

somente nas regiões metropolitanas, mas em todo o 

mundo. Cada litro de água reutilizada representa um 

litro de água conservada em nossos mananciais.  

O assunto é tão importante que faz parte da 

Estratégia Global para Administração da Qualidade 

das Águas, proposta pela ONU, para preservação do 

meio ambiente. É uma maneira inteligente e capaz de 

assegurar que as gerações futuras tenham acesso a 

esse recurso tão precioso e essencial à vida: a água 

potável. 

É hoje um fato comprovado que o volume de 

água doce e limpa, que é menos que um por cento de 

toda a água disponível no planeta, está se reduzindo 

em todas as regiões do mundo. Inclusive no Brasil. 

O consumo exagerado das reservas naturais 

de água doce por causa do alto crescimento 

populacional está sendo maior do que a natureza 

pode oferecer, e a poluição produzida pelo homem 

está contaminando e diminuindo cada vez mais essas 

reservas.  

Por sorte, a população já está sendo 

conscientizada desses problemas pelos órgãos 

encarregados em educação ambiental e pelas próprias 

distribuidoras de água. Mas, isso ainda é muito pouco 

frente a urgência de reverter esse lastimável desgaste 

ambiental. 

As pessoas mais lúcidas de nossa população 

já fazem uma boa economia dentro de casa com as 

orientações sugeridas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania, de Proteção ao Meio 

Ambiente e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 353/2012 

 

Declara de utilidade a Associação 

Amigos da Justiça, Cidadania, 

Educação e Arte. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica Declarado de Utilidade Pública 

a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA 

CIDADANIA EDUCAÇÃO E ARTE, portadora 

do CNPJ 10.653.530/0001-92, situado à Rua Edson 

de Souza, 05 Bairro Residencial Francisco 

Campagnaro, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000. 

 

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

sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 11 de setembro 

de 2012. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

JUSTIFICATIVA 

 

A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA 

CIDADANIA EDUCAÇÃO E ARTE, portadora 

do CNPJ 10.653.530/0001-92, situado à Rua Edson 

de Souza, 05 Bairro Residencial Francisco 

Campagnaro, Ibiraçu-ES, CEP: 29670-000, é uma 

instituição sem fins lucrativos, fundada em 2008. 

O Projeto Amigos da Justiça foi idealizado 

pelo Excelentíssimo Doutor Juiz de Direito da 

Comarca de Ibiraçu/ES, Gedeon Rocha Lima Junior, 

no ano de 2008, por ter percebido que os 

adolescentes em conflito com a Lei, após serem 

sentenciados a cumprirem medidas sócio-educativas, 

observou-se que as mesmas eram feitas de forma 

deficiente. Observou-se ainda, que várias crianças 

cometiam pequenos delitos, por ficarem ociosas e 

propícias a rede de narcotráfico. Sendo assim, 

http://www.sociedadedosol.org.br/agua/introducao.htm#blt
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formou-se uma equipe de pessoas voluntárias, com o 

objetivo de oferecer estratégias preventivas e atuantes 

para reforçar os fatores de proteção, em especial à 

criança/adolescente e família, fortalecendo a auto-

estima e despertando a capacidade de criação através 

de atividades lúdicas e pedagógicas. As crianças e 

adolescentes eram selecionadas através de indicação, 

pela comunidade. Após essa seleção passavam pela 

triagem feita pela Assistente Social do Projeto, onde 

eram identificadas as de vulnerabilidade social. 

No primeiro ano do Projeto foi feito convenio 

junto ao Tribunal de Justiça para serem 

desenvolvidas as atividades dentro do fórum de 

Ibiraçu/ES. Os participantes tiveram a oportunidade 

de terem aulas de violino e informática básica para 

crianças, jovens e adultos. No segundo ano tiveram 

incluídas aulas de flauta e robótica( parceria com o 

Instituto Preservarte e a Lego Education). Já no ano 

seguinte, a Associação passou a oferecer além das 

oficinas mencionadas, aulas de desenho artístico e 

pintura em tela, alfabetização de jovens e adultos, 

durante o desenvolvimento das atividades do Projeto, 

foram realizadas palestras voltadas para a cidadania, 

participação em recitais, de exposições culturais, idas 

a teatros, espetáculos (ex.:Circo Thiany) e 

atendimentos direcionados para o bem estar e 

desenvolvimento dos participantes dos referidos 

Projetos. 

Aos 18 de novembro de 2008, o Projeto passa 

a ser Associação Amigos da Justiça, Cidadania, 

Educação e Arte, em 20 de maio de 2009 a 

Associação é declarada de Utilidade Pública, 

conforme Lei Nº 2.956/2009. 

Tem como missão promover a inclusão e 

promoção social de crianças adolescentes e suas 

famílias; Promover o conhecimento e potencializar as 

capacidades intelectuais; Contribuir para o 

desenvolvimento humano, em busca de qualidade de 

vida; Garantir a criança e adolescente atendimento 

em consonância com o Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei Nº 8.069/90);Valorizar a criança e 

adolescente como ser ativo e social, sendo sujeito 

protagonista das ações desenvolvidas; Executar as 

ações de forma integrada com a equipe do Projeto, as 

crianças e Adolescentes, as Famílias e a 

Comunidade; Potencializar a família como unidade 

de referência, fortalecendo seus vínculos internos e 

externos de solidariedade; Articular com rede de 

serviços locais, programas e projetos existentes na 

comunidade, de forma a garantir a sustentabilidade e 

continuidade das ações desenvolvidas e a promoção 

das famílias. 

Objetivo de oferecer estratégias preventivas e 

atuantes para reforçar os fatores de proteção em 

especial à criança/adolescente e família, fortalecendo 

a auto-estima, despertando a capacidade de criação 

através de atividades lúdicas e pedagógicas. 

Promover o acesso à cidadania, educação e arte, 

proporcionando aos jovens, alternativas para que os 

mesmo possam através desses projetos adquirirem 

valores importantes e essenciais durante toda a sua 

vida. 

As atividades da Associação são 

desenvolvidas no Fórum de Ibiraçu/ES, em 20 de 

julho de 2012, foi firmado um termo de cessão de uso 

entre o Tribunal de Justiça e a Associação, onde ela 

passa a ter sua sede(97.50m²), situada à Rua Paulo 

Roberto De Angelli, s/nº- Centro, com 04(quatro) 

banheiros, 01(uma) cozinha, 06(seis) salas e 01(uma) 

varanda e a ter o direito garantido da utilização da 

Central de Utilidades do Fórum de 

Ibiraçu/ES(63.01m²). 

Ela atua nas áreas de Cidadania, Educação e 

Arte voltadas para pessoas em vulnerabilidade social, 

atendendo o público de crianças, adolescentes, jovens 

e adultos (idade de 05 a 12, de 13 a 29 e de 30 anos 

acima ) extensivo a seus familiares. 

São desenvolvidas aulas de violino, Flauta, 

Violão, Desenho Artístico e Pintura em Tela, Oficina 

de Cidadania, Karatê e Robótica. 

Associação conta com a participação direta 

da comunidade, onde é possível que a comunidade 

tenha acesso à cultura, esporte e cidadania, tem como 

finalidade promover a inclusão e promoção social de 

crianças/ adolescentes e suas famílias. 

Promover o conhecimento e potencializar as 

capacidades intelectuais; Promover intervenção no 

sentido de reverter a situação de risco através de 

propostas inovadoras , que garantam o atendimento 

integral; Contribuir para o desenvolvimento humano, 

em busca de qualidade de vida; Deve ser realizado 

por que hoje vivemos em uma sociedade violenta, na 

qual investimentos sociais e culturais para crianças e 

adolescentes, assim como para suas famílias são de 

grande importância para que seja diminuída a 

oportunidade dos mesmos terem contato com o 

mundo das drogas e da criminalidade, uma vez que 

nos tempos atuais, nem mesmo as cidades do interior 

estão conseguindo escapar do aumento da violência. 

Os programas sociais e culturais de assistência as 

crianças e adolescentes e seus familiares vem se 

tornando cada vez mais frequente na formulação das 

políticas sociais e culturais, em face da necessidade 

crescente de proporcionar aos jovens alternativas 

para que os mesmo possam através desses projetos 

adquirirem valores que são essenciais durante a sua 

vida. 

É importante para que haja a inclusão e 

promoção social de crianças/ adolescentes e suas 

famílias; Promover o conhecimento e potencializar as 

capacidades intelectuais; Promover intervenção no 

sentido de reverter à situação de risco através de 

propostas inovadoras, que garantam o atendimento 

integral; Contribuir para o desenvolvimento humano, 

em busca de qualidade de vida; Contribuir para 

redução do tempo de exposição de criança e 

adolescentes a situações de risco social(violência, 

trabalho infantil e fome); Garantir a criança e 

adolescente atendimento em consonância com o 

Estatuto da Criança e Adoelscente; Potencializar a 
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família como unidade de referência, fortalecendo 

seus vínculos internos e externos de solidariedade; 

Articular com rede de serviços locais, programas e 

projetos existentes na comunidade, de forma a 

garantir a sustentabilidade e continuidade das ações 

desenvolvidas e a promoção das famílias. 

Deve ser realizado por que hoje vivemos em 

uma sociedade violenta, na qual investimentos sociais 

e culturais para crianças e adolescentes, assim como 

para suas famílias são de grande importância para 

que os mesmos não tenham contato com o mundo das 

drogas e da criminalidade, uma vez que nos tempos 

atuais, nem mesmo as cidades do interior estão 

conseguindo escapar do aumento da violência. Os 

programas sociais e culturais de assistência as 

crianças e adolescentes vem se tornando cada vez 

mais freqüente na formulação das políticas sociais e 

culturais, em face da necessidade crescente de 

proporcionar aos jovens alternativas para que os 

mesmo possam através desses projetos adquirir 

valores que são essenciais durante a sua vida. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Às Comissões de Justiça 

e de Assistência Social, na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 327/2012 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 189/2012 

Autor: Deputado Sérgio Borges 

Ementa: “Declara de tilidade Pública a Associação 

dos Produtores de Artesanato do Município de 

Anchieta -AP OAMA”. 

I - RELATÓRIO 

 

 1. O presente Projeto de iniciativa do Exmo 

Senhor Deputado Sérgio Borges, cujo conteúdo, em 

síntese, dispõe sobre “Declara de Utilidade Pública 

a Associação dos Produtores de Artesanato do 

Município de Anchieta - APROAMA", com sede na 

Avenida Oliveira, Lote nº 22, Bairro Justiça II, 

Anchieta/ES. 

 

 2. A Mesa Diretora da Assembléia 

Legislativa em exercício do mero juízo de 

deliberação que lhe impõe o Regimento Interno - 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

publicada no DPL e no DOE de 16 de julho de 2009, 

admitiu a tramitação da proposição entendendo, 

prima facie, inexistir qualquer inconstitucionalidade 

ou um dos demais vícios previstos na norma 

regimental. 

 

3. Admitida a proposição foi esta 

protocolizada no dia 09 de maio de 2012, por sua 

vez, a mesma foi lida na Sessão do dia 14 de maio de 

2012, e publicada no Diário do Poder Legislativo 

datado do dia 28 de maio de 2012, às fls. 35/36, dos 

autos. 

 

4. O Projeto de Lei foi a Douta Procuradoria 

para análise e parecer, na forma do artigo 121, do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). O 

Projeto veio a esta Comissão de Constituição e 

Justiça, para exame e parecer do relator, na forma do 

art. 41, I, do Regimento Interno. (Resolução nº 

2.7000/09). 

 

 5. Além do articulado legal da proposição e 

sua justificativa, o processo está instruído com os 

documentos necessários para o preenchimento dos 

requisitos legais e atende perfeitamente os 

dispositivos da Lei nº 3.979/87 e suas alterações. 

Dentre os documentos colacionados, consta o 

Estatuto, o Registro do Estatuto no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Município e 

Comarca de Anchieta - ES (Registro nº 110 de 

ordem, do Livro A, registro efetivado no dia 19 de 

setembro de 2001) bem como Atestado de 

Funcionamento, firmado pelo Exmº Senhor Prefeito 

Municipal de Anchieta (fls. 11), inscrição no CNPJ 

sob o nº 04.763.279/0001-16 (fls. 04), Lei Municipal 

nº 128/2003, onde a referida Associação foi declarada 

de utilidade pública pelo Município onde se encontra 

sediada, balanço patrimonial, certidão junto ao 

Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 8/10). 

 

 6. Em apertada síntese, são estas as questões 

de fato e de direito com suporte nas quais passo a 

emitir o Parecer. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL DA PROPOSIÇÃO 

 7. Sob o prisma da constitucionalidade e 

legalidade, não há quaisquer obstáculos a serem 

invocados, eis que o Projeto de Lei em epígrafe trata 

de matéria de competência legislativa remanescente, 

consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal. 

 

8. Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 

encontra amparo no art. 63, caput, da Constituição 

Estadual, que estabelecem a iniciativa concorrente 

para legislar. 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 
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aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 

 

(...)” 

  

9. Ademais, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais contidas nos arts. 55 e 61, III, 

todos da Carta Estadual, em que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é a lei ordinária, 

estando o Projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual. 

 

 10. Quanto ao aspecto da legalidade, o 

presente Projeto está em perfeita sintonia com a 

norma estadual específica, Lei nº 3.979/87, alterada 

pelas Leis nºs. 7.822/04, 8.120/05 e 8.802/08; que 

dispõe em seu art. 1º, in verbis: 

 

“Art. 1º - As sociedades civis, as 

associações e as fundações em 

funcionamento efetivo no Estado com 

o fim exclusivo de servir 

desinteressadamente à coletividade, 

podem ser declaradas de utilidade 

pública, provados os seguintes 

requisitos: 

 

I – personalidade jurídica há mais de 

dois anos – através de certidão 

expedida pelo Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas; 

 

II – efetivo funcionamento há mais 

de dois anos de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à 

coletividade – através de documento 

expedido pelo Juiz de Direito, pelo 

representante do Ministério Público 

Estadual ou pelo Prefeito Municipal 

da Comarca ou Município onde a 

organização funciona e cópia do 

estatuto; (NR) 

 

III – não remuneração dos cargos da 

diretoria da organização e da não 

distribuição de lucros, bonificações 

ou vantagens a dirigentes, 

mantenedores ou associados, sob 

nenhuma forma ou pretexto – através 

do balanço anual; 

 

IV - registro no Conselho Municipal 

de Assistência Social, onde estiver 

atuando, ou no Conselho Estadual de 

Assistência Social – CONEAS. (NR) 

 

§ 1º O serviço desinteressado e 

gratuito à coletividade, a que se 

refere o inciso II deste artigo, será o 

prestado nas áreas educacional, 

cultural e artística, médica e de 

assistência social ou qualquer outra, 

desde que de natureza filantrópica e 

em caráter geral e indiscriminado. 

 

§ 2º Não será exigido o requisito 

contido no inciso IV às entidades que 

não atuem na área de Assistência 

Social. 

 

§ 3º Quando se tratar de sociedade 

civil, associação ou fundação que 

exerça atividade rural, o atestado de 

funcionamento referido no inciso II 

deste artigo poderá ser expedido pelo 

Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

– INCAPER ou por sindicatos de 

trabalhadores que atuem na 

respectiva atividade. 

 

Art. 2º As organizações a que se 

refere o artigo 1º serão, por lei, 

declaradas de Utilidade Pública 

. 

Art. 3º As organizações declaradas 

de Utilidade Pública poderão fazer 

jus a percepção de auxílio a conta de 

dotação orçamentária do Poder 

Legislativo desde que,anualmente, 

apresentem à Assembleia Legislativa 

relatório circunstanciado dos 

serviços que houverem prestado à 

coletividade. 

 

Art. 4º Será revogada, através de lei, 

a declaração de Utilidade Pública se 

comprovada, a qualquer tempo e 

mediante representação de qualquer 

interessado, que a organização 

deixou de preencher quaisquer dos 

requisitos exigidos no artigo 1º. 

 

Art. 5º As organizações declaradas 

de Utilidade Pública antes da 

vigência desta lei, deverão dar 

cumprimento ao disposto no artigo 

3º, para fazerem, jus à percepção de 

subvenção social através do Poder 

Legislativo. 

 

Art. 6º Está Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Art. 7º Revogam-se as disposições 

em contrário, especialmente as 

contidas na Lei 2.740, de 04 de 

dezembro de 1972.” 

 

11. No que tange ao aspecto da 
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constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 

evidenciar que a aprovação da matéria, a princípio, é 

de competência da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do 

art. 41, I, do Regimento Interno. 

 

12. Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 

deixamos ao encargo da Diretoria Legislativa de 

Redação – DLR, a quem compete oferecer sugestões 

sobre a matéria, observando dispositivos contidos na 

Lei Complementar Federal 95/1998, com alterações 

introduzidas pela Lei Complementar Federal 

107/2001, bem como nos dispositivos do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, Resolução nº 2.700/09. 

 

III - CONCLUSÃO 

 

 13. Em face das razões expendidas, entendo 

que a proposição, nos termos em que se acha 

redigida, não padece de vício de 

inconstitucionalidade formal, ou material, em 

consequência, opinamos pela possibilidade jurídica 

de sua regular tramitação do Projeto de Lei nº 

189/2012, de autoria do Deputado Sérgio Borges, 

devendo ser aprovado com fundamento nos art. 25, § 

1º, da Constituição Federal, arts. 55 e 63 da 

Constituição Estadual e na legislação 

infraconstitucional pertinente, especialmente na Lei 

Estadual nº 3.979/87 e suas posteriores alterações e, 

por consequência seguir sua tramitação normal. 

 

14. Face ao exposto, esta relatoria propõe aos Doutos 

Membros desta Comissão a adoção do seguinte 

parecer:  

 

PARECER N.º 327/2012 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela Constitucionalidade, Juridicidade, Legalidade, 

do Projeto de Lei n.º 189/2012, de autoria do 

Deputado Sérgio Borges, que “Declara de Utilidade 

Pública a Associação dos Produtores de Artesanato 

do Município de Anchieta - APROAMA", com sede 

na Avenida Oliveira, Lote nº 22, Bairro Justiça II, 

Anchieta/ES. 

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de julho de 2012. 

 

ELCIO ALVARES 

Presidente 

CLAUDIO VEREZA 

Relator 

RODNEY MIRANDA 

DARY PAGUNG 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER N.º 23/2012 

 

Assunto: “Declara de tilidade Pública a Associação 

dos Produtores de Artesanato do Município de 

Anchieta -AP OAMA”. 

Autor: Deputado Sérgio Borges 

 

I - RELATÓRIO 

 

1. O Projeto de Lei nº 189/2012, de autoria 

do Deputado Sérgio Borges, visa declarar de 

Utilidade Pública a Associação dos Produtores de 

Artesanatos do Município de Anchieta - APROAMA, 

que é uma associação civil sem fins lucrativos, com 

sede na Av. Oliveira, S/Nº Lote 22, Bairro Justiça II 

– Anchieta-ES, fundada em 19/09/2001, inscrita no 

CNPJ sob o n° 04.763.279/0001-16. 

 

2. A presente proposição foi protocolada no 

dia 09/05/2012, lida na Sessão Ordinária do dia 

14/05/2012 e publicada no Diário do Poder 

Legislativo, edição do dia 28/05/2012, às páginas 17 

e 18. 

 

3. A matéria foi analisada pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, na 

qual recebeu o Parecer nº 327/2012 pela 

constitucionalidade e legalidade, conforme fls. 51 dos 

autos, vindo a seguir a esta Comissão de Saúde, 

Saneamento e Assistência Social para exame e 

análise quanto ao mérito, na forma do art. 50 do 

Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

 

4. É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

5. O Projeto de Lei nº 189/2012, de autoria 

do Deputado Sérgio Borges, visa declarar de 

Utilidade Pública a Associação dos Produtores de 

Artesanatos do Município de Anchieta - 

APROAMA, que é uma associação civil sem fins 

lucrativos, e atua promovendo atividades de 

organizações associativas ligadas à cultura, a arte e 

defesa de direitos sociais, valorizando a 

comercialização de trabalhos artesanais com 

características regionais. O artesanato é divulgado 

com o objetivo de incrementar a produção dos sócios, 

principalmente na realização de contratos de vendas 

em exposições. 

 

6. A referida entidade está localizada na Av. 

Oliveira, S/Nº Lote 22, Bairro Justiça II – Anchieta-

ES, fundada em 19/09/2001, inscrita no CNPJ sob o 

n° 04.763.279/0001-16. 

 

7. A propositura foi analisada anteriormente 

pela Procuradoria Legislativa e pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, na 

qual recebeu o Parecer nº 327/2012 pela 
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constitucionalidade e legalidade conforme fls. 51 dos 

autos. 

 

8. O Estatuto da Associação dos Produtores 

de Artesanatos do Município de Anchieta - 

APROAMA está registrado no Cartório do 1° Ofício 

da Comarca de Anchieta -ES, sob o nº 110 de ordem, 

Livro A, datado de 19 de setembro de 2001, portanto 

com personalidade jurídica há mais de três anos, 

conforme documentação acostada aos autos. 

 

9. Desta forma, podemos destacar que a 

iniciativa em foco atende os requisitos para a 

Declaração de Utilidade Pública, conforme 

comprovam os seguintes documentos colacionados 

ao PL n° 189/2012: o Atestado de Funcionamento, 

Estatuto Social, Atestado de Funcionamento 

expedido pela Prefeitura Municipal de Anchieta, 

Balanço Anual e Certidão de Registro da Associação, 

dentre outros. 

 

10. Vale mencionar que o artesanato é um 

setor da economia cujo crescimento possui alto 

potencial de geração de emprego e renda, merecendo 

desta forma uma política de desenvolvimento 

sustentável voltado para projetos sociais. A 

valorização do artesão deve integrar a iniciativa do 

setor público e da sociedade civil e empresarial, 

tendo em vista que o artesanato trás desenvolvimento 

para a região onde for exposto e comercializado.  

 

11. Neste sentido, a Associação APROAMA 

tem por finalidade ainda: aumentar entre os artesãos 

o espírito de solidariedade visando a comunhão dos 

seus interesses; repassar para todos os sócios as 

informações recebidas do Programa Estadual de 

Artesanato. 

 

12. Assim, quanto à análise do Mérito, a 

propositura em comento está em sintonia com artigo 

50, II, III da Resolução n° 2.700/2009, Regimento 

Interno deste Poder, onde estabelece a competência 

da Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência 

Social, in verbis: 

 

Art. 50. À Comissão de Saúde, 

Saneamento e Assistência Social 

compete opinar sobre:  

 

(...) 

 

II – assistência social; 

 

III – assuntos relacionados com a 

interação de entidades ligadas à 

saúde, ao saneamento e à assistência 

social ou a entidade congêneres, a 

titulo de colaboração.  

13. Pelas considerações aduzidas, adotamos o 

posicionamento favorável à aprovação da matéria, 

podendo desta forma seguir sua tramitação 

regimental neste Poder, tendo em vista a relevância 

do interesse publico e o grande valor social que a 

iniciativa representa. 

 

14. Isto posto, somos pela adoção do 

seguinte:  

 

PARECER N.º 23/2012 

 

A COMISSÃO DE SAÚDE, 

SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é 

pela Aprovação do Projeto de Lei n.º 189/2012 de 

autoria do Deputado Sérgio Borges, na forma do art. 

276, inciso III, do Regimento Interno (Resolução n° 

2.700/09).  

 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 

2012. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Presidente 

DOUTOR HENRIQUE VARGAS 

Relator 

LUCIANO PEREIRA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Inclua-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 301/2012 

 

Proposição: Projeto de Lei n.º 163/2012 

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Assunto: Instituição do Dia Estadual do Humanismo 

SGI – Soka Gakkai Internacional. 

 

I – RELATÓRIO 

 

1.1. Trata-se de parecer técnico a ser 

elaborado por esta Comissão em que se analisa a 

constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº. 

163/2012 proposto pela ilustre Deputada Luzia 

Toledo nos termos do disposto no Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

 

1.2. O presente projeto de lei dispõe sobre 

instituição do Dia Estadual do Humanismo SGI – 

Soka Gakkai internacional nos seguintes termos: 

“Art. 1º Fica instituído o “Dia 

Estadual do Humanismo SGI – Soka 
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Gakkai Internacional”, a ser 

comemorado, anualmente, no dia 3 

de maio. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação”. 

 

1.3. A autora em sua justificativa esclarece 

que: 

 

“Soka Gakkai, que significa 

“sociedade para criação de valor”, 

foi criada em 1930 no Japão pelo 

professor Tsunessaburo Makiguti e a 

partir de 1960, expandiu-se para 

outros países e em 1975 foi fundada 

a SGI – Soka Gakkai Internacional. 

A SGI é uma organização não 

governamental, filiada a ONU, 

presente em 190 países e territórios 

do mundo que visa à promoção de 

valores como a paz e o respeito 

humano”. 

 

1.4. Ademais, afirma que: 

 

“entre as atividades básicas 

realizadas de forma voluntária pelos 

membros da SGI, periodicamente 

reuniões e palestras permitem aos 

convidados descobrirem qual 

caminho seguir para se tornarem 

autênticos seres humanos. A união 

que se consegue com este tipo de 

atividade baseia-se no Budismo 

Nitiren Daishonin e na compreensão 

prática dele, o que se constitui numa 

sólida fundação para uma sociedade 

de paz com o objetivo, também, de 

desenvolver outras atividades como 

festivais culturais, convenções e 

eventos esportivos que congregam 

pessoas que compartilham dos 

mesmos ideais”. 

 

1.5. Ao afinal, aponta a importância da 

instituição do dia sobre a premissa de que: 

 

“Além de vários projetos 

educacionais e artísticos, a BSGI 

(Associação Brasil Soka Gakkai 

Internacional) também promove 

exposições que visam conscientizar a 

sociedade brasileira sobre 

importantes questões mundiais. 

 

Muito além de uma simples filosofia 

de vida ou opção religiosa, a prática 

dos ensinamentos budistas através do 

trabalho desenvolvido em todo o 

planeta pela SGI, consiste em mais 

uma alternativa a fim de fomentar 

uma perspectiva internacional entre 

os povos e como uma contribuição 

para a paz mundial, seja através da 

promoção de intercâmbios culturais 

e acadêmicos com universidades de 

todo o mundo ou através dos núcleos 

espalhados por todo o mundo, 

inclusive na Bahia e no município de 

Lauro de Freitas”. 

 

1.6. A matéria foi protocolada em 

02/05/2012, lida no expediente da Sessão Ordinária 

do dia 07/05/2012, e publicado no Diário do Poder 

Legislativo em 18/05/2012, consoante se extrai às 

folhas 02 e 10/11 dos autos. 

 

1.7. A Procuradoria da Assembleia 

Legislativa opinou pela constitucionalidade do 

projeto. 

 

1.8. Assim sendo, o presente projeto de lei foi 

encaminhado para esta Comissão para exame e 

parecer na forma do disposto no artigo 41 e incisos 

do Regimento Interno desta Casa. 

 

1.9 É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

2.1. Consoante determina o Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, o presente parecer irá abordar as 

matérias atinentes e de competência da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

nos termos do disposto no seu artigo 41 e incisos, 

resguardando as demais Comissões a sua 

competência regimentalmente estabelecida. 

2.2. Conforme o próprio nome induz, a 

constitucionalidade formal, também conhecida como 

nomodinâmica, verifica-se quando a lei ou ato 

normativo infraconstitucional não detém vício no seu 

processo de formação. 

 

2.3. Segundo Canotilho, os vícios formais 

“(...) incidem sobre o acto normativo enquanto tal, 

independentemente do seu conteúdo e tendo em conta 

apenas a forma da sua exteriorização; na hipótese 

inconstitucionalidade formal, viciado é acto, nos seus 

pressupostos, no seu procedimento de formação, na 

forma final” 
1
.  

 

2.4. A Constituição Federal erige, em seu art. 

1º, o princípio federativo, que explicita o espaço 

constitucional de autonomia de cada estado e 

assegura aos entes federados, para cumprimento 

desse princípio, a competência privativa. 

2.5. Em seu art. 25, a CF/1988 autoriza os 

Estados-membros a se organizarem segundo suas 
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respectivas Constituições e leis que adotarem, 

observados os princípios constitucionais. 

 

2.6. Assim, o modelo federativo adotado 

acolhe a simetria dos modelos federal e estadual para 

os princípios constitucionais. 

 

2.7 - Neste sentido, o pacífico entendimento 

do Supremo Tribunal Federal: 

 

"Os Estados-membros organizam-se 

e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem (CF, art. 25), 

submetendo-se, no entanto, quanto 

ao exercício dessa prerrogativa 

institucional (essencialmente 

limitada em sua extensão), aos 

condicionamentos normativos 

impostos pela Constituição Federal, 

pois é nesta que reside o núcleo de 

emanação (e de restrição) que 

informa e dá substância ao poder 

constituinte decorrente que a Lei 

Fundamental da República confere 

a essas unidades regionais da 

Federação. Doutrina. Precedentes” 
2
. (original sem grifo ou destaque) 

 

2.8. Isto posto, verifica-se no caso concreto 

que trata a matéria de competência estadual, na 

realidade, uma honraria concedida por liberalidade do 

Estado do Espírito Santo no exercício de sua 

competência legislativa remanescente prevista no 

citado art. 25, § 1º, da Constituição Federal, 

autorizada ainda pelo disposto nos arts. 61, III e 63 

ambos da Constituição Estadual e arts. 141, II, 151, 

§3º e 276, V todos previstos no Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa. 

2.9. Por não imputar aos outros Poderes ou 

órgãos qualquer atribuição, tem-se que a Deputada 

Estadual autora do projeto de lei em análise detém 

competência legislativa para iniciar o presente 

processo, de sorte que não há que se cogitar em 

violação ao disposto nos art. 63, parágrafo único e 

incisos, art.  alíneas a , b  e c , art. , II, art. 

103 e art. 115 da Constituição Estadual e, por 

simetria, arts. 61, § 1º, art. 73, art. 84, III, 96 e 

incisos, 127, § 2º e 128, §5º todos da Constituição 

Federal. 

 

2.10. No que pertine a espécie normativa e a 

forma de votação, a matéria deve ser normatizada por 

meio de lei ordinária, estando o projeto, neste 

aspecto, em sintonia com a Constituição Estadual. 

 

2.11. Quanto ao quorum para aprovação e 

processo de votação da matéria proposta, por força do 

disposto no art. 34, XV c/c art. 276, V ambos do 

Regimento Interno da Casa, para a sua aprovação 

bastará o voto favorável da maioria, estando presente 

a maioria absoluta dos membros da Comissão, 

devendo ser realizada mediante votação nominal 

consoante dispõe o art. 277, § 1º, do Regimento 

Interno. Por fim, deve ser observado o regime inicial 

de tramitação ordinário por não incidir a espécie, pelo 

menos por ora, nenhuma das hipóteses que 

eventualmente poderia autorizar a tramitação em 

regime de urgência. 

 

2.12. A análise da constitucionalidade 

material se refere à matéria, ao conteúdo do ato 

normativo, não podendo o projeto de lei violar regras 

ou princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Destarte, não interessa 

averiguar, neste momento, o procedimento de 

elaboração da espécie normativa, mas, de fato, o seu 

conteúdo. 

 

2.13. Conforme leciona Luís Roberto 

Barroso: 

 

“(...) a inconstitucionalidade 

material expressa uma 

incompatibilidade de conteúdo, 

substantiva entre a lei ou ato 

normativo e a Constituição. Pode 

traduzir-se no confronto com uma 

regra constitucional – e.g., a fixação 

da remuneração de uma categoria de 

servidores públicos acima do limite 

constitucional (art. 37, XI) – ou com 

um princípio constitucional, como 

no caso de lei que restrinja 

ilegitimamente a participação de 

candidatos em concurso público, em 

razão do sexo ou idade (art. 5º, 

caput, e 3º, IV), em desarmonia com 

o mandamento da isonomia. O 

controle material 

constitucionalidade pode ter como 

parâmetro todas as categorias de 

normas constitucionais: de 

organização, definidoras de direitos 

e programáticas
3
”. (original sem 

grifo ou destaque) 

 

2.14. No caso em tela, não se vislumbra 

violação ao texto da Constituição Federal ou Estadual 

no tocante aos artigos 1º e 2º, havendo integral 

compatibilidade com os preceitos da proposição com 

as normas e princípios das Constituições Federal e 

Estadual, restando garantida a observância dos 

princípios, direitos e garantias estabelecidos na 

Constituição, não ocorrendo, portanto, violação ao 

direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada. 

 

2.15. Ademais, consoante se infere do seu art. 

2º, a lei entrará em vigor a partir de sua publicação, 

inexistindo a necessidade de reparo igualmente neste 
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tocante. 

 

2.16. De acordo com todo o exposto acima, 

verifica-se que a proposição legislativa ora analisada 

não traz nenhum ponto de antinomia com os 

preceitos constitucionais, tanto da Constituição 

Federal quanto da Constituição Estadual, podendo ser 

considerada material e formalmente constitucional.  

 

2.17. Ademais, estendendo a análise técnica 

da proposição, verifica-se que quanto à mesma não 

há oposição na doutrina ou na jurisprudência dos 

Egrégios Tribunais Superiores que impeça, material 

ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

 

2.18. Com efeito, diante do ordenamento 

jurídico, a normatividade do Projeto de Lei nº. 

163/2012 não afronta a legislação federal e estadual, 

ao contrário, atende a todos os preceitos, recebendo, 

assim, a titulação de qualidade de ser legal. 

Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 301/2012 

 

A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, na forma do art. 41, I, do 

Regimento Interno, entende pela 

CONSTITUCIONALIDADE e LEGALIDADE 

integral do Projeto de Lei nº. 163 de autoria da 

Deputada Estadual Luzia Toledo com fundamento no 

art. 25, § 1º, da Constituição Federal, c/c o disposto 

nos arts. 61, III e 63 ambos da Constituição Estadual 

e arts. 141, II, 151, §3º e 276, V todos previstos no 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa. 

 

Plenário Rui Barbosa, 26 de junho de 2012. 

ELCIO ALVARES 

Presidente 

SANDRO LOCUTOR 

Relator 

CLAUDIO VEREZA 

RODNEY MIRANDA 

MARCELO SANTOS 

DARY PAGUNG 
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2
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Data do Julgamento: Julgamento: 14/02/1996 - Órgão 
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08-08-2003 PP-00085. 
3
 Barroso, Luís Roberto. O controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, p. 29. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

PARECER N.º 24/2012 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 163/2012 

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Assunto: Instituição do Dia Estadual do Humanismo 

SGI – Soka Gakkai Internacional. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, 

quanto ao mérito da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa da Exma. Senhora Deputada 

Luzia Toledo, cujo conteúdo, em síntese, dispõe 

sobre INSTITUIÇÃO DO DIA ESTADUAL DO 

HUMANISMO SGI – SOKA GAKKAI 

INTERNACIONAL. 

A matéria foi protocolada em 02/05/2012, 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

07/05/2012, e publicado no Diário do Poder 

Legislativo em 18/05/2012, consoante se extrai às 

folhas 02 e 10/11 dos autos. 

Além do articulado legal da proposição e sua 

justificativa, o processo está instruído com outros 

documentos. 

Dando curso à tramitação regimental o 

presente Projeto de Lei veio a esta Comissão para 

exame e parecer na forma do disposto no art. 50 do 

Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09).  

É o relatório. 

  

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O Projeto de Lei em epígrafe, já foi 

analisado pela Comissão de Constituição e Justiça 

com parecer pela constitucionalidade, ou seja, 

favorável a sua regular tramitação para ingresso 

futuro no mundo jurídico. Cabe, portanto, a esta 

Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social 

pronunciar-se, apenas, sobre o mérito.  

Conforme sustenta a autora da proposição em 

sua justificativa, o presente Projeto de Lei tem por 

finalidade a INSTITUIÇÃO DO DIA ESTADUAL 

DO HUMANISMO SGI – SOKA GAKKAI 

INTERNACIONAL. 

E acrescenta:  

 

“Soka Gakkai, que significa 

“sociedade para criação de valor”, 

foi criada em 1930 no Japão pelo 

professor Tsunessaburo Makiguti e a 

partir de 1960, expandiu-se para 

outros países e em 1975 foi fundada 

a SGI – Soka Gakkai Internacional. 

A SGI é uma organização não 

governamental, filiada a ONU, 

presente em 190 países e territórios 

do mundo que visa à promoção de 
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valores como a paz e o respeito 

humano”. 

Além de vários projetos educacionais 

e artísticos, a BSGI (Associação 

Brasil Soka Gakkai Internacional) 

também promove exposições que 

visam conscientizar a sociedade 

brasileira sobre importantes 

questões mundiais. 

Muito além de uma simples filosofia 

de vida ou opção religiosa, a prática 

dos ensinamentos budistas através do 

trabalho desenvolvido em todo o 

planeta pela SGI, consiste em mais 

uma alternativa a fim de fomentar 

uma perspectiva internacional entre 

os povos e como uma contribuição 

para a paz mundial, seja através da 

promoção de intercâmbios culturais 

e acadêmicos com universidades de 

todo o mundo ou através dos núcleos 

espalhados por todo o mundo, 

inclusive na Bahia e no município de 

Lauro de Freitas”. 

 

Desta forma, observa-se que a propositura em 

comento está em sintonia com artigo 50, III, da 

Resolução nº 2.700/09, Regimento Interno deste 

Poder, que dispondo sobre a competência da 

Comissão de Assistência Social diz: 

 

“Art. 50. 

 

 (...) 

 

III- assuntos relacionados com a 

interação de entidades ligadas à 

saúde, ao saneamento, e à assistência 

social ou entidades congêneres, a 

título de colaboração”; 

 

 (...) 

CONCLUSÃO 

 

Assim, em razão do mérito, considerando-se 

o inegável alcance social da proposição que permitirá 

a implementação de políticas de melhoria das 

condições de vida, opinamos favoravelmente a 

aprovação.  

Diante do exposto, sugerimos aos Ilustres 

Pares desta Douta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 24/2012 
 

A COMISSÃO DE SAÚDE, 

SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL é 

pela APROVAÇÃO, na forma do Artigo 276, V do 

Regimento Interno do Projeto de Lei n.º 163/2012, de 

autoria da Deputada Luzia Toledo.  

 

Sala das Comissões, 11 de setembro de 

2012. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Presidente 

LUCIANO PEREIRA 

Relator 

DOUTOR HENRIQUE VARGAS 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Inclua-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 437/2012 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 420/2012 

Autora: Deputada Solange Lube 

Assunto: Obriga a implantação de identificador 

eletrônico de vagas nos estacionamentos pagos dos 

shoppings centers e estabelecimentos congêneres que 

relaciona 

 

I - RELATÓRIO 

 

1. Cuida-se nestes autos da emissão de 

parecer quanto à constitucionalidade da proposição 

legislativa em epígrafe. 

 

2. A Mesa Diretora da Assembléia 

Legislativa em exercício do mero juízo de delibação 

que lhe impõe o Artigo 143
1
 do Regimento Interno – 

Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009, publicada 

no DPL e no DOE de 16 de julho de 2009, proferiu o 

despacho de fls. 2 no qual admitiu a tramitação da 

proposição entendendo, prima facie, não existir 

manifesta inconstitucionalidade. 

 

3. No âmbito da Procuradoria o presente PL 

foi considerado inconstitucional, nos termos do 

parecer lançado. Além do articulado legal da 

proposição e sua justificativa, o processo não está 

instruído com outros documentos.  

 

4. Em apertada síntese, são estas as questões 

de fato e, de direito com suporte nas quais passo a 

emitir o Parecer. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL DA PROPOSIÇÃO 

6. Consoante o clássico ensinamento de 

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

Constituição" 
2
. 

 

7. Ocorre que, em nosso ordenamento 

constitucional vige um complexo sistema de controle 

da constitucionalidade das leis e atos administrativos. 

No plano jurídico o sistema de controle de 

constitucionalidade adotado admite a existência do 

controle preventivo que se realiza no curso do 

processo legislativo e, o controle repressivo cuja 

incidência se dá quando a lei se encontra vigendo. 

 

8. A Constituição Federal de 1988 outorgou o 

exercício do controle prévio da constitucionalidade 

ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo
3
 (quando 

da emissão de juízo de valor quanto a sanção ou veto 

do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

 

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

preventivo de constitucionalidade no âmbito do 

processo legislativo, porém exercido pelo Poder 

Legislativo. Sua característica fundamental consiste 

no fato de atuar no momento da elaboração da lei, 

com a finalidade de evitar que sua edição seja quanto 

a forma, seja quanto ao conteúdo ofenda a 

supremacia da Lei Maior. 

 

10. Outra singularidade no sistema de 

controle preventivo da constitucionalidade no âmbito 

do poder legislativo diz respeito aos agentes 

legitimados para exercer o controle da 

constitucionalidade. Assim, quanto a sujeito 

controlador, a primeira atuação incumbe aos 

Procuradores de Estado do Poder Legislativo, cuja 

atuação oferece o necessário subsídio técnico que irá 

pautar a atuação futura da Comissão de Constituição 

e Justiça. 

 

11. Em suma, em sede do controle preventivo 

de constitucionalidade, que se desenvolve na fase de 

elaboração da lei a defesa da supremacia da 

Constituição tem início pela atuação da Procuradoria 

Jurídica e, em seguida, é exercido pelos próprios 

agentes participantes do processo legislativo em 

relação aos projetos de lei e demais proposições de 

teor normativo.  

 

12. A doutrina e jurisprudência distinguem 

duas espécies de inconstitucionalidade, conforme 

leciona o eminente constitucionalista Jose Afonso da 

Silva: 

 
“ a  formalmente, quando tais 

normas são formadas por 

autoridades incompetentes ou em 

desacordo com formalidades ou 

procedimentos estabelecidos pela 

constituição; 

(b) materialmente, quando o 

conteúdo de tais leis ou atos 

contraria preceito ou princípio da 

constituição."
 4
 

 

13. O exame do controle formal de 

constitucionalidade deve preferir ao de exame de 

mérito. A razão dessa prevalência, para fins da 

analise decorre da sedimentada jurisprudência do 

pretório excelso, segundo a qual, a existência de vício 

formal de inconstitucionalidade fulmina 

integralmente o ato, ou lei. 

 

14. Em decorrência, sendo constatado a 

existência de vício formal de inconstitucionalidade, 

torna-se despiciendo qualquer exame quanto a 

constitucionalidade material, posto que ante a 

constatação do aludido vício formal e insanável a lei 

estará, irremediavelmente, condenada a ser 

expungida do mundo jurídico.
5
 

 

15. Ancorado neste entendimento, passo ao 

exame da constitucionalidade formal da proposição. 

 

16. Como é cediço, para exame da 

constitucionalidade do projeto de lei impende que se 

identifique o cerne da questão jurídica de que trata a 

proposição. Para tanto, deve-se examinar a substância 

das matérias que o projeto pretende legislar. 
 

17. Na hipótese sob exame, dissecando o teor 

do projeto, desde a sua ementa, o resultado autoriza 

concluir que a matéria versa sobre tema de interesse 

peculiar do município, ex vi do artigo 30, I da 

Constituição Federal. Com efeito, o cerne da 

proposição legislativa tem por escopo instituir 

sistema eletrônico identificador de vagas nos 

estacionamentos pagos, além de edifícios garagem, e 

outros estabelecimentos congêneres. Entendo que as 

vagas nos empreendimentos comerciais ao qual o PL 

alude devem ser objeto de legislação municipal. Não 

compete ao estado invadir a esfera de competência 

exclusiva do município para disciplinar tema 

encartado na competência legislativa municipal; 

 

18. A análise do conteúdo do projeto não 

oferece margem a dúvidas. Trata-se de proposição 

ostensivamente inconstitucional que pretende instituir 

obrigações dirigidas, expressamente aos municípios. 

Não dispõe o Estado do ES de poder de polícia para 

controle da prestação dos serviços de oferta de vagas. 

Nem mesmo sob o aspecto tributário, a matéria está 

entregue à competência legislativa do Estado. 

Ademais, observo que o projeto pretende impor 

regras para estacionamentos em aeroportos e 

rodoviárias. Em ambas hipóteses, a regulamentação 

implica em considerar contratos de concessão de 

âmbito federal e/ou estadual.  

19. Como se nota, a matéria, em que pese o 

elevado propósito da ilustre Deputada autora, não 
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tem lastro constitucional para converte-se em lei, sob 

pena de afronta a supremacia da Constituição 

Federal.  

 

20. Em suma, a substância do tema veiculado 

na presente proposição não tem respaldo 

constitucional, em face da evidente usurpação da 

competência legislativa municipal posto que a 

Assembleia Legislativa não ostenta competência 

constitucional para deflagrar o processo legislativo 

destinado a produzir norma sobre matéria em apreço. 

 

21. Diante da exegese realizada, no plano da 

constitucionalidade formal, vislumbro a existência de 

vício formal que macula a proposição em face da 

incompetência para exercício da iniciativa legislativa 

em tema atinente a matéria inserida no projeto. 

 

22. Isto posto, sob esta ótica da 

constitucionalidade entendo que a continuidade da 

tramitação representa risco de afronta a supremacia 

formal da Lei Maior. 

 

EXAME DA SANIDADE MATERIAL DA 

PROPOSIÇÃO 

23. Como visto, o vício formal de 

inconstitucionalidade apontado torna prejudicado 

considerações adicionais atinentes a 

constitucionalidade material da proposição. 

   

III - CONCLUSÃO 

 

Em face das razões expendidas, entendo que 

a proposição, nos termos em que se acha redigida 

padece do vício de inconstitucionalidade, em 

conseqüência, há óbice intransponível a sua regular 

tramitação.  

Diante do exposto, sugerimos aos ilustres 

pares desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 437/2012 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

opina pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

n.º 420/2011 de Autoria do Deputado Estadual 

Solange Lube, que obriga a implantação de 

identificador eletrônico de vagas nos estacionamentos 

pagos dos shoppings centers e estabelecimentos 

congêneres que relaciona. 
 

Plenário Rui Barbosa, 11 de setembro de 

2012. 

 

ELCIO ALVARES 

Presidente 

CLAUDIO VEREZA 

Relator 

FREITAS 

DARY PAGUNG 

 

1
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

I - sobre assunto alheio à competência da Assembleia 

Legislativa; 

II - em que se delegue a outro Poder atribuições do 

Legislativo; 

III - antirregimentais; 

IV - que, aludindo à lei, decreto, regulamento, 

decisões judiciais ou qualquer outro dispositivo legal, 

não se façam acompanhar de sua transcrição, exceto 

os textos constitucionais e leis codificadas; 

V - quando redigidas de modo a que não se saiba à 

simples leitura qual a providência objetivada; 

VI - que, fazendo menção a contratos, concessões, 

documentos públicos, escrituras, não tenham sido 

estes juntados ou transcritos; 

VII - que contenham expressões ofensivas; 

VIII - manifestamente inconstitucionais; 

IX - que, em se tratando de substitutivo, emenda ou 

subemenda, não guardem direta relação com a 

proposição. 
2
 Carlos Alberto Lúcio BITTENCOURT, O Controle 

Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, p. 

132. 
3
 Hilda de Souza , em sua obra sobre o processo 

legislativo afirma “A Constituição Brasileira optou 

por atribuir o controle de constitucionalidade, ao 

longo do processo legislativo, aos Poderes políticos. 

Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições 

nas Comissões Técnicas (controle interno) e ao 

Poder Executivo (controle externo), pelo veto” 

 Curso de Direito Constitucional Positivo. 

 De fato, a inobservância dos esquemas rituais 

rigidamente impostos pela Carta Magna da República 

gera a invalidade formal dos atos legislativos 

editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre 

essa eminente atividade jurídica do Parlamento possa 

instaurar-se o controle jurisdicional "A infração ao 

preceito constitucional sobre a feitura da lei tem o 

efeito de descaracterizá-la como regra jurídica.O 

Poder Judiciário pode verificar se o ato legislativo 

atendeu ao processo previsto na Constituição." 

(RDA 126/117) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 224/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado signatário, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro no art. 305, III, do Regimento 

Interno sem remuneração do dia 17 de Setembro ao 
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dia 07 de Outubro do corrente ano para tratar de 

interesse particular. 

 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2012. 

 

DOUTOR HENRIQUE VARGAS 

Deputado Estadual – PRP 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

223/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer à 

Presidência da Assembléia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, com base no artigo 157, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, combinado 

com o § 2º do artigo 57, da Constituição Estadual, 

que encaminhe ao Exmº. Sr. Secretário de Estado dos 

Transportes e Obras Públicas, Sr. Fábio Ney 

Damasceno, PEDIDO DE INFORMAÇÃO sobre 

os motivos e razões alegados pela Diretora Geral do 

Departamento de Estradas de Rodagem, Ilma Sra. 

Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti, para o 

cancelamento, por 3 vezes, da Licitação para 

contratação de empresa para execução de obras e 

serviços de restauração da Praia de Itaipava, 

referentes à expansão sul – Molhe Sul, dragagem e 

aterro hidráulico, no município de Itapemirim (Píer 

dos Pescadores de Itaipava), conforme Edital de 

Concorrência nº 12/2012. E, os motivos e razões que, 

infelizmente e misteriosamente, baseiam os cálculos 

e valores diferenciados em cada publicação do 

referido Edital, uma vez que o DER fixou no Edital 

de Concorrência nº 012/2012, publicado em 12 de 

maio de 2012, o valor de RS 23.065.760,02 (vinte e 

três milhões e sessenta e cinco mil e setecentos e 

sessenta reais e dois centavos), que após suspenso, 

em 35 dias depois, foi republicado o mesmo Edital 

com a mesma obra e os mesmos serviços no valor de 

R$ 29.335.668,67 (vinte e nove milhões e trezentos e 

trinta e cinco mil e seiscentos e sessenta e oito reais e 

sessenta e sete centavos), que novamente nesta data 

foi suspenso por meio de liminar judicial. Na 

oportunidade, por ser testemunha do interesse pessoal 

do Governador do Estado, Sr. Renato Casagrande, na 

execução desta obra, diferente de alguns setores 

políticos de Itaipava que anunciavam em alto e bom 

som que a obra não sairia antes das eleições de 2012, 

solicito cópia completa do original do Edital de 

concorrência nº 012/2012 e de suas posteriores 

alterações, bem como as publicações das licitações 

citadas, motivos da suspensão e ou cancelamentos e, 

ainda, as interpelações das empresas participantes do 

certame, inclusive ações judiciais.  

 

Palácio Domingos Martins, 11 de setembro 

de 2012. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual - DEM 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Oficie-se. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª um minuto 

de silêncio pelo falecimento de Ramon Azevedo, de 

dezenove anos e filho do Vereador Almir Neres, do 

Município de Vila Velha, e do colega dele, Marcelo 

Araújo, de vinte e dois anos, no último sábado. E, 

também, pelo falecimento da ginasta Eduarda Mello 

Queiroz, de dezessete anos, que faleceu ontem por 

um acidente automobilístico. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Solicito a todos que, de pé, façamos 

um minuto de silêncio. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 218/2012, da Presidente da Comissão criada para 

realizar negociações e possível acordo sobre o 

pagamento dos valores pretéritos referentes ao 

percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento), requerendo a prorrogação do prazo da 

Comissão até o final da 2.ª Sessão Legislativa da 17.ª 

Legislatura. Lido na 82.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 12 de setembro de 2012, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Luzia Toledo) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento n.º 

218/2012, lido em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 208/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

A deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 

inciso IV, da Resolução 2.700, de 15/07/2009, requer 

que seja convocada SESSÃO SOLENE EM 

COMERAÇÃO AOS 200 ANOS DE 

AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO 

TERRITÓRIO CAPIXABA DO ESTADO DA 

BAHIA, para dia 05 de outubro de 2012, às 19h no 

Plenário desta Casa de Leis. 

 

Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

 

Palácio Domingos Martins, 02 de janeiro de 

2012.  

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão o Requerimento n.º 

208/2012, que acaba de ser lido. 

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 221/2012, do Deputado Doutor Hércules, de 

cancelamento da Sessão Especial, para promoção de 

debates e palestras sobre a “Semana Estadual de 

Trânsito”, que seria realizada às  horas do dia  

de setembro. Lido na 82.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 12 de setembro de 2012, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento n.º 

221/2012, lido em sessão anterior. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 222/2012, da Comissão de Educação, de Sessão 

Solene, em homenagem ao “Dia do Professor”, onde 

será entregue a Medalha “Professor Paulo eglus 

Neves Freire” a realizar-se às 19 horas do dia 17 de 

outubro. Lido na 82.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 12 de setembro de 2012, e adiada a votação 

por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento n.º 

222/2012, lido em sessão anterior. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º 

403/2012, do Deputado Cacau Lorenzoni, ao 

Governador do Estado, para solicitar providências 

para que o Hospital e Maternidade Dr. Arthur 

Gerardt, em Domingos Martins passe a ser hospital 

de referência da Região Serrana. Lida na 82.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 12 de setembro de 2012, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação a Indicação n.º 403/2012, 

lida em sessão anterior. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º 

404/2012, do Deputado Cacau Lorenzoni, ao 

Governador do Estado, para asfaltamento do trecho 

entre a estrada velha de Paraju e Soído de Baixo no 

Município de Marechal Floriano Lida na 82.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 12 de setembro de 2012, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação a Indicação n.º 404/2012, 

lida em sessão anterior. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 405/2012 

Senhor Presidente: 

 
 A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, 

no uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 

2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 

ao Ex.
mo

 Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. José Renato Casagrande, a seguinte matéria: 
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Institui Programa Estadual de 

Incentivo ao uso de matérias-primas 

e insumos derivados de materiais 

reciclados, provenientes da indústria 

petroquímica.  

 

 Palácio Domingos Martins, 10 de 

setembro de 2012. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

PROJETO DE LEI Nº /2012 

 

Institui Programa Estadual de 

Incentivo ao uso de matérias-

primas e insumos derivados de 

materiais reciclados, provenientes 

da indústria petroquímica.  

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual 

de Incentivo ao uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais reciclados, provenientes da 

indústria petroquímica. 

 

Art. 2º O programa referido no artigo 1º, 

direcionado para os objetivos estabelecidos nos itens 

I e IV, e parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 9.264, 

de 15 de julho de 2009, visa: 

 

I - promover ações destinadas à 

criação de mercados locais e 

regionais para os materiais 

recicláveis e reciclados, em especial 

os resíduos provenientes da indústria 

petroquímica; 

 

II - articular e estimular ações, tanto 

na esfera social como no âmbito do 

Poder Público, de emprego e uso 

prioritário, nos veículos, de óleos 

lubrificantes novos que tenham em 

sua composição óleos básicos 

rerrefinados, em atendimento aos 

propósitos de: 

 

a) prevenir a destinação 

ambientalmente inadequada desse 

contaminante; 

 

b) incentivar a logística reversa dos 

óleos lubrificantes usados ou 

contaminados.  

 

III – conscientizar os cidadãos e, na 

esfera pública, qualificar os gestores 

para a adoção, sempre que possível, 

de material rerrefinado. 

 

Art. 3º O programa será aplicado nas 

unidades administrativas do Estado e nas entidades 

conveniadas, bem como em parceria com 

Municípios, e poderá prever: 

 

I – disponibilização de cursos e 

treinamento a diretores e gestores de 

unidades administrativas; 

 

II – desenvolvimento de canais de 

discussão, mediados por técnicos 

ambientais, para divulgar a legislação 

vigente, orientações e as boas 

práticas de reutilização de óleos 

lubrificantes e de implantação de 

logística reversa. 

 

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

publicação. 

 

Palácio Anchieta, de setembro de 2012. 

 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A categoria de processos tecnológico-

industriais denominada genericamente de 

RERREFINO corresponde ao método 

ambientalmente mais seguro para a reciclagem do 

óleo lubrificante usado ou contaminado, e, portanto, a 

melhor alternativa de gestão ambiental deste tipo de 

resíduo. 

No âmbito federal, a Lei nº 12.305/2010, que 

instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), proclamou como objetivos desta: 

 

- Proteção da saúde pública e da 

qualidade ambiental;  
 

- Não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e 

tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos 

rejeitos;  

- Estímulo à adoção de padrões 

sustentáveis de produção e consumo 

de bens e serviços;  

 

- Adoção, desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias 

limpas como forma de minimizar 

impactos ambientais;  

 

- Redução do volume e da 
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periculosidade dos resíduos 

perigosos;  

 

- Incentivo à indústria da 

reciclagem, tendo em vista fomentar 

o uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais recicláveis e 

reciclados.  

 

As responsabilidades dos geradores e do 

Poder Público foram disciplinadas pela PNRS, sendo 

uma de suas formas a responsabilidade 

compartilhada.. Os óleos lubrificantes, bem como 

seus resíduos e embalagens, figuram como resíduos 

sólidos, em relação aos quais a responsabilidade pela 

implantação da logística reversa deve ser 

compartilhada por fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes. 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), por 

meio do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Conama), resolveu, nos termos da Resolução nº 

362/2005, que todo óleo lubrificante usado ou 

contaminado deverá ser recolhido, coletado e ter 

destinação final, de modo que não afete 

negativamente o meio ambiente e propicie a máxima 

recuperação dos constituintes nele contidos, na forma 

prevista na referida Resolução.  

Os percentuais mínimos de coleta de óleo 

lubrificante usado ou contaminado são definidos 

pelos Ministérios de Minas e Energia (MME) e 

MMA, por portaria interministerial.  

Neste ano de 2012, a Portaria Interministerial 

nº 59/2012 estabeleceu os percentuais, para cada 

região do País, de forma progressiva, de 2012 a 2014. 

Os agentes econômicos acima referidos são 

obrigados a atender os percentuais fixados pelo 

MME/MMA.  

O direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem comum de uso do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, declarado no art. 225 caput 

da Constituição Federal, deve ter sua efetividade 

assegurada pelo Poder Público, que dentre outras 

ações, deve preservar e restaurar os processos 

ecológicos essenciais.  

Incluem-se no conceito de recurso ambiental, 

nos termos da lei federal nº 9.985/20005, a 

atmosfera, as águas interiores, superficiais, 

subterrâneas, o mar territorial, o solo, subsolo, a 

fauna e a flora, dentre outros.  

O uso prolongado de um óleo lubrificante 

acabado resulta na sua deterioração parcial, que se 

reflete na formação de compostos tais como ácidos 

orgânicos, compostos aromáticos polinucleares 

potencialmente carcinogênicos, resinas e lacas.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), em sua NBR-10004, "Resíduos Sólidos - 

classificação", classifica o óleo lubrificante usado 

como resíduo perigoso por apresentar toxicidade.  

O descarte de óleo lubrificante usado ou 

contaminado no solo ou cursos de água gera graves 

danos ambientais, bem como a combustão de óleos 

lubrificantes usados gera gases residuais nocivos ao 

meio ambiente e à saúde pública.  

São considerados GEE constituintes gasosos 

da atmosfera, naturais ou resultantes de processos 

antrópicos, capazes de absorver e reemitir a radiação 

solar infravermelha, especialmente o vapor d´água, o 

dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, além 

do hexafluoreto de enxofre, dos hidrofluorcarbonos e 

dos perfluorcarbonos.  

A destinação inadequada de óleos 

lubrificantes usados contaminados, como a queima, 

sem tratamento prévio de desmetalização, gera 

emissões significativas de óxidos metálicos, além de 

outros gases tóxicos, como a dioxina e óxidos de 

enxofre.  

O óleo lubrificante representa 2% dos 

derivados de petróleo, e é um dos poucos que não é 

consumido durante a sua vida útil. O uso nos motores 

de combustão interna representa 70% do consumo 

desses óleos no Brasil. Durante a sua utilização, há 

degradação e o acúmulo de contaminantes, tornando-

se necessário sua troca.  

A proteção do meio ambiente, assim como a 

defesa do solo e dos recursos naturais, o controle da 

poluição e a conservação da natureza é matéria sobre 

a qual a competência legislativa é concorrente, ou 

seja, União, Estados e o Distrito Federal tem 

competência atribuída pelo art. 23, VI da CF, para 

legislar sobre essas matérias.  

Desse modo, entendemos que esta proposição 

é compatível com as Políticas Nacional e Estadual de 

Resíduos Sólidos e vai ao encontro dos objetivos da 

sociedade, do setor empresarial e do Poder Público.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

405/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 406/2012 

 
Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 



Vitória-ES, terça-feira, 25 de setembro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 111 

José Renato Casagrande, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado de Saúde a instalação do 

Projeto SAMÚ 192 REGIONAL SUL no Município 

de Irupi. 

Sua população estimada em 2010 era de 

11.723 habitantes. O município fica na Serra do 

Caparaó, é cortado pelas ES -379 e ES 190, 

registrando um alto índice de acidentes de trânsito, 

necessitando de uma Unidade de Suporte Básico e 

uma Unidade de Suporte Avançado. 

A atividade econômica do município de Irupi 

está baseada na agricultura. O cultivo do café arábica 

é o grande destaque. Em 2002, a produção foi de 

280.250 sacas. Também desenvolve a agricultura de 

subsistência (arroz, feijão, milho, hortaliças e frutas) 

todas consorciadas a lavoura de café. A pecuária tem 

importância menor, dividida entre o corte e a 

produção do leite. 

O setor industrial é pequeno. Destaca-se a 

UNIMAG Industrial Ltda, que produz utensílios de 

metal, a fabrica de móveis CASATI e W.M. 

Alianças. 

O setor terciário é composto por comércio 

varejista de roupas, utensílios, gêneros alimentícios, 

materiais de construção, farmácias, entre outros. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que será de suma importância não só para o 

município de Irupi como para todo o seu entorno, e, 

também, os cidadãos que ali trafegam 

esporadicamente. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 12 de setembro 

de 2012. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

406/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 407/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Ex.
mo

 

Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. José 

Renato Casagrande, a seguinte: 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado de Saúde à instalação do 

Projeto SAMÚ 192 REGIONAL SUL no Município 

de Apiacá. 

O município de Apiacá é cortado pela ES 

482, registrando um alto índice de acidentes de 

trânsito, necessitando de uma Unidade de Suporte 

Básico e uma Unidade de Suporte Avançado. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é será de suma importância não só para o 

município de Apiacá como de todo seu entorno. 

O município de Apiacá tem suas atividades 

econômicas voltadas para a agricultura familiar. A 

cidade possui baixo índice de industrialização e 

somente um hospital, que atende apenas à casos 

emergenciais., abrange uma área de 

aproximadamente 193,579km²[2], possui limites com 

os municípios de Mimoso do Sul, São José do 

Calçado e Bom Jesus de Itabapoana. 

Todas as rodovias que cortam aquele entorno 

são de grande movimento e o número de acidentes 

vem aumentando cada vez mais, o que exige um 

novo suporte para atendimento a todas as vítimas que 

necessitam de socorro.  

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação  

 

Palácio Domingos Martins, 12 de setembro 

de 2012. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual – PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

407/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=ES-379&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura_familiar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital
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Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 408/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 

2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 

ao Ex.
mo

 Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. José Renato Casagrande, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado de Saúde a instalação do 

Projeto SAMÚ 192 REGIONAL SUL no Município 

de Mimoso do Sul. 

O município de Mimoso do Sul é cortado 

pela BR 101, registrando um alto índice de acidentes 

de trânsito, necessitando de uma Unidade de Suporte 

Básico e uma Unidade de Suporte Avançado. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é será de suma importância não só para o 

município de Mimoso do Sul como para os 

transuentes da BR 101. 

O município de Mimoso do Sul está situada 

no extremo Sul do ES, tem grande potencial de 

crescimento e privilegiado por sua posição 

geográfica. Fica a 44 km de Cachoeiro de 

Itapemirim, 87 km de Campos dos Goytacazes- RJ e 

173 km de Vitória, com grande facilidade de entrada 

e escoamento de produtos. Nascida entre montanhas, 

de topografia acidentada, rica em minerais, pedras 

preciosas e água doce, de clima agradável e com 

vários pontos turísticos. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 11 de setembro 

de 2012. 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

408/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 409/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 

2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 

ao Ex.
mo

 Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. José Renato Casagrande, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado de Saúde a instalação do 

Projeto SAMÚ 192 REGIONAL SUL no Município 

de Alegre. 

O município de Alegre é cortado pela ES 

482, registrando um alto índice de acidentes de 

trânsito, necessitando de uma Unidade de Suporte 

Básico e uma Unidade de Suporte Avançado. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é de suma importância não só para o 

município de Alegre e seu entorno como também 

para os cidadãos que por ali trafegam a trabalho ou a 

passeio.  

O município abrange uma área de 

aproximadamente 778,6 km². Segundo dados do 

IBGE, a população do município em 2010 era de 

30.784 habitantes, sendo que um pouco mais de 

18.000 residem na sede, e o restante é divido entre os 

7 distritos: Araraí, Café, Rive, Celina, Santa 

Angélica, Anutiba e São João do Norte. O IDH do 

município é 0,739, classificado como Médio Baixo, 

estando na 32ª posição entre os 78 municípios do 

nosso Estado. 

O destino turístico Alegre, além de abrigar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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atrativos consolidados como o FAMA Festival de 

Música de Alegre e a Cachoeira da Fumaça, também 

oferece uma gama de atrativos naturais e culturais 

que fazem a cidade turística durante todo o ano, 

independente da estação ou de temporada. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação  

 

Palácio Domingos Martins, 11 de setembro 

de 2012. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

409/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 410/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução n.º 

2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 

ao Ex.
mo

 Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. José Renato Casagrande, a seguinte: 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado de Saúde à instalação do 

Projeto SAMÚ 192 REGIONAL SUL no Município 

de Bom Jesus do Norte. 

O município de Bom Jesus do Norte é 

cortado pela ES 484 e a ES 297, registrando um alto 

índice de acidentes de trânsito, necessitando de uma 

Unidade de Suporte Básico e uma Unidade de 

Suporte Avançado. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é de suma importância não só para o 

município de Bom Jesus do Norte como de todo seu 

entorno. 

A economia local do município de Bom Jesus 

do Norte tem suas atividades econômicas voltadas 

para a extração mineral, o cultivo do café e a 

bovinocultura leiteira, que juntas, são a base da 

economia municipal e responsável por 80% do 

Produto Interno Bruto da cidade. Abrange uma área 

de 89.111Km², com uma população de 9.672 

habitantes. 

Todas as rodovias que cortam aquele entorno 

são de grande movimento e o número de acidentes 

vem aumentando cada vez mais, o que exige um 

novo suporte para atendimento a todas as vítimas que 

necessitam de socorro.  

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação  

 

Palácio Domingos Martins, 12 de setembro 

de 2012. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

410/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 411/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

José Renato Casagrande, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 
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a Secretaria de Estado de Saúde à instalação do 

Projeto SAMÚ 192 REGIONAL SUL no Município 

de Ibitirama. 

O município de Ibitirama é cortado pela ES 

190 e ES 185 , registrando um alto índice de 

acidentes de trânsito, necessitando de uma Unidade 

de Suporte Básico e uma Unidade de Suporte 

Avançado. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é de suma importância não só para o 

município de Ibitirama como de todo seu entorno. 

O município de Ibitirama está localizado na 

região sul do Estado do Espírito Santo, no Território 

do Caparaó e limita-se ao norte com o município de 

Dores do Rio Preto, a noroeste com o estado de 

Minas Gerais através do Parque Nacional do 

Caparaó, ao sul com o município Guaçuí, a oeste com 

o município de Alegre, a sudoeste com o município 

de Divino de São Lourenço e a leste com os 

municípios de Muniz Freire e Iúna. Abrange uma 

área de 330,30Km², com uma população de 8.957 

habitantes. 

A principal atividade agrícola é o café, 

empregando, em média, 4500 pessoas, seguindo da 

bovinocultura de leite e da silvicultura (eucalipto e 

outras) com 3.000 m³ / mês,despontando-se como 

grande promissora para o município. 

As culturas alimentares como o milho, o 

feijão, o arroz, a mandioca, entre outras, apesar de 

serem cultivadas em pequenas extensões, em sua 

maioria consorciadas com a cultura do café, 

desempenham papel fundamental na economia 

familiar do município, proporcionando auto sustento 

e viabilizando a criação de pequenos animais . 

Todas as rodovias que cortam aquele entorno 

são de grande movimento e o número de acidentes 

vem aumentando cada vez mais, o que exige um 

novo suporte para atendimento a todas as vítimas que 

necessitam de socorro.  

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação  

 

Palácio Domingos Martins, 13 de setembro 

de 2012. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

411/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 412/2012 

  

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

José Renato Casagrande, a seguinte: 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado de Saúde à instalação do 

Projeto SAMÚ 192 REGIONAL SUL no Município 

de Iconha. 

O município de Iconha é cortado pela BR 

101 e a ES 375, registrando um alto índice de 

acidentes de trânsito, necessitando de uma Unidade 

de Suporte Básico e uma Unidade de Suporte 

Avançado. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é será de suma importância não só para o 

município de Iconha como de todo seu entorno. 

A economia local do município de Iconha 

tem suas atividades econômicas voltadas para a 

extração mineral, o cultivo do café e a bovinocultura 

leiteira, juntas são a base da economia municipal e 

responsável por 80% do Produto Interno Bruto da 

cidade. 

A produção de matéria prima agrícola, como 

leite e plantações de café. Entretanto, aos poucos vem 

se industrializando, principalmente no setor de rochas 

ornamentais, abrange uma área de 89.111Km², com 

uma população de 9.672 habitantes. 

Todas as rodovias que cortam aquele entorno 

são de grande movimento e o número de acidentes 

vem aumentando cada vez mais, o que exige um 

novo suporte para atendimento a todas as vítimas que 

necessitam de socorro.  

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação  

 

Palácio Domingos Martins, 13 de setembro 

de 2012. 

LUZIA TOLEDO 
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Deputada Estadual – PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

412/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 413/2012 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

José Renato Casagrande, a seguinte: 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado de Saúde à instalação do 

Projeto SAMÚ 192 REGIONAL SUL no Município 

de Atílio Vivacqua. 

O município de Atílio Vivacqua é cortado 

pela ES 492, registrando um alto índice de acidentes 

de trânsito, necessitando de uma Unidade de Suporte 

Básico e uma Unidade de Suporte Avançado. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é será de suma importância não só para o 

município de Atílio Vivacqua como de todo seu 

entorno. 

A economia local do município de Atílio 

Vivacqua tem suas atividades econômicas voltadas 

para a produção de matéria prima agrícola, como leite 

e plantações de café. Entretanto, aos poucos vem se 

industrializando, principalmente no setor de rochas 

ornamentais, abrange uma área de 226,813Km², com 

uma população de 9.850 habitantes. 

Todas as rodovias que cortam aquele entorno 

são de grande movimento e o número de acidentes 

vem aumentando cada vez mais, o que exige um 

novo suporte para atendimento a todas as vítimas que 

necessitam de socorro.  

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação  

 

Palácio Domingos Martins, 12 de setembro 

de 2012. 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 

413/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 

CARLOS) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 

que não há mais Expediente a ser lido. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Não havendo mais Expediente a ser 

lido, passa-se à fase das Comunicações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, telespectadores da 

TV Assembleia, canal 12, e TV Educativa, canal 2; 

estudantes que estão presentes e já foram 

homenageados, conforme registro feito pelo nosso 

querido senhor Deputado Roberto Carlos e pelo 

Presidente desta Casa de Leis, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. Parabéns a essa moçada! Que 

vocês venham sempre à Assembleia Legislativa e 

venham se interessar pela política, para que possamos 

renovar nosso quadro de políticos. 

Assomamos a esta tribuna, Senhor Presidente 

e Senhores Deputados, para lamentar o que está 

acontecendo na saúde pública do nosso Estado; não 

por falta de fiscalização e empenho, principalmente 

da nossa Comissão de Saúde e também deste Senhor 

Deputado como presidente da mesma. Estivemos no 

Hospital São Lucas para realmente ver a realidade do 

que está acontecendo. Falamos hoje em uma reunião 

que tivemos com o Secretário da Saúde, com o 

Subsecretário de Saúde e com o Secretário Municipal 

de Saúde de Serra, com o Ministério Público e outras 

autoridades no Tribunal de Justiça. Na verdade, o que 

está acontecendo não é bonito, não é bom. A área da 

saúde está com muita dificuldade e é preciso agilizar 

ainda mais as providências que estão sendo tomadas.  

No dia em que almoçamos com o Senhor 

Governador do Estado, e inclusive a grande imprensa 
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noticiou, alguns jornais noticiaram que os deputados 

só almoçaram, não falaram nada. Mas entregamos um 

pedido e temos a assinatura de recebimento em nosso 

gabinete, naturalmente não entregamos nas mãos do 

Senhor Governador, seria até uma indelicadeza 

almoçando, entregar um pedido ao Governador. 

Entregamos o pedido ao Senhor Luiz Carlos Ciciliotti 

e falamos com o Governador para estudar a 

possibilidade de agilizar as obras do Hospital Doutor 

Jayme dos Santos Neves, para algumas pessoas o 

novo Hospital Dório Silva, que não é novo, porque o 

atual continuará atendendo, e também para agilizar as 

obras do Hospital São Lucas.  

Vimos que algumas coisas aconteceram, mas 

muitos parecem que têm medo de falar. Hoje na 

reunião no Tribunal de Justiça foi dito, pelo próprio 

secretário e pelos subsecretários, que quando o 

Hospital São Lucas mudou para o HPM, já mudou 

com a diminuição de cinquenta leitos e isso foi dito 

na reunião de hoje pela manhã. Não buscamos 

culpado, buscamos solução, mas está muito 

demorado. Discutimos hoje com o Senhor Secretário 

de Saúde que sabemos que não se faz um hospital da 

noite para o dia, mas tem que ser agilizada essa 

construção. Sabemos da complexidade de um 

hospital, não trabalhamos em hospital cinco meses ou 

cinco anos, trabalhamos há mais de cinquenta anos. 

Para a Copa do Mundo e para algumas atividades 

agilizam-se as obras. Sabemos da complexidade e 

repetimos. Mas estamos cuidando de vidas e é 

preciso prioridade. Deixa a estrada para depois, deixa 

o prédio bonito para depois, e vamos agilizar as obras 

do hospital porque são vidas, são pessoas que estão 

morrendo e o Governo reconhece que existem 

problemas, o Secretário de Saúde reconhece. Nós 

também reconhecemos que o Governo tem se 

empenhado, se esforçado e muitas vezes não encontra 

leito em hospitais particulares para comprar, para 

tirar as pessoas do sofrimento. É verdade também que 

o Governo tem se empenhado; falar que o Governo 

não tem investido também não é verdade, mas o 

nosso papel é o de cobrar, de falar da tribuna da 

Assembleia Legislativa por aquele que não pode estar 

aqui, mas que temos procuração para falar. 

Precisamos melhor a Saúde. 
 

Hoje, Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 

discutimos na reunião a questão do Município de 

Cachoeiro de Itapemirim e aprovamos a Audiência 

Pública nesse Município, mas incluímos por nossa 

conta, além da Santa Casa e o Hospital Evangélico, o 

Hospital Santa Izabel, que é conhecido com clínica, e 

o Hospital São Francisco de Assis, de pediatria, e 

essas inclusões foram aprovadas. Mas, Senhor 

Presidente, achamos que deveríamos fazer essa 

audiência após as eleições para que ninguém possa 

pensar que se trata de palanque político. Nossa 

política é Saúde e lutaremos muito por ela. (Muito 

bem!) 

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, nossos taquígrafos, 

telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia 

e pela TV Educativa, agradecemos a visita dos alunos 

que se encontram nas galerias desta Casa, que são o 

futuro do amanhã. Sejam sempre bem-vindos!  

Realizamos uma caminhada no dia de hoje, 

pelo Mercado da Vila Rubim, e nos encontramos com 

antigos comerciantes do bairro, pessoas que dão suas 

vidas pelo trabalho, mas que estão abandonados. A 

verdade é essa. As reclamações desses comerciantes 

foram muitas. Tomaremos a liberdade de citar o 

nome de vários comerciantes que reclamaram da 

situação daquele mercado: o nosso amigo, pessoa que 

há muitos anos trabalha no local, o Senhor Gisto 

Davariz, do Mercado Boa Vista; o Senhor Antônio 

Braz, da Casa de Todos os Santos; o Senhor Roque 

Rasseli e Luzia Rasseli, da Pequena Selva; o Senhor 

Marcos Mariano, do antigo mercado Mariano e 

outros; e, também, o gerente-administrativo do 

Mercado, Senhor Renato Freixo de Souza, que nos 

mostrou o local.  

Não sabemos por que o Mercado, que em 

qualquer capital é referência turística, está tão 

desprestigiado! Falaremos sempre sobre o Mercado 

da Vila Rubim não só em nível de Governo do 

Estado, mas, também, em nível de município. 

Primeiramente pedimos ao Prefeito Municipal de 

Vitória: Senhor João Coser, envia àquele mercado 

um carro-pipa todos os dias para lavar aquela 

peixaria, pois está um mau cheiro danado. Aquele é 

um local de turismo; todo mundo sabe que o mercado 

é um ponto turístico, mas o que estamos vendo 

naquele local? Não há estacionamento. Para 

estacionar os carros naquele local é a maior 

dificuldade. Por que o Governo do Estado, 

juntamente com a Prefeitura Municipal de Vitória, 

não constroem rampas para facilitar a mobilidade 

urbana? Essa é uma das solicitações dos 

comerciantes.  

O Governador Renato Casagrande esteve no 

local e todos acreditaram nas promessas de S. Ex.ª. 

Quando S. Ex.ª assumiu o Governo, no mercado 

havia uma agência do Banestes, mas a fecharam. As 

vendas caíram em mais de dez por cento. Por quê? 

Porque os idosos não estão indo mais ao mercado. 

Então, é importante a agência naquele local. Estamos 

fazendo uma indicação para que o Banestes volte a 

funcionar no Mercado da Vila Rubim, local onde 

circulam milhões de reais todos os dias. Por que não 

dão cobertura àqueles senhores e senhoras que estão 

labutando há quarenta, cinquenta anos, como é o caso 

do Senhor Gisto Davariz?  

Outra solicitação que nos foi feita é quanto à 

cobrança da taxa de terreno de marinha. Tomamos a 

liberdade de falar em alto e bom som que somos 
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vice-presidente da Comissão Especial de Cobrança 

de Taxa de Marinha, na Assembleia Legislativa, e 

estamos prontos para levá-los ao nosso amigo, 

superintendente da SPU. Não há dificuldade alguma 

quanto a isso. As pessoas estão com dificuldade.  
Outra solicitação que nos foi feita pelos 

comerciantes do Mercado da Vila Rubim foi a 

construção de banheiros. Ficou difícil, porque havia 

um banheiro, mas o tiraram. Ao invés de melhorar, 

piorou. Essa fedentina que tem lá é um negócio 

absurdo. É preciso tapar o nariz, tamanho é o mau 

cheiro. Se vier um turista de outro Estado, será a 

única vez; não volta mais.  

Por isso, Senhor Prefeito João Coser, 

queríamos que V. Ex.ª providenciasse com urgência 

urgentíssima a limpeza da peixaria, que deve ser 

periódica.  

Também está faltando no Mercado da Vila 

Rubim rampas nas calçadas, além da reabertura da 

agência do Banestes. Isso é importante. Também é 

preciso resolver o problema dos terrenos de marinha 

junto ao SPU. Precisamos de apoio. Os comerciantes 

da região do Mercado da Vila Rubim estão 

precisando de apoio do Governo. 

Muito obrigado. Retornarei ao tema ainda 

durante a fase dos oradores inscritos desta sessão. 

(Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Passo a presidência dos trabalhos à 

Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Assumo a presidência neste momento e 

concedo a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes.  

 

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, o Senhor Deputado 

José Esmeraldo está inspirado, alegre e satisfeito. 

Certamente, a partir desse pronunciamento, o Senhor 

Prefeito João Coser, que é de bom coração e é um 

bom administrador, irá atender ao pedido de S. Ex.ª. 

Os comerciantes do Mercado da Vila Rubim 

realmente precisam ser atendidos.  

Mas, Senhora Presidenta, assomamos a esta 

tribuna para falar sobre uma matéria publicada na 

sexta-feira, pelo jornal A Gazeta, na coluna Opinião, 

em que o Secretário de Estado de Gestão e Recursos 

Humanos, Senhor Alcio de Araújo, fala sobre a nova 

política de gestão de pessoas no Estado.  

Aprovamos nesta Casa um projeto na área de 

saúde e aprovamos a implantação do QO da Polícia 

Militar. Outras mensagens governamentais estão 

chegando nesta Assembleia Legislativa no sentido de 

que possamos dar uma melhorada na qualificação, na 

remuneração e na capacitação dos servidores 

públicos estaduais.  

Estamos vivenciando momentos em que os 

concursos públicos são realizados, pois há grande 

procura pelas inscrições; os aprovados ingressam nas 

carreiras, e cito como exemplo a carreira da Polícia 

Civil, mas, depois, esses servidores migram para 

outro Estado, em virtude de o nosso salário não ser 

um atrativo para sua permanência. O servidor ganha 

experiência em nosso Estado, mas, depois, migra 

para outro Estado em virtude da baixa remuneração.  

O Senhor Secretário Alcio de Araújo foi 

muito feliz em sua entrevista. O Governo está no 

caminho certo, Senhor Deputado Atayde Armani. O 

Senhor Governador Renato Casagrande está no rumo 

certo, na política de remuneração, capacitação e, 

também, de valorização dos profissionais do serviço 

público. 

Verificamos no projeto aprovado em relação 

ao pessoal da saúde que havia dois grupos de 

servidores nas galerias: o grupo da direita e o grupo 

da esquerda. Eram mais de trezentas pessoas, uns 

pedindo pela aprovação, outros, pela rejeição. E nós, 

os trinta Deputados, optamos pela aprovação do 

projeto, pois entendíamos abranger mais de oitenta 

por cento da categoria. Os demais servidores serão 

contemplados com o tempo, por meio da sua 

valorização, da sua ascensão profissional, dentro da 

meritocracia. Isso deve ser analisado. Não podemos 

apenas dizer que o servidor tomou posse e no outro 

dia terá qualificação superior; sem ter adquirido 

experiência, sem ter feito curso de pós-graduação, de 

reciclagem, ou sem realizar trabalho necessário para 

ter experiência para defender os interesses do nosso 

Estado. 

No projeto que deve ser encaminhado a esta 

Casa, que versa sobre a reestruturação da Polícia 

Civil em todas as categorias, incluímos a Lei da 

Ficha Limpa para a promoção de policiais civis do 

Estado do Espírito Santo, pois vários policiais entram 

em confronto com bandidos e às vezes são 

denunciados pelo Ministério Público. Então, a 

situação será analisada para saber se foi uma situação 

em serviço ou de desvio de conduta, e isto não será 

admitido em hipótese alguma. Temos que mostrar 

aos guardiões da lei, que têm que ter a ficha limpa 

para ingressarem e permanecerem na carreira e nela 

serem promovidos.  

Vimos esta matéria na sexta-feira e 

parabenizamos o Senhor Elcio de Araújo, Secretário 

de Administração e dos Recursos Humanos, pelo 

brilhante trabalho feito no atendimento a todos os 

segmentos. S. Ex.ª não atende apenas à Polícia Civil, 

mas a todos os segmentos. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Atayde Armani. 

 

O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 

do orador) – Senhora Presidenta em exercício neste 

momento, nossa querida amiga Senhora Deputada 
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Luzia Toledo, que nos honra presidindo esta sessão, 

nosso ilustre amigo Senhor Deputado Roberto Carlos, 

a quem agradecemos a grande força na luta que 

estamos tendo no Município de Santa Maria de 

Jetibá, muito obrigado pela ajuda e trabalho, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.  

Parabenizamos o Doutor Júlio da Silva 

Rocha Júnior, pela reeleição na Presidência da 

Federação da Agricultura do Estado do Espírito 

Santo. Deus permita que continue o grande trabalho 

que vem realizando frente à Federação da 

Agricultura. Parabenizamos também o Senhor 

Altanor Lobo Diniz, eleito Superintendente do 

Senar/ES, e dizemos desta tribuna que estaremos 

prontos para ajuda-los como sempre o fizemos, não 

apenas o Senhor Deputado Atayde Armani, como os 

demais Senhores Deputados membros da Comissão 

de Agricultura desta Casa de Leis, os Senhores 

Deputados Freitas, Marcelo Coelho, Cacau 

Lorenzoni, Doutor Henrique Vargas e Luciano 

Pereira. 

Cumprimentamos também o Governo do 

Estado e a Secretaria da Agricultura, na pessoa do 

Governador Renato Casagrande e do Senhor Enio 

Bergoli da Costa, pela assinatura do Termo de 

Cooperação Técnica com a agência espanhola, 

Barcelona Regional, para o desenvolvimento do 

projeto e da modelagem de negócios e de gestão para 

implantação do futuro espaço das Centrais de 

Abastecimento do Espírito Santo – Ceasa, na Grande 

Vitória, antiga luta e reivindicação da Comissão de 

Agricultura desta Casa de Leis, que começa a se 

tornar realidade e que beneficiará inúmeros 

produtores rurais, inclusive os que trabalham com 

hortifrutigranjeiros do Município de Santa Maria de 

Jetibá e circunvizinhos. Registramos, também, o 

pedido ao nosso Governador Renato Casagrande do 

término e da abertura da Ceasa Norte, no Município 

de São Mateus. É uma luta nossa e do Senhor 

Deputado Freitas no sentido de que inaugure aquela 

central que já se encontra com noventa por cento de 

obra concluída.  

 Senhora Deputada Luzia Toledo, ora na 

presidência desta Casa, sabendo que V. Ex.ª viaja 

muito pelas estradas do nosso Estado, também 

fazemos o mesmo, deixamos registrado desta tribuna 

o nosso pedido à Presidenta Dilma Rousseff no 

sentido de que se proceda à concessão de 

privatização das rodovias, principalmente as BRs 

101, 259 e 262. Neste final de semana perdemos mais 

uma pessoa ilustre do nosso Estado na BR 262. 
 

 Não vemos o porquê da não da privatização 

ou concessão dessas rodovias. Por que não fazer o 

que já fizeram nos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná e agora no Estado do Rio de Janeiro. 

Falamos isso porque somos de uma família que 

sempre trabalhou com veículos nas estradas. A Via 

Dutra que liga o Estado de São Paulo ao Rio de 

Janeiro era tida como estrada da morte. Depois que 

privatizaram e duplicaram a Via Dutra, nunca mais se 

ouviu falar em acidentes do quantitativo que existia 

no passado. Hoje, praticamente, os acidentes 

ocorridos são por questões técnicas do veículo ou, às 

vezes, por motivo do próprio motorista, mas já não 

acontecendo como no passado. 

Quem é engenheiro sabe que sem a 

duplicação da BR 101 fica impossível o tráfego do 

volume de veículos, incluindo carretas, que por lá 

trafegam hoje. Esperamos que o Governo Federal 

venha, o mais rápido possível, abrir a concessão 

dessas rodovias ao setor privado. (Muito bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Devolvo a presidência ao seu 

Presidente, Senhor Deputado Theodorico Ferraço. 

(Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Assumo a presidência dos trabalhos e 

concedo a palavra ao Senhor Deputado Esmael de 

Almeida. 

 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, assomamos a 

tribuna nesta tarde para falar de um grande evento 

que aconteceu na quinta-feira, dia 13 de setembro, no 

Auditório Santiago, no Palácio Anchieta, quando do 

lançamento do livro Das fontes e chafarizes às águas 

limpas, contando a história dos quarenta e cinco anos 

da Cesan. Esse livro foi escrito pelo Senhor Celso 

Luiz Caus, grande engenheiro civil que atua há trinta 

e sete anos na empresa, que se debruçou e se dedicou 

para contar a história do saneamento do Espírito 

Santo, principalmente da Grande Vitória. 

A solenidade foi emocionante e contou com 

muitas pessoas presentes, dentre elas o Governador 

Renato Casagrande, ex-presidentes da Cesan, 

diretores, colegas aposentados e funcionários 

aposentados representando a força dessa grande 

empresa.  

 Pessoalmente parabenizamos a Cesan pelos 

seus quarenta e cinco anos de existência, prestando 

grande serviço à nossa cidade de Vitória, ao Interior, 

à zona rural. Então parabenizo a Cesan, parabenizo a 

todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, 

contribuíram para esta grande empresa. Tenho dito 

neste Plenário que dediquei trinta e sete anos da 

minha vida àquela empresa, trinta e sete anos 

trabalhando com o saneamento do nosso Estado.  

Hoje a Cesan é uma grande empresa. Mas 

não podemos deixar de falar dos pioneiros, daquelas 

pessoas que lutaram muito no início da implantação 

da empresa, daqueles bombeiros que trabalharam 

muito, que lutaram muito. Lembro-me muito bem de 

como, muitas vezes sem grandes equipamentos, sem 

os recursos que existem hoje, eles ficavam às vezes 

dois, três dias abrindo um buraco para poder fazer a 

correção de um vazamento. Aqueles valorosos 
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homens lutaram, esforçaram-se. Lembro-me muito 

bem de quando entrei naquela empresa. Meu 

primeiro trabalho, Senhor Deputado Freitas, foi sair 

do Município de Vitória, ainda garoto, recém-

formado, e ir para o Município de Ecoporanga. Passei 

vários meses elaborando um projeto para colocar 

água naquele Município. Então era muito difícil 

naquela época. Lembro-me de que tive de ir de 

ônibus. Pegava um ônibus na Praça Misael Pena e me 

deslocava até o Município de Ecoporanga para 

realizar e acompanhar aquela obra. Eram tempos 

difíceis.  

Hoje as coisas melhoraram, graças a Deus, 

mas não podemos nos esquecer desses grandes 

homens que lutaram, trabalharam e se esforçaram 

para que hoje a Cesan se tornasse essa grande 

empresa. Hoje temos dois grandes sistemas. Existe 

abastecimento de água tratada em cem por cento de 

toda a região da Grande Vitória. O esgoto avançou. 

Hoje podemos dizer que o saneamento básico está 

implantado definitivamente na Grande Vitória. Falta 

avançar na questão do esgoto.  

Mais uma vez parabenizo a todos os que 

lutaram: o Senhor Neivaldo Bragato, Presidente da 

Cesan, e toda a sua diretoria; meus colegas 

funcionários que ainda estão na ativa; aqueles que se 

aposentaram e já estão descansando um pouco. Então 

parabenizo a toda equipe da Cesan, a todos os 

funcionários, a todos aqueles que de uma forma ou de 

outra contribuíram. Saúdo a todos os ex-presidentes. 

O primeiro presidente, Senhor Gladstone Hoffman, 

estava presente na comemoração; o Senhor Paulo 

Miranda; o Senhor Robson Sarmento; o Senhor 

Deputado Sérgio Borges, que foi presidente da nossa 

empresa; também o Senhor Nilton Andrade; o Senhor 

Elmo D Alorto; o Senhor João Luiz Paste; Paulo Ruy 

Valim Carnelli. Foi um momento muito emocionante, 

muito importante, em que estavam presentes naquela 

solenidade muitos empregados da Cesan, 

participando daquele momento tão especial, ou seja, a 

comemoração de quarenta e cinco anos da Cesan. 

Também anuncio uma sessão solene nesta 

Casa de Leis no dia 26 de setembro. Juntamente com 

o Senhor Deputado Sérgio Borges receberemos 

várias pessoas que ajudaram a construir essa grande 

empresa, a Cesan. Estarei com o Senhor Deputado 

Sérgio Borges homenageando essas pessoas. 

Parabéns à Cesan pelos seus quarenta e cinco anos. 

(Muito bem!) 

 

(Comparece a Senhora Deputada 

Lúcia Dornellas) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhores e Senhoras Deputados, 

amanhã, terça-feira, receberemos a visita cordial do 

Senhor Governador Renato Casagrande, que virá 

acompanhado do Senhor Pedro Valls Feu Rosa, do 

Presidente Tribunal de Justiça. Exatamente às 

14h30min, S. Ex.
as

 estarão no gabinete da 

Presidência, gabinete este que é de todos os 

Deputados.  

Convidamos todos os companheiros para 

estarem presentes. Depois S. Ex.
as

 descerão até o 

Plenário da Assembleia Legislativa para recebermos 

um importante projeto elaborado pelo Tribunal de 

Justiça, inédito no País, razão pela qual agradeço a 

gentileza. Convido a todos os Senhores Deputados 

para recebê-los.  

Igualmente gostaria de convidar os Senhores 

Deputados para a entrevista que daremos, anunciando 

a entrada da Assembleia Legislativa contra o Senado 

Federal para demonstrar a inconstitucionalidade do 

fim do Fundap. Todos os estudos feitos foram 

concluídos hoje, o que é uma prova de que o Fundap 

foi extinto pelo Senado. Não se pode acusar o 

Governo Federal, nem os partidos políticos. Foi um 

fato realizado pelo Senado Federal. Foi uma lei 

inconstitucional, e demos entrada num documento no 

Supremo Tribunal, por meio da Mesa Diretora desta 

Casa. Queremos o apoio dos nossos pares, dizendo 

que essa representação passou pelos maiores 

constitucionalistas do País, por nomes renomados, e 

que finalmente está em nossas mãos. Estaremos 

entregando o referido documento ao Procurador-

Geral, em nome da Presidência desta Casa, bem 

como do 1.º Secretário Senhor Deputado Roberto 

Carlos, e do 2.º Secretário Senhor Deputado Glauber 

Coelho.  

 Gostaríamos que todos os Senhores 

Deputados estivessem presentes, porque esse foi um 

fato muito discutido na Assembleia Legislativa. É um 

ato em defesa do Estado do Espírito Santo, 

particularmente dos municípios que serão muito 

afetados. As notícias e tudo que foi ouvido em 

Brasília, realmente, são de que o ato do Senado 

Federal foi rigorosamente inconstitucional. Assim, 

queremos anunciar a S. Ex.
as

 que demos entrada 

nesse documento, e temos esperança de que tudo 

corra bem. Ao mesmo tempo, esclarecemos que não 

foi nenhum partido político, não foi do Governo 

Federal, foi um ato de força do Senado Federal.  

 

O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, pela ordem! Parabenizamos a Mesa 

Diretora por esse ato. A Assembleia Legislativa tem 

competência constitucional para entrar contra esse 

ato. Esperávamos isso por parte da Mesa Diretora. V. 

Ex.ª está de parabéns. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Justificamos aos Senhores Deputados, 

porque esta matéria foi discutida com lideranças 

desta Casa. Não foi um ato pessoal do Presidente 

desta Casa, nem do 1.º Secretário, Senhor Deputado 

Roberto Carlos. É um ato de todos os Senhores 

Deputados, porque se olharmos todos os 

pronunciamentos nesta Casa, chegou-se à conclusão 

de que quase a totalidade dos Senhores Deputados 
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está preocupada com os interesses do Estado do 

Espírito Santo; particularmente com as prefeituras 

municipais, com os grandes perdedores da extinção 

do Fundap. Houve uma demora, porque as consultas 

foram nacionais e praticamente unânimes em afirmar 

que, o Senado Federal elaborou matéria que versa 

sobre a extinção do Fundap, e que ele é 

rigorosamente inconstitucional. 

O parecer do Senador Ricardo Ferraço 

recebeu aprovação de todos os constitucionalistas que 

foram ouvidos, inclusive de autoridades máximas em 

Brasília. Razão pela qual, a Assembleia Legislativa 

cumprindo a promessa de defender o Governo do 

Estado, na defesa do Estado do Espírito Santo, e 

particularmente, dos prefeitos municipais daremos 

entrada na próxima quarta-feira nesse documento. 

Nosso Procurador irá a Brasília na quarta-feira, dará 

entrada pessoalmente, em nome do Poder Legislativo 

do Estado do Espírito Santo. É uma resposta ao nosso 

povo de que esta Casa preserva os interesses 

econômicos e financeiros do Estado. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Roberto Carlos. 
 

O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, hoje elaboramos 

uma agenda que gostamos muito. Fomos convidado 

pelo Colégio Darwin para trabalhar com palestras aos 

alunos do 9.º ano, pela manhã e a tarde, na quarta-

feira será nas turmas de Vila Velha. Estão 

trabalhando de forma interdisciplinar a questão das 

eleições de 2012. 

Houve um bom debate com a garotada, que 

está muito atenta à vida política e à vida pública 

nacional e local. Tive a oportunidade de falar para os 

alunos, jovens de quatorze e quinze anos de idade, 

que não foi fácil chegar até aqui, neste momento em 

que o Brasil vivencia o período mais longo de 

democracia na história da república; em que as 

instituições se consolidam cada vez mais; quando em 

plenas eleições, em mais de cinco mil e quinhentos 

municípios em todo o Brasil, ocorre um julgamento 

no STF em pleno estado democrático de direito. Os 

que não devem serão absolvidos, os que têm culpa no 

cartório serão condenados, e a democracia brasileira 

se consolida ainda mais. 

 Mostrei ainda aos alunos, que para o Brasil 

chegar aonde chegou, com o STF julgando dirigentes 

partidários por um ilícito, quer queiram ou não, 

aconteceu em um governo que ainda governa, o PT, 

que é o meu partido, e que ainda assim, sem qualquer 

interferência no Judiciário, a presidência da república 

vem trabalhando e anunciando a cada dia novos 

investimentos no Brasil. Enfim, para se chegar a esta 

estabilidade democrática, a esta maturidade política, 

muitos caíram, muitos tombaram. 

 Falei da importância dos movimentos 

sindicais e estudantis, dos intelectuais, dos artistas, 

dos partidos políticos, das lideranças políticas que 

combateram a ditatura, do movimento diretas já. 

Nenhum daqueles jovens havia nascido em 1984, 

quando o Estado do Espírito Santo teve a 

oportunidade de ver um dos maiores comícios de sua 

história, na Praça Oito. O Senhor Deputado José 

Esmeraldo estava lá e eu ainda era estudante, com 

mais de sessenta mil pessoas. O governador era 

Gerson Camata, que foi um dos últimos oradores, não 

me lembro da minha idade, mas sei que estava lá 

naquele movimento lindo. 

 Falei aos jovens que a campanha pelas 

diretas já não veio em 1984, com a emenda Dante de 

Oliveira. Na época Brasília foi sitiada, e o general 

Nilton Cruz comandou a tropa do exército, e os 

deputados federais e senadores votaram mesmo 

assim. Logo depois veio a eleição no Congresso 

Nacional, e em 1989 aconteceu a primeira eleição 

presidencial. 

 Disse aos alunos que a primeira eleição 

presidencial, pós-ditatura, de 1989 havia vinte e dois 

candidatos; vinte e dois partidos inscreveram 

candidatos; e na última eleição, em 2010, tivemos 

nove candidatos.  

 Os alunos perguntaram: por que essa 

redução? Respondi-lhes que em 1989 havia um 

represamento do sentimento de participação da 

sociedade. E, hoje, graças a Deus, a sociedade 

brasileira, a sociedade capixaba, que passou por um 

revés, por um período de interrupção da vida 

democrática brasileira, está livre daquele 

represamento.  

 Temos que cultivar em nossos jovens a 

importância de defender a democracia, as instituições 

democráticas, pois tudo que conquistamos até aqui, 

como a redução da miséria e o avanço institucional, 

foi durante a democracia, quando o povo brasileiro 

acertou em votar, e quando errou, foi às ruas 

questionar. 

 Foi muito importante minha participação com 

os alunos do 9.º ano do Colégio Darwin. Gostei 

muito tanto pela manhã quanto pela tarde. Nesta 

quarta-feira será no Colégio Darwin de Vila Velha. 

Assim como fazemos palestras em escolas 

particulares, fazemos em escolas públicas, para que 

nossos jovens cresçam em consciência, em defesa do 

estado democrático de direito. (Muito bem!) 

 
 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, o assunto que 

abordaremos hoje fala sobre a exploração do petróleo 

no Brasil. A imprensa de hoje, principalmente os 

jornais de circulação nacional e, também, ontem, o 

Jornal A Tribuna, na página de economia, fizeram 

uma belíssima reportagem sobre o Estado do Espírito 

Santo, com o seguinte título: Pré-sal vai criar nove 
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mil empregos.  

O Estado do Espírito Santo tem uma grande 

expectativa, a partir das pesquisas das novas 

descobertas de petróleo em solo capixaba e, 

principalmente, devido à tamanha importância que é 

a descoberta das reservas do pré-sal. De acordo com 

a matéria: 

 

Com o pré-sal, o Brasil pode mais 

que triplicar suas reservas de 

petróleo nos próximos anos e se 

consolidar no seleto clube dos 

maiores produtores do mundo. 

Atualmente, de acordo com a 

Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (Opep), o 

Brasil conta com quase 14 bilhões de 

barris de óleo provados em suas 

bacias. E, de acordo com estimativas 

preliminares feitas pela 

Coppe/UFRJ, o país tem potencial 

para explorar outros 55 bilhões de 

barris. Será, assim, a nação que mais 

vai elevar as suas reservas até 2020. 

 

Isso são constatações de especialistas do 

setor, que fazem as pesquisas do petróleo e gás.  

De acordo com matéria publicada no Jornal 

O Globo, de hoje, diz o seguinte: PIB do petróleo 

deverá dobrar até 2020.  

 

A perspectiva de um novo patamar 

na produção de petróleo e gás no 

Brasil, principalmente por causa do 

pré-sal, está impulsionando o setor 

de tal forma que sua participação 

atual de 12% no Produto Interno 

Bruto (PIB) nacional pode dobrar 

nos próximos oito anos. (...) 

 

Ou seja, destaca-se a importância do pré-sal, 

como está na matéria publicada pelo Jornal A tribuna, 

na geração de empregos, principalmente nos Estados 

que têm a produção de petróleo e gás em seu litoral.  

Ainda, segundo a matéria: 

 

 (...) Estimativas da Organização 

Nacional da Indústria do Petróleo, 

preveem uma geração, no Brasil, de 

2,5 milhões de empregos no setor, 

nesse período. (...) 

 

 Portanto, até 2020 não apenas o Estado do 

Espírito Santo, mas todos os investimentos na 

exploração do petróleo vão gerar 2,5 milhões de 

empregos.  

 

(...) Essa indústria deve receber um 

total de US$ 266 bilhões em 

investimentos entre este ano e 2016, 

segundo a previsão do IBP. Tamanha 

prosperidade vem abrindo caminho 

para a expansão das encomendas em 

diversos setores da cadeia de 

suprimentos. Segundo a Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas 

e Equipamentos (Abimaq), este ano, 

a produção industrial do setor 

cresceu 10%, as importações 

ultrapassaram os 30% e as empresas 

vão contar com cerca de 15% dos 

US$ 45 bilhões de investimentos da 

Petrobras destinados à cadeia 

produtiva. (...) 

  

Então, são boas notícias para o Estado do 

Espírito Santo na geração de emprego e renda e, 

principalmente, na receita dos royalties de Petróleo. 

 Senhor Deputado Freitas, em 2005 

recebemos R$ 89 milhões; no ano passado recebemos 

R$ 1 bilhão entre royalties e participação especial, 

somente no Estado do Espírito Santo. Este ano, 

conforme estudos preliminares, poderemos chegar a 

R$ 1,5 bilhão. Isso, também, nos dá uma 

tranquilidade de que esses recursos precisam ser bem 

aplicados em ciência e tecnologia, em inovação, para 

que daqui a trinta e quarenta anos possamos colher 

bons frutos para as futuras gerações. 

 Senhor Presidente, muito obrigado. (Muito 

bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas.  

 

O SR. FREITAS - Senhor Presidente, 

declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à  

 

ORDEM DO DIA: 

 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 

6º, da Constituição Estadual, do veto parcial 

aposto ao Projeto de Lei Complementar n.º 22/2012, 

oriundo da Mensagem Governamental n.º 170/2012, 

que reorganiza o cargo e a respectiva carreira de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão 

Governamental e dá outras providências. Publicado 

no DPL do dia 10/07/2012. Mensagem de veto n.º 

211/2012, publicada no DPL do dia 21/08/2012. 

Parecer n.º 417/2012, da Comissão de Justiça, pela 

manutenção do veto parcial. Veto vencido em 

16/09/2012. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 321/2012, do Deputado Sandro Locutor, 

que concede isenção do pagamento de taxas relativas 
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à renovação da carteira nacional de habilitação 

(CNH), aos motoristas profissionais. Publicado no 

DPL do dia 03/09/2012. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 76/2012, do Deputado 

Marcelo Santos, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Sakuji Tanaka. 

Publicado no DPL do dia 30/08/2012. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 300/2012, da Deputada Luzia Toledo, que 

obriga os fornecedores a informar aos consumidores, 

além do preço à vista de produtos e serviços, os 

valores, quantidade de parcelas e juros, bem como o 

preço total a prazo. Publicado no DPL do dia 

09/08/2012. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 323/2012, da Deputada Aparecida Denadai, 

que obriga as indústrias que comercializam bebida 

alcoólica a inserir nos rótulos e embalagens fotos 

ilustrativas de acidentes de trânsito. Publicado no 

DPL do dia 06/09/2012. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 78/2012, do Deputado 

Luciano Pereira, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Olney Luiz de Maulaz. 

Publicado no DPL do dia 04/09/2012. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, nos termos do art. 

66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto parcial 

aposto ao Projeto de Lei Complementar n.º 22/2012. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

 

O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Pedimos aos Senhores 

Deputados que se encontram nas salas ao lado ou em 

seus gabinetes que venham ao Plenário, pois 

precisamos do quorum qualificado para a votação do 

veto parcial aposto ao Projeto de Lei Complementar 

n.º 22/2012. Pedimos aos Deputados a presença, e ao 

Presidente Theodorico Ferraço pedimos a 

compreensão no aguardo da chegada de S. Ex.
as

, caso 

seja possível. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Solicito aos Senhores Deputados que 

compareçam, por gentileza, ao Plenário para 

recomposição de quorum. 

Em votação o veto parcial aposto ao Projeto 

de Lei Complementar n.º 22/2012. 

O Presidente, de ofício, solicita aos Senhores 

Deputados que registrem presença nos terminais 

eletrônicos, para efeito de verificação de quorum para 

votação. (Pausa)  

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Dary Pagung, 

Aparecida Denadai, Esmael de 

Almeida, Luciano Pereira e Marcelo 

Santos) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Atayde Armani, Cacau 

Lorenzoni, Claudio Vereza, Doutor 

Hércules, Elcio Alvares, Freitas, 

Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 

José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 

Luzia Toledo, Roberto Carlos e 

Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Registraram presença treze Senhores 

Deputados.  

Não há quorum para votação do veto parcial 

aposto ao Projeto de Lei Complementar n.º 22/2012, 

pelo que fica adiada. 

Na forma do artigo 66, parágrafo 6.º da 

Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais 

matérias constantes da pauta. 

 

(Retira-se momentaneamente o 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni) 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Parabenizamos o Governador 

do Estado, Senhor Renato Casagrande, pela matéria 

publicada no jornal A Tribuna, hoje, falando da 

implantação da delegacia 24h no atendimento à 

mulher. Essa era uma reivindicação nossa desde que 

chegamos a esta Casa. Já fizemos seis fóruns e 

estamos indo para o sétimo, sempre com o mesmo 

pedido. A primeira delegacia já será implantada. Não 

queremos somente uma, claro que não. Queremos 

que seja implantada não só na Grande Vitória, mas 

nos principais municípios do Estado do Espírito 

Santo, onde a violência está tão grande quanto na 

Grande Vitória. 

Senhor Presidente, pelo menos já é um 

começo. Ficamos satisfeita, pois lutamos muito por 

isso e, com certeza, com os novos delegados que 

tomaram posse e com os outros que ainda entrarão, 

poderemos ampliar essas delegacias especializadas 

que é um pleito das mulheres, dos homens e de toda a 

sociedade capixaba. Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - 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 PRP, Senhor 

Deputado Dary Pagung. (Pausa)  
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Ausente, concedo-a ao Líder do PV, Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Líder do PPS, Senhor 

Deputado Luciano Rezende. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Líder do PTB, Senhor 

Deputado José Carlos Elias. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Líder do PP, Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Líder do Governo, 

Senhor Deputado Sérgio Borges. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Líder do DEM, 

Senhor Deputado Luciano Pereira. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Líder do PMDB, 

Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Rodney Miranda) 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 

Presidente, na ausência do Líder, na forma 

regimental, na qualidade de Vice-Líder, assumo a 

liderança do PMDB. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Lembramos aos Senhores Deputados 

que amanhã, às 14h30min, estarão presentes no 

gabinete da Presidência o Governador Renato 

Casagrande e o Desembargador Pedro Valls Feu 

Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça. Convidamos 

todos os Senhores Deputados para recepcioná-los e, 

depois, viremos com S. Ex.
as 

ao Plenário desta Casa 

para a entrega de um grande projeto de interesse do 

Estado do Espírito Santo, considerado pelo ilustre 

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa como inédito 

neste País. Desde já agradecemos aos Senhores 

Deputados a presença e a gentileza. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que falará em nome da liderança do PMDB. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas, Senhores Deputados, imprensa presente e 

técnicos, cumprimentamos com muito prazer também 

a sociedade capixaba que acompanha os trabalhos 

desta Casa através da TV Assembleia, hoje 

assomamos a esta tribuna, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, primeiramente para falar um pouco da 

nossa caminhada. Esta Assembleia Legislativa é 

diferenciada porque vemos que não tem nenhum 

Parlamentar acomodado. Os Parlamentares que estão 

em campanha eleitoral e os que estão acompanhando 

o processo eleitoral têm demonstrado compromisso 

muito grande com a sociedade. 

Senhor Presidente, houve um tempo em que 

os Deputados se limitavam a visitar as suas bases 

somente na época eleitoral onde eram candidatos. 

Porém, isso mudou porque hoje os Deputados estão 

conversando, visitando as bases e lugares que nunca 

tinham passado antes, mesmo sem conhecer as 

pessoas, para falarem desse momento especial em 

que cada um de nós exercerá a nossa cidadania plena 

e buscaremos votar no melhor. 

Senhor Presidente, como Vice-Líder do 

PMDB nesta Casa não poderíamos deixar esse espaço 

livre porque todos os partidos, indistintamente, estão 

trabalhando nessas eleições, por meio das suas 

respectivas lideranças, isto é, de um modo geral, 

estão trabalhando compromissados com esse 

momento democrático que o Brasil e o nosso Estado 

estão atravessando. 

Já falamos que aqueles que não têm 

compromisso ainda estão realizando uma política 

miúda. No Interior do Estado existem muitos 

candidatos que ainda fazem aquela política que não 

condiz mais com a política de um Brasil que avançou 

tanto.  

Senhor Presidente, hoje temos a liberdade de 

mostrar e demonstrar a nossa preferência por A ou 

por B, mas com respeito aos demais. Achamos que a 

vida na política quanto mais o tempo passa mais é 

necessário que cada um respeite o próximo. Temos 

de discutir as ideias, ou seja, temos que entrar no 

campo das ideias, mas não discutir vida pessoal, não 

levantar infâmias. 
Ontem, estivemos em determinado município 

e ficamos impressionada com as respostas que uma 

parte dava a outra. É lamentável. Isso não é 

democracia, é politicagem. E politicagem não condiz 

com a juventude que está aí. 

Temos buscado de uma forma persistente a 

presença da juventude na política, mas para que 

possamos ter esse segmento tão importante da 

sociedade, temos que dar o exemplo, aquilo que é 

mais necessário em qualquer circunstância: respeito, 

conhecimento daquilo que se está fazendo, mas além 

de tudo, respeito. Podemos, literalmente, discutir 

qualquer assunto, mas temos que ter consciência de 

que estamos trilhando por um caminho em que as 

pessoas não sejam colocadas na discussão enquanto 

pessoa física, porque ali está, na verdade, a 

plataforma de ideias de um candidato. 

Reafirmamos que a imprensa é extremamente 

importante. Temos visto nessas eleições o trabalho 

que o TSE - Tribunal Superior Eleitora, vem 

realizando. São importantíssimas essas propagandas, 

essas advertências, esses chamamentos, porque a 

sociedade está lúcida, sabe o que está fazendo e sabe 

como vai votar. A sociedade mudou e é possível que 

nessas eleições, pensávamos que seria nas próximas, 

teremos resultados em determinados municípios, 

surpreendentes; mostrando que a sociedade sabe, tem 

inteireza da posição dela e em quem ela realmente 

acredita, quem é o melhor.  

Assomamos a esta tribuna para, realmente, 

conversar com a sociedade. Temos que procurar o 

melhor, quem realmente tem compromisso com a 

sociedade, quem realmente tem plataforma, quem 

realmente é um bom gestor. Não podemos entregar os 

nossos destinos a qualquer pessoa. Na verdade, um 

prefeito é como se fosse o dono de uma casa. E nossa 
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casa tem que ser bem gerida, senão ficaremos 

devendo, com certeza, no final do mês. E por isso 

pedimos a população, que não vote por votar, não 

vote em qualquer um, não vote por que alguém pediu, 

analise o seu voto. 
Inclusive, as propagandas eleitorais, o horário 

eleitoral está bom, dá para medirmos as propostas de 

cada um e procurar, realmente, votar de forma 

consciente, de forma que vocês amanhã não se 

arrependam de ter colocado para dirigir o seu 

município pessoas descompromissadas, pessoas que 

não têm, na verdade, compromisso com o povo. Para 

nós, política é compromisso com o povo, é 

compromisso com o dinheiro público. Dinheiro 

público é um dinheiro que não é da gente, é um 

dinheiro que é do povo, o povo que pagou seus 

impostos, então ele tem que ser devolvido para o 

povo em forma de resultados, principalmente na área 

social. A área social, ainda precisa de creches, de 

centros de convivência para melhor idade, inclusive 

no Interior. 

Ontem a presidente de uma associação de 

idosos nos chamou e disse: vocês não vão falar dos 

idosos, não? Respondemos. Claro que sim. E ela 

continuou: Pois é, já escutei três discursos e nenhum 

deles falou na melhor idade. Eu vim aqui reclamar. 

Olha, foi fantástico, Senhor Deputado Genivaldo 

Lievore, porque uma pessoa do povo veio pediu para 

nos chamar e falou: vocês não vão falar da melhor 

idade? Estou aqui e vou ficar até o final. Isso é muito 

importante, porque temos que ter responsabilidade 

realmente com todos os segmentos da sociedade.  

Em nome do PMDB, reafirmamos tudo que 

já falamos ao longo de nossa vida política, estamos 

no sétimo mandato e se entramos na vida política é 

para servir ao povo, para trabalhar, para buscar uma 

forma que dê mais qualidade de vida aos nossos 

cidadãos e as nossas cidadãs. Assim tem sido o nosso 

compromisso por onde passamos e cada vez mais 

temos que ter esse compromisso e, principalmente, 

honestidade. Temos que ver quem é quem na nossa 

vida cotidiana, temos que ver o que essas pessoas 

realmente estão fazendo para que possamos acreditar 

e entregar o destino, que é como se estivéssemos 

entregando a nossa casa a essas pessoas.  

Hoje essa é nossa fala, estamos muito rouca, 

ainda falaremos mais um pouco à noite, por isso 

encerraremos o nosso discurso. Antes, parabenizamos 

as Federação das Indústrias do Espírito Santo na 

pessoa do Senhor Presidente Marcos Guerra e falar 

ao Senhor Paulo Teodoro que estamos extremamente 

feliz com a possibilidade de termos a nossa sede do 

Instituto Rota Imperial em um dos prédios que 

simbolizam mais a cultura do nosso Estado que é a 

antiga Assembleia Legislativa na Cidade Alta. Se 

aquele prédio histórico, realmente tiver o aval, por 

tudo que já falamos nesta Casa e o Senhor 

Governador disse que isso é possível, imaginamos 

aquele prédio restaurado e entregue à população para 

ter ali a sede do nosso Instituto Rota Imperial e 

também uma biblioteca estadual no centro da cidade, 

naquele prédio maravilhoso, encostado no Palácio 

Anchieta, que é a nossa referência cultural no 

Espírito Santo. O Palácio Anchieta todo restaurado 

com as exposições belíssimas e brilhantes que temos 

lá, realmente é começar a revitalizar o centro.  

Ainda acreditamos na revitalização do centro 

de Vitória e há muito tempo que nós e o Senhor 

Deputado José Esmeraldo, esperamos por isso. 

Éramos Vereadores e falávamos sobre isso todos os 

dias e agora que chegamos a esta Casa continuamos a 

esperar. Vimos hoje o Senhor Deputado José 

Esmeraldo falando do nosso mercado da Vila Rubim 

e já estamos falando da Assembleia Legislativa 

antiga, na Cidade Alta, aquele prédio maravilhoso 

que está todo carcomido, está caindo, mas pensamos 

que restaurado será um cartão de visita para o 

Espírito Santo, para Vitória, essa Capital linda por 

natureza, que precisamos arrumá-la mais ainda, 

principalmente, o centro da cidade. 

No centro de Vitória é onde existe uma maior 

concentração de pessoas com maior experiência, 

pessoas que participaram do crescimento e de cada 

momento desta cidade. E hoje o que mais querem é a 

revitalização verdadeira do centro. Rio de Janeiro 

conseguiu e não pensem que foi fácil; foi muito 

difícil. Hoje o centro daquela cidade está revitalizado. 

Então, podemos fazer o mesmo em Vitória, que é 

uma Capital pequenininha, uma ilha.  

Vamos, também, com certeza buscar a 

possibilidade do Instituto Rota Imperial ir para o 

prédio da antiga sede da Assembleia Legislativa, que 

fica no centro, na Cidade Alta, onde está localizada a 

Catedral Metropolitana, maravilhosa, o Fórum Civil 

Muniz Freire. Temos certeza de que se conseguirmos 

a realização desse projeto estaremos dando um salto 

muito grande para melhoria do centro de Vitória. 

(Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – 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. 

Findo o tempo destinado às Lideranças 

Partidárias, informo que os Senhores Deputados 

Genivaldo Lievore e José Esmeraldo, como oradores 

inscritos, inverteram a ordem de inscrição, para fazer 

uso da palavra.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo, orador inscrito. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, agradecemos ao 
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Senhor Deputado Genivaldo Lievore, grande 

Deputado de Colatina, a permuta, a inversão da 

ordem de inscrição. Quando precisar também 

estaremos à disposição de V. Ex.ª. 

Saudamos o Senhor Deputado Claudio 

Vereza, nossos taquígrafos, os funcionários desta 

Casa, os profissionais da Comunicação, os que nos 

assistem pela TV Assembleia e TV Educativa e os 

jornalistas que porventura ainda estejam na Casa.  

Voltaremos a falar sobre a visita que fizemos 

no dia de hoje ao Mercado da Vila Rubim, aos 

comerciantes que estão naquele local há muito tempo 

e que sempre dedicaram sua vida a atender à 

população. O que vimos é que os Poderes Municipal 

e Estadual estão distantes desses comerciantes, que 

estão com a autoestima baixa em função das 

dificuldades que veem enfrentando diuturnamente.  

Estivemos com o amigo Renato Freixo de 

Souza, gerente-administrativo da Associação dos 

Comerciantes da Vila Rubim; com o Senhor Roque 

Rasseli e sua esposa, Senhora Luzia Rasseli, que têm 

um comércio denominado Pequena Selva; com o 

Senhor Antônio Braz, da Casa de Todos os Santos; 

com o nosso amigo Marcos Mariano, do antigo 

Mercado Mariano, e com o Senhor Gisto Davariz, 

amigo nosso há muito anos, do Mercado Boa Vista. 

Enfim, estivemos com vários comerciantes e o 

assunto enfocado foi o de sempre: que estão 

precisando de apoio político e também de apoio das 

autoridades do Executivo.  

Naquela visita foi-nos relatado por vários 

comerciantes a grande decepção que tiveram com a 

retirada do Banestes do Mercado da Vila Rubim. 

Realmente foi muito ruim para aqueles comerciantes 

a retirada daquela agência. Até mesmo porque o 

Senhor Governador Renato Casagrande, quando da 

campanha eleitoral, prometeu aos comerciantes 

locais, e eles acreditaram, que iria ajudar ao Mercado 

da Vila Rubim.  

 Sabemos que o Estado do Espírito Santo é 

muito grande, são muitos problemas, como o do 

Fundap, dos royalties e outros, mas vamos apresentar 

nesta Casa uma indicação solicitando o retorno do 

Banestes para a Vila Rubim. Houve uma queda nas 

vendas de aproximadamente dez por cento porque 

grande parte dos idosos deixou de frequentar aquele 

mercado como faziam quando aquela agência estava 

em funcionamento.  
Toda capital tem o seu mercado como ponto 

de referência. É um local turístico a ser visitado. 

Portanto, temos que revitalizar o Mercado da Vila 

Rubim.  
 

Defenderemos sempre da tribuna desta Casa 

de Leis aqueles comerciantes que se encontram em 

uma situação adversa. Por isso, solicitamos ao Senhor 

Governador Renato Casagrande, um homem bem 

intencionado, que estude a possibilidade do retorno 

daquela agência do Banestes ao Mercado da Vila 

Rubim, que foi inaugurada no Governo anterior, no 

Governo do Senhor Paulo Hartung. É importante. 

Reivindicação justa daqueles comerciantes.  

Outra reivindicação, que a Prefeitura pode 

fazer de imediato: o envio todos os dias de um carro-

pipa ao Mercado da Vila Rubim, porque é uma 

fedentina danada. Às vezes muitas pessoas, 

principalmente turistas, deixam de frequentar aquele 

comércio próximo da peixaria em função do mau 

cheiro. Não custa mandar todos os dias um carro-pipa 

para lavar a rua. É fundamental a limpeza.  

Temos certeza de que alguém ligado ao 

Prefeito João Coser está nos ouvindo. Por isso 

solicitamos que seja providenciada com urgência 

urgentíssima a limpeza diária das peixarias.  

Outra solicitação é com relação à mobilidade 

urbana. É muito difícil entrar e estacionar no 

mercado. Pior que ali é igual a um cortiço. É difícil 

ter mobilidade dentro daquele polígono. 

 Por isso temos um projeto, uma parceria 

entre o governo estadual e o municipal, para que seja 

feita rampa de acesso que beneficiará muito aos 

mercadistas da Vila Rubim.  

Isso não é uma decisão nossa, é o 

posicionamento deles. Quem sabe da quentura do 

fogo é a panela! Concordamos plenamente e falamos 

com eles hoje que estaríamos desta Tribuna, no 

horário das Comunicações, como estivemos e 

falamos, e agora no Grande Expediente, novamente 

nos reportando ao mesmo tema. 

 Gostaríamos de repassar esta solicitação que 

é uma questão política. É interesse dos governos 

estadual e municipais e esta parceria sempre existiu. 

O exemplo está aí: vemos que a cidade, Senhores 

Deputados Doutor Hércules, Luzia Toledo, 

Genivaldo Lievore, Claudio Vereza, por meio da 

administração do Senhor João Coser, nosso Prefeito, 

está bonita, Senhor Deputado Claudio Vereza. Esta 

que é a verdade! O asfalto da cidade está sendo 

recapeado, passamos pelas Avenidas Jerônimo 

Monteiro e General Osório e vimos que o asfalto está 

bacana, e as pessoas ficaram satisfeitas. 

Aliás, sempre dizemos nesta Casa que o 

Senhor João Coser foi o Prefeito que mais fez obras 

no Município de Vitória. Ficaríamos horas falando 

das obras do Senhor João Coser. As Unidades de 

Saúde, como a do Bairro São Pedro V, excepcional; 

no que tange aos terrenos que foram regularizados. O 

Senhor João Coser fez muita coisa no Município de 

Vitória. Quem fala desta Tribuna, não é o Senhor 

Deputado José Esmeraldo, não; é o Engenheiro de 

carreira da Prefeitura Municipal de Vitória. Foi o 

prefeito que mais fez obras no Município de Vitória e 

duvidamos que apareça outro que tenha feito metade 

do que o Senhor João Coser fez. Fez muitas obras, e 

obras importantes. Vemos o Tancredão, uma obra 

excepcional; a antiga Fábrica 747 no Bairro de 

Jucutuquara, que está sendo reformada para ser 

aberta ao público; a vila olímpica, que é muito 

importante. 
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 Temos que continuar a caminhar, e não 

podemos, Senhor Deputado Claudio Vereza, em 

hipótese alguma, parar aquele serviço que tem que ter 

continuidade. São obras de interesse de todos, não só 

da região. Os Bairros Maria Ortiz, Segurança do Lar, 

Jabu, Goiabeiras, Bairro República, toda aquela 

região se beneficiará com a Vila Olímpica, uma obra 

sensacional. Quantas unidades de saúde que o Senhor 

João Coser fez! Quantas escolas! Quantas quadras 

poliesportivas cobertas! Quantas dezenas, centenas e 

milhares de obras foram realizadas por intermédio da 

Secretaria de Habitação, como as casas reformadas e 

pintadas de acordo com a indicação de pintura do 

proprietário. Quando conhecemos o bairro 

Andorinhas, era de caranguejo passando embaixo das 

casas, hoje, aquele bairro é uma cidade maravilhosa. 

Duzentos e cinquenta lotes foram beneficiados com 

escritura registrada. Isso aconteceu na administração 

do Prefeito João Coser. 

 Estamos, hoje, desta tribuna, reivindicando as 

várias solicitações dos comerciantes da Vila Rubim, 

ao mesmo tempo elogiando a administração do 

Senhor Governador Renato Casagrande que está 

ajudando o Município de Vitória com várias obras, 

construção de escolas; unidades de saúde, de quadra 

poliesportiva coberta; asfaltamento e outras obras.  

 A população tem que estar ligada nos 

acontecimentos, Senhor Deputado Claudio Vereza! 

Parlamentar que nem está olhando para nós, está 

olhando pra frente! É isso aí Senhor Deputado, V. 

Ex.ª que é um parlamentar experiente, corajoso e faz 

diferença! O povo de Vitória reconhece o trabalho da 

administração do Prefeito João Coser. S. Ex.ª é um 

cara do bem. Sempre digo que o Prefeito João Coser 

é um homem do bem e o Senhor Governador Renato 

Casagrande é parceiro não só da Prefeitura de 

Vitória, mas também dos Municípios de Vila Velha, 

Serra, Cariacica e todos os outros municípios que 

visita de helicóptero.  

 Não andamos de helicóptero, andamos de 

carro, Senhor Deputado Doutor Hércules. Há 

deputadinhos aí que só andam com o governador de 

helicóptero. Cuidado, Renato, não leva muito esse 

pessoal porque há uns pés frios danados. Olha, 

quando falo, as coisas acontecem. Tem deputado que 

não deve ser levado de helicóptero. Olha lá! Há uns 

carinhas que são danados. Há secretariozinhos aí 

que são políticos... não leva esse pessoal não! Manda 

ir de carro como nós. Vamos dar uma colher de chá a 

S. Ex.ª para ir de helicóptero porque tem muita coisa 

a fazer. Mas não deixa esse pessoal ir com V. Ex.ª 

porque todos são velas acesas.  

 O Senhor Deputado Gilsinho Lopes talvez 

queira um aparte. É um prazer ouvir V. Ex.ª com a 

sua experiência. A Comissão de Segurança desta 

Casa que o diga. A partir do momento que assumiu 

como Presidente, esta Comissão tem dado um 

respaldo enorme à sociedade. Mas reitero, Renato, 

não leve esse pessoal de helicóptero, mande ir de 

carro como nós, para depois esse negócio não dar 

problema. Tem deputado pé frio. Problema quando 

digo é que depois cai a porcaria do helicóptero... 

Olha que falo e as coisas acontecem. Não é à toa que 

falei da Secretaria de Justiça, falei aí...bem vou ficar 

quieto porque têm algumas outras... deixe a coisa 

caminhar. 

 Agradeço ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules por ter me cedido mais tempo. V. Ex.ª é um 

Deputado assíduo nesta Casa, não falta às sessões. Os 

Senhores Deputados Genivaldo Lievore, Gilsinho 

Lopes, Claudio Vereza e nós somos também assíduos 

neste Poder. Cito o nome desses cinco Parlamentares, 

porque sob esses nomes assino embaixo. (Muito 

bem!) 
 

 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Aproveitando a fala do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, registramos que 

toda essa situação da Acadis e do Iases está sendo 

analisada. Estamos esperando que haja ainda hoje 

uma resposta do Ministério Público para o caso. 

Conversamos com o Senhor Governador Renato 

Casagrande, a quem entregamos documentos e 

pedimos uma apuração rigorosa. A Polícia Civil fez a 

sua parte; o Poder Judiciário fez a sua parte e, neste 

momento, o Ministério Público também está fazendo 

a sua parte. Queremos ver o resultado dessa 

denúncia, quem são os autores e se há o 

envolvimento do Doutor Ângelo Roncalli, nosso 

Secretário de Estado da Justiça.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, dizemos 

isso, porque todo esse processo degenerativo, todo 

esse processo da Acadis está atrapalhando outra 

entidade séria, que trabalha no Sul do Estado, o 

Instituto Capixaba de Integração Sócio Econômica 

dos Cidadãos – Icisec, que tem um trabalho sério de 

ressocialização, copiado pelo cidadão que hoje está 

na Acadis, prejudicando essa instituição, haja vista a 

desorganização tanto da Senhora Silvana Galina, 

presidenta do Iases, quanto dos diretores que 

deixaram de fazer o empenho.  

O Icisec, do Município de Cachoeiro de 

Itapemirim, está sem receber recursos entre o dia 21 

de agosto e o dia 11 de setembro, por falta de 

empenho. A entidade precisou fazer um 

contingenciamento de vinte e seis por cento do 

salário dos trabalhadores.  
 

Os diretores do Icisec se encontram nesta 

Casa e querem que nós, da Comissão de Segurança, 

façamos uma inspeção in loco naquela instituição 

para verificar todo o trabalho realizado, trabalho de 

alto nível, já inspecionado pela Secretaria de Estado 

de Controle e Transparência – Secont, mas que não 

apresentou irregularidade alguma.  
O Senhor Leonardo Grobério, presidente do 

Iases, estará conosco amanhã, às 13h, no nosso 

gabinete. Convidamos os Senhores Deputados que 

fazem parte da Comissão de Segurança: José 
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Esmeraldo, com quem já falamos, Cacau Lorenzoni e 

Doutor Henrique Vargas, para que participem dessa 

reunião para dar valor a quem tem, a quem trabalha 

corretamente.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Genivaldo Lievore, orador inscrito, que 

permutou seu horário. 
 

 O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente Doutor 

Hércules e demais Senhores Deputados, daremos 

continuidade ao nosso pronunciamento iniciado 

durante a fase das Comunicações para falar ainda 

sobre a importância da exploração do petróleo e do 

gás no nosso País e, também, sobre a importância das 

descobertas de petróleo e gás no Estado do Espírito 

Santo, o que pode mudar a história deste Estado e 

também a história deste País.  

 Em 2009, o então Presidente Lula 

encaminhou e foi aprovado pelo Congresso Nacional 

um novo marco regulatório do petróleo, passando de 

concessão para o regime de partilha a exploração 

dessa nova riqueza. Essa lei também destina parte dos 

recursos para um fundo social, que até o ano 2020, 

terá mais de vinte bilhões de reais para serem 

investidos, principalmente em educação, em ciência 

tecnologia, em meio ambiente, ou seja, que esse 

recurso possa ser muito bem-aplicado a fim de 

corrigir as dívidas sociais que ainda temos neste País. 

Inclusive, Senhor Deputado Claudio Vereza, esses 

recursos devem ser utilizados para complementar os 

recursos investidos na educação.  

Hoje o nosso País investe 5,5% do Produto 

Interno Bruto em educação. Esperamos que os 

recursos do petróleo oriundos dos royalties, possam 

também ser investidos em educação visando à 

universalização da educação infantil, à 

universalização do ensino médio, que ainda não é 

obrigatório. Neste Estado aprovamos uma lei 

tornando obrigatório que o aluno em idade escolar, 

terminando o ensino fundamental, tenha a garantia de 

acesso e permanência em sala de aula.  

Também as empresas estrangeiras estão de 

olho nessa riqueza que está no pré-sal, a menina dos 

olhos de corporações de todas as partes do mundo 

que querem investir no Brasil. Portanto, este País se 

consolidou como grande polo de atração de 

investimentos no setor de óleo e gás, principalmente 

após o advento do pré-sal. 
 

 A previsão da Organização Nacional da 

Indústria de Petróleo é de que pelo menos nove 

dessas empresas invistam trinta bilhões de dólares no 

mercado nacional até o ano de 2020. Não falamos de 

um prazo longo, falamos em 2020. Essa realidade de 

exploração está acontecendo neste momento, 

portanto, não é previsão, é fato consolidado. 

 O interesse pelas reservas nacionais também 

passa pela conjuntura social e política do Brasil 

deixando o nosso País numa situação privilegiada 

frente a outros países. Existem países que têm grande 

reserva de petróleo e gás, mas não possuem uma 

conjuntura social e política como a do Brasil, motivo 

por que as grandes corporações internacionais se 

interessam pelo nosso País. 

 Segundo o pesquisador do Instituto Brasileiro 

de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Senhor 

Maurício Canêdo Pinheiro, é compreensível que as 

empresas deem prioridade aos mercados mais 

seguros como é o mercado brasileiro, caracterizado 

por uma democracia estável e o marco regulatório 

mais sólido.  

 Senhor Deputado Claudio Vereza, portanto, 

até as corporações internacionais têm segurança no 

nosso sistema político, no nosso marco regulatório e 

na estabilidade para realizar investimentos no nosso 

País. 

 Esta Casa de Leis, o Governo do Estado, a 

sociedade organizada precisam acompanhar esses 

investimentos, como anunciados pelo jornal A 

Tribuna, edição de ontem, que criarão milhares de 

empregos. Esses recursos dos royalties precisam ser 

aplicados nas questões sociais a fim de que possamos 

corrigir principalmente os indicadores sociais do 

nosso Estado. Ainda temos violência contra as 

mulheres. Infelizmente, este Estado aparece em 

primeiro lugar no número de homicídios contra 

adolescentes.  

Precisamos também corrigir essas distorções 

e isso se faz com políticas públicas como o Programa 

Estado Presente, lançado pelo Senhor Governador 

Renato Casagrande, em que o Estado resgata a vida 

social para incluir principalmente jovens, com escola 

pública de qualidade, com capacitação para o 

trabalho, com esporte, cultura e lazer.  

 Esses recursos também devem ser aplicados 

na nossa agricultura familiar, em novas tecnologias 

que deem condições aos nossos agricultores de 

produzir alimentos de qualidade e também de gerar 

emprego e renda em todo o Estado do Espírito Santo. 

 Não podemos permitir que esse 

desenvolvimento na área de petróleo e gás seja 

concentrado no litoral do Espírito Santo, pois a partir 

do momento em que um município aumenta sua 

produção de petróleo, nele se instalam outras 

indústrias, aumentando não somente sua receita com 

royalties e participação especial, mas também seu 

índice de participação do município. Assim, esse 

município acaba tendo uma maior receita de ICMS, 

tirando recursos de outros municípios desprovidos de 

petróleo. 

Portanto, por intermédio desta Casa, 

precisamos de uma legislação discutida com a 
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Amunes (Associação dos Municípios do Estado do 

Espírito Santo) e com o Governo do Estado, para 

corrigir essas distorções na distribuição da receita de 

ICMS. 

O Estado do Espírito Santo tem se 

desenvolvido de forma desigual. Algumas regiões se 

desenvolvem e outras empobrecem. Cabe ao Governo 

do Estado implementar políticas públicas para que o 

Estado se desenvolva de forma igualitária, sem 

exclusão de qualquer município, pois todos são 

importantes. 

Parabenizamos o Governo do Estado pelo 

envio a esta Casa do Projeto de Lei Complementar nº 

28/2012, que dispões sobre medidas de incentivo a 

inovação em pesquisa científica e tecnológica em 

ambientes produtivos e dá outras providencias. 

Este projeto, que vamos começar a estudar, é 

um dos mais importantes, principalmente neste 

momento em que precisamos investir em 

conhecimento, em inovação, em ciência e tecnologia. 

É o futuro não só do Estado do Espírito Santo e do 

Brasil, mas também do mundo. Um recurso que será 

muito bem investido. Esperamos que com esta 

regulamentação possamos incentivar não somente o 

setor público, mas também as empresas privadas, 

para que possam também investir em inovação e 

tecnologia, tão necessárias neste século XXI.  

Portanto, parabéns ao Governo do Estado 

pela iniciativa deste projeto de lei que certamente 

contribuirá para que o setor de inovação do Estado 

seja parceiro para o desenvolvimento de todos os 

municípios capixabas, em todos os setores, não 

somente em petróleo e gás, e principalmente na 

produção de alimentos. (Muito bem!) 
 

(Retira-se momentaneamente a 

Senhora Deputada Luzia Toledo) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Claudio Vereza, orador inscrito. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do Orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, assomamos a esta 

tribuna, por coincidência em relação à fala do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, para nos congratular com 

o prefeito João Coser.  
 

Também visitamos o Mercado da Vila 

Rubim, reconstruído na gestão do companheiro João 

Coser, após anos e anos de abandono devido a um 

incêndio lá ocorrido, e vimos que a parte central é 

uma área linda, que nos surpreendeu. É verdade que 

na área de peixaria sempre há um odor maior, e não 

há nenhuma que não seja assim em qualquer parte do 

mundo. Mas, a parte central do Mercado da Vila 

Rubim precisa ser mais divulgada porque é um 

ambiente muito bacana e interessante, inclusive para 

a realização de eventos.  

 A Prefeitura de Vitória tem conquistado 

prêmios, um atrás do outro, por sua gestão. 

Lamentavelmente, a mídia local construiu dia a dia, a 

partir de uma verdadeira guerra de 

contrainformações, a imagem de que a Prefeitura de 

Vitória estava com dificuldades. Mas, como uma 

Prefeitura está com dificuldades ganhando prêmios 

de gestão em várias áreas e sendo reconhecida por 

institutos do Brasil inteiro? O Instituto da Associação 

Proteste, por exemplo, divulgou, recentemente, que o 

Município de Vitória é a capital número um entre 

vinte e uma capitais com a melhor qualidade de vida, 

destacando-se especialmente na Habitação, Saúde e 

Segurança Pública, embora nessas áreas haja 

problema. Não vivemos em um paraíso, até mesmo 

porque o paraíso é no céu e não na terra. Mas, das 

capitais pesquisadas, e foram vinte e uma capitais, o 

Município de Vitória ficou em primeiro lugar, 

especialmente nos itens Habitação, Saúde e 

Segurança. Ficou em segundo lugar em Educação e 

Mobilidade, ficando atrás apenas do Município de 

Curitiba, considerado como uma maravilha entre as 

capitais do Sul do Brasil. É difícil superar o 

Município de Curitiba em alguns aspectos, mas o 

Município de Vitória superou em Habitação, Saúde e 

Segurança. Na área de Emprego, o Município de 

Vitória ficou em quinto lugar das vinte e uma cidades 

pesquisadas. 

Portanto, o Senhor Prefeito João Coser está 

de parabéns, junto a toda sua equipe, é claro, porque 

nestes quase oito anos as mudanças da Cidade de 

Vitória foram muito significativas. 

 O item Saúde Pública, oferecido no 

Município de Vitória, foi considerado o melhor entre 

as cidades brasileiras, com boa infraestrutura e 

condições de atendimento à população nas unidades 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso nas unidades 

do Município, uma vez que há uma confusão entre o 

sistema da Prefeitura, o sistema Municipal e o 

sistema Estadual que está, em sua maioria, com sede 

no Município de Vitoria, como é o caso do HPM, do 

Hospital São Lucas, do Hospital Central, da Santa 

Casa de Misericórdia, do Hospital dos Funcionários 

Públicos Estaduais e do Hospital Infantil, todos com 

sede no Município de Vitória, além da rede privada. 

Às vezes, as notícias são da rede estadual e 

acaba ocorrendo uma confusão, uma repercussão 

sobre o Município, mas o Sistema Único de Saúde no 

Município de Vitória ficou em primeiro lugar.  

Vamos a alguns dados sobre a Saúde no 

Município de Vitória. Em 2004, trinta e cinco por 

cento do pessoal da área da Saúde eram servidores 

efetivos. Em 2012, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, este percentual é de noventa e dois por 

cento, porque o Prefeito João Coser e sua equipe, no 

caso da Saúde, o Secretário Municipal de Saúde, 

Senhor Luiz Carlos Reblin fizeram concursos 
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públicos para acabar com os Designados 

Temporários – DTs, da área da Saúde. Hoje, noventa 

e dois por cento dos funcionários da Saúde são 

efetivos. Pulou de trinta e cinco por cento, para 

noventa e dois por cento. É por isso que Vitória é 

primeiro lugar na área da Saúde, no Brasil.  

 A rede física, em 2004, tinha quarenta e três 

equipamentos públicos. Em 2012, são oitenta e três 

equipamentos públicos da área da Saúde Pública 

Municipal em Vitória. Desses, vinte são academias 

da Pessoa Idosa. Mais do que dobrou. Aliás, dobrou o 

número, em quase oito anos.  

 Tem também a criação do Centro Municipal 

de Especialidades, com capacidade para duzentas e 

cinquenta mil consultas especializadas e cento e 

setenta mil exames especializados por ano, na Vila 

Rubim, em frente à Rodoviária. A Prefeitura adquiriu 

o edifício, e a mídia corporativa criticou que a 

Prefeitura adquiriu aquele prédio. Lá está instalado o 

Centro Municipal de Especialidades, com capacidade 

para duzentas e cinquenta mil consultas/ano e cento e 

setenta mil exames/ano. Qual município do Estado 

tem um Centro de Especialidades como aquele? Ou 

vamos colocar pela metade, não existe. É por isso que 

Vitória está em primeiro lugar entre as capitais do 

Brasil na área da Saúde.  

 Houve a abertura do Centro de 

Especialidades Odontológicas – CEO, onde o 

Município atende à área de periodontia, endodontia e 

prótese total; atendimentos especializados na área da 

Odontologia. Que Município oferece esses serviços 

gratuitamente? Vitória. É por isso que Vitória é 

primeiro lugar em Saúde, além de outros itens. É a 

capital com melhores serviços de saúde no Brasil. O 

primeiro lugar no Índice Desempenho do Sistema 

Único da Saúde, alcançando índices de 7,08%. 

Implantado o Índice Desempenho Variável no âmbito 

do programa de Melhoria do Acesso e Qualidade do 

Governo Federal. Índice necessário para avaliar o 

desempenho da área da Saúde junto ao SUS.  

 Toda a rede de Saúde de Vitória está sendo 

informatizada. Em implantação o sistema de 

marcação de consultas e exames, prontuário 

eletrônico, farmácia, etc. Isso tudo pela internet. 

Temos isso em Vitória, por isso que é considerado o 

primeiro lugar no Sistema Único de Saúde. Está em 

andamento um programa de Adequação da Rede 

Física das Unidades Básicas de Saúde, com oito 

novas unidades entregues. Cinco unidades com obras 

em andamento, do total de vinte e oito Unidades 

Básicas de Saúde.  

Os gastos per capita na Saúde do Município 

de Vitória, comparando 2004 com 2011, aumentaram 

oitenta e sete por cento, Senhor Deputado Genivaldo 

Lievore. Sabemos que também houve isso no 

Município de Colatina, local onde os serviços 

públicos ganharam alta qualidade. Não é à-toa o 

reconhecimento do Prefeito Leonardo Deptulsk, no 

Município de Colatina. 

 Porém, o Prefeito João Coser sofreu um 

ataque permanente durante um ano e meio, como se 

fosse um péssimo gestor. A prova está nos números. 

O Município de Vitória é campeão em Saúde. 

 Portanto, Senhor Presidente, gostaríamos de 

fazer esse registro porque estamos num período em 

que os números são jogados no ar, mas esses são 

números do Datasus; são dados oficiais. É preciso dar 

conhecimento desses dados à população. 

 Por isso, Senhor Presidente, assomamos a 

esta tribuna e agradecemos a compreensão a V. Ex.ª 

por extrapolarmos o nosso horário. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) – Passo a presidência dos trabalhos ao 

Senhor Deputado Claudio Vereza. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) – Assumo a presidência dos trabalhos 

neste momento e concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo, oradora inscrita. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, orador inscrito. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, telespectadores da 

TV Assembleia (canal 12) e da TV Educativa (canal 

2), assomamos, mais uma vez, a esta tribuna porque 

tivemos uma reunião, hoje, pela manhã, no Tribunal 

de Justiça, com uma comissão criada pelo Presidente 

do referido Tribunal. Já tínhamos participado de uma 

audiência, na semana passada, sobre os problemas de 

judicialização da Saúde, pois atravessamos um 

período muito difícil com relação à Saúde Pública. 

Semana passada, estivemos no Hospital São 

Lucas para fiscalizá-lo. Caminhamos dentro do 

hospital, não gostamos do que vimos e já noticiamos 

isso. Não fizemos nenhum barulho, não chamamos a 

imprensa para entrar conosco, não fizemos palanque 

com relação ao que vimos. Na verdade, o Governo do 

Estado tem tentado minimizar essa situação, mas não 

podemos tapar o sol com a peneira e dizer que a 

Saúde está boa porque está muito ruim. Existe uma 

falta de investimento há muitos anos, é de outros 

Governos.  
 

Hoje, de manhã, falamos dos hospitais que 

foram fechados nesse período. O Hospital Nossa 

Senhora da Penha, em Gurijica, foi fechado há 

bastante tempo; como também o Hospital São 

Sebastião, no Município de Vitória; a Maternidade 

Dona Branca, no Município de Vila Velha; o 

Hospital e Maternidade Mãe Casemira, no Município 

de Viana, e há vários leitos desativados no Hospital 

da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito 

Santo. 

Ainda não podemos nos esquecer do Hospital 

das Clínicas, Hospital Universitário Cassiano 

Antônio Moraes, que tem mais de cento e vinte leitos 
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desativados há muito tempo, sem pessoal de apoio. 

Na verdade, enquanto a população cresce; 

enquanto o número de veículos aumenta, o Governo 

dá incentivo para vender mais veículos sem impostos, 

porém, as avenidas e ruas são as mesmas e os 

acidentes estão aumentando. 

 

As dificuldades que temos com álcool e 

direção são muito grandes, pois tem crescido cada 

vez mais. As estradas são as mesmas, são perigosas, 

cheias de curvas.  

 

Sou autor de um projeto de lei que foi negado 

nesta Assembleia Legislativa, proibindo que o 

governo construísse estradas sem acostamentos, isso 

também agrava cada vez mais esse problema.  

 

É muito triste vermos a situação do Hospital 

São Lucas- como já disse hoje e repito- que mudou 

para o HPM sem ter uma boa estrutura e com a 

diminuição de cinquenta leitos. Não estamos 

buscando culpados, estamos buscando solução para 

esse problema, que é verídico e não se pode esconder. 

 

Mesmo com a inauguração, no ano que vem 

do Hospital Jaime dos Santos Neves, que para alguns 

se trata do novo Dório Silva- não é o novo Dório 

Silva - mesmo porque o Hospital Dório Silva 
existente hoje continuará atendendo. Sabemos 
que com a reabertura e ampliação do Hospital 
São Lucas também não atenderá toda à demanda 
que precisa. O Pronto socorro da Santa Casa é 
fechado e não atende à população. O Hospital 
Evangélico também não tem pronto socorro, 
então sobrecarrega o Hospital São Lucas. Na 
verdade precisamos de soluções! 

 Hoje, pela manhã, o Secretário de Estado 
da Saúde disse que entregará ao Senhor 
Governador, ainda hoje, um relatório para que 
possa minimizar o sofrimento da população. 
 Mais uma vez cobramos do CRM – 
Conselho Regional de Medicina, do Simes - 
Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito 
Santo e da Ames – Associação Médica do Estado 
do Espírito Santo, que em alguns casos ao 
falarem de interdição do hospital, subentende-se 
como fechamento do hospital. Se isso acontecer, 
aonde colocaremos os pacientes? A pergunta fica 
no ar para quem quer e possa respondê-la. 
Interditar o hospital e para onde o paciente irá? 
Precisamos encontrar uma solução! 

 O Hospital da Associação dos Servidores 
do Estado também tem várias enfermarias 

desativadas e o Secretário disse que já está em 

entendimento para abertura de alguns leitos. Salvo e 

melhor juízo, a informação do Secretário hoje foi 

esta: de que às vezes não encontra leitos para 

comprar nos hospitais particulares. É muito triste 

vermos a saúde pública como está. Falta de cobrança 

e de denúncia não é, porque o nosso papel é de cobrar 

do Governo do Estado para atender as necessidades 

da população. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 

VEREZA) – Passo a presidência dos trabalhos ao 

Senhor Deputado Genivaldo Lievore. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) – Assumo a presidência dos trabalhos 

neste momento e concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, orador inscrito. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente! Declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) – Tendo S.Ex.ª declinado, não havendo 

mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, 

vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, 

convoco os Senhores Deputados para a próxima, 

ordinária, dia 18 de setembro de 2012, para a qual 

designo 
 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 
 

 

 

 ORDEM DO DIA: votação adiada, com 

discussão única encerrada, nos termos do art. 66, 

§ 6º, da Constituição Estadual, do veto parcial 

aposto ao Projeto de Lei Complementar n.
o
 

22/2012; discussão, se houver recurso, na forma 

do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, 

dos Projetos de Lei n.
os

 163/2012 e 189/2012; 

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

Lei n.
o
 321/2012; discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Decreto Legislativo n.
o
 

76/2012; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 300/2012 e 323/2012; 

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

Decreto Legislativo n.
o
 78/2012; discussão 

especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 

325/2012 e 327/2012. 

 

Está encerrada a sessão.  
 

 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

treze minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a 

presente sessão os Senhores Deputados Da 

Vitória, Doutor Henrique Vargas, Gildevan 

Fernandes, Glauber Coelho, José Carlos 

Elias, Luciano Rezende, Luiz Durão, 

Marcelo Coelho, Sandro Locutor, Sérgio 

Borges e Solange Lube. 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 

Música: Francisco Manuel da Silva 

I 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

De um povo heróico o brado retumbante, 

E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 

Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

 

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria morte! 

 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 

De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 

A imagem do Cruzeiro resplandece. 

 

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza. 

 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada!  

 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil 

II 

Deitado eternamente em berço esplendido 

Ao som do mar e a luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 

Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

 

Do que a terra mais garrida 

Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 

“Nossos bosques têm mais vida”, 

“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 

 

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve! 

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro desta flâmula 

-Paz no futuro e glória no passado. 

 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

 

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 

Música: Arthur Napoleão 

Letra: Pessanha Póvoa 

 

Surge ao longe a estrela prometida 

Que a luz sobre nós quer espalhar; 

Quando ela ocultar-se no horizonte, 

Há de o sol nossos feitos lumiar. 

 

Nossos braços são fracos, que importa? 

Temos fé, temos crença a fartar. 

Suprem a falta de idade e da força 

Peitos nobres, valentes, sem par. 

 

Estribilho 

 

Salve, oh povo espírito-santense. 

Herdeiro de um passado glorioso, 

Somos nós a falange do presente 

Em busca de um futuro esperançoso. 

 

Saudemos nossos pais e mestres, 

A Pátria, que estremece de alegria, 

Na hora em que seus filhos, reunidos, 

Dão exemplo de amor e de harmonia. 

 

Venham louros, coroas, venham flores 

Ornar os troféus da mocidade. 

Se as glórias do presente forem poucas, 

Acenai para nós – Posteridade! 

 

Estribilho 

 

Salve, oh povo espírito-santense. 

Herdeiro de um passado glorioso, 

Somos nós a falange do presente 

Em busca de um futuro esperançoso. 

 

Saudemos nossos pais e mestres, 

A Pátria, que estremece de alegria, 

Na hora em que seus filhos, reunidos, 

Dão exemplo de amor e de harmonia. 

 

Venham louros, coroas, venham flores 

Ornar os troféus da mocidade. 

Se as glórias do presente forem poucas, 

Acenai para nós – Posteridade! 

 

Surge ao longe a estrela prometida 

Que a luz sobre nós quer espalhar; 

Quando ela ocultar-se no horizonte, 

Há de o sol nossos feitos lumiar.
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