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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO FREITAS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 082/2012 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Ilmo. SR. DURVAL VIEIRA DE 
FREITAS.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Durval Vieira de Freitas. 
 

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

Sala das Sessões, 22 de outubro de 2012. 
 

FREITAS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Sr. Durval Vieira é carioca da cidade de Laje do 
Muriaé, mas reside há mais de 20 anos neste Estado 
do Espírito Santo, onde especializou-se em 
Desenvolvimento Regional e Gestão Empresarial.  
 
Iniciou suas atividades profissionais na COBRAPI - 
Cia. Brasileira de Projetos Industriais, de 1969 a 
1990, em Volta Redonda - RJ como Engenheiro 
Especialista. Em 1974 foi transferido para o Rio de 
Janeiro onde exerceu as funções de Gerente de 
Engenharia, Gerente de Contratos, Superintendente 
Regional e Superintendente Comercial, para 
atividades no Brasil e no Exterior. 
 
Em 1985, licenciou-se da COBRAPI e trabalhou na 
BAMERINDUS TRADING, em São Paulo, como 
Gerente das Áreas de Exportação de Serviços e 
Produtos Siderúrgicos. 

 
No período de 1986/1987, foi cedido 

ao BNDES, como Diretor da COSINOR - Cia. 
Siderúrgica do Nordeste, em Pernambuco, sendo 
responsável pelas áreas de produção, manutenção e 
comercialização de matérias-primas, produtos 
siderúrgicos e bens de capital. 

Em 1988, retornou à COBRAPI, em Vitória-ES, 
como Superintendente Regional, responsável pelos 
projetos da CST (atual Arcelor Mittal Tubarão), 
destacando a Reforma do Alto Forno, e os estudos de 
Ampliação da Usina, em conjunto com a KSC, do 
Japão. Na ocasião foi realizada em parceira com a 
UFES o Curso de Engenharia Siderúrgica. 
 

Como principais serviços desenvolvidos, destacam-
se, no Brasil, estudos e projetos de implantação e de 
expansão de siderúrgicas, estatais e privadas, 
envolvendo as atividades de Engenharia e 
Tecnologia. No exterior, realizou projetos e negócios 
na Bolívia, Uruguai, Argentina, Peru, Paraguai, 
Panamá, Argélia, Estados Unidos, Hong Kong, 
Holanda, Iraque, Turquia, entre outros. 
 

Como sócio da ETPI, no período de julho/90 a 
julho/93, em Vitória - ES participou de trabalhos na 
VALE, COFAVI, SEBRAE, PM Serra, PM João 
Neiva, PM Cariacica, BANDES/CDMEC e Corredor 
Centro-Leste. 
 

Em 1993, fundou em Vitória - ES, a DVF 
Consultoria Ltda, tendo prestado serviços a Belgo-
Mineira (atual ArcelorMittal Cariacica), SAMARCO, 
VALE, CST (atual ArcelorMittal Tubarão), 
ARACRUZ (atual Fibria), BANDES, SEBRAE, 
SINDUSCON, IDEIES, VERACEL, ALCOA, 
SUZANO, MRN, MMX, EBX, ALBRAS, 
PETROBRAS, FERROUS, YAMANA GOLD, CSU, 
CSP, ALPA, entre outras empresas.  
 
A DVF é parceira no Espírito Santo da FDC - 
Fundação Dom Cabral/MG, desde 1998, onde são 
realizados dois programas: PAEX - Parceiros para a 
Excelência e PDA- Programa de Desenvolvimento de 
Acionista. 
 
Criou em 1995, no Espírito Santo, a metodologia do 
PDF - Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores, implantado no Espírito Santo, Minas 
Gerais, Maranhão, Pará, Veracel/BA, Amapá, Rio de 
Janeiro e Rondônia incluindo setores de fabricação e 
montagem; construção civil; consultoria e projetos; 
serviços e indústria em geral, e comércio, envolvendo 
mais de 3000 empresas. No Espirito Santo participam 
do PDF 1070 empresas de todas as regiões. Com o 
trabalho desenvolvido a participação dos 
fornecedores locais nos grandes projetos evoluiu de 
8,5% para 60%. 
 
Lançou em 2009, na Feira MECSHOW, o livro 
"PDF - PROGRAMA DE DENVOLVIMENTO 
DE FORNECEDORES - UMA ESTRATÉGIA 
DE SUCESSO”, editado pelo SEBRAE-ES. 
 
Foi Presidente do CDMEC - Centro Capixaba de 
Desenvolvimento Metal Mecânico, no período de 
1995 a 2001, que passou no período de 16 para 68 
sócios, empresas de todo estado. 
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Com relevantes serviços prestados a sociedade 
capixaba, o Sr. Durval Vieira é referência neste 
Estado pela dedicação nos exercícios de suas 
atividades e pelos serviços prestados ao Estado.  
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 19 de outubro de 2012. 
 
(*) MENSAGEM Nº 269/2012 
 
Senhor Presidente, 
 

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

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

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº 391/2012 

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

 
Art. 1º Ficam incluídos no “Anexo V - 

Entidades Aptas a Receberem Transferências a Título 
de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e 
Auxílios”, constante da Lei Orçamentária Anual Nº 
9.782, de 03 de janeiro de 2012, entidades nos 
Quadros Demonstrativos de Subvenções Sociais, de 
Contribuições Correntes e de Auxílios da Secretaria 
de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, 
conforme Anexos I, II e III.  
 

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

 

Relatório:  Entidades a Serem Contempladas com Subvenção Social

Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade Município:

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS E DESCENDENTES DE 
QUILOMBOLAS E SAPÉ DO NORTE DA COMUNIDADE SÃO JORGE SÃO MATEUS
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE REDUÇÃO DE DANOS - ACARD VITÓRIA

ANEXO I

47 .000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
   47 .101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 
 

Relatório:  Entidades a Serem Contempladas com Contribuição Corrente

Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade Município:

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS E DESCENDENTES DE 
QUILOMBOLAS E SAPÉ DO NORTE DA COMUNIDADE SÃO JORGE SÃO MATEUS
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE REDUÇÃO DE DANOS - ACARD VITÓRIA

ANEXO II

47 .000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
   47 .101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

 
ANEXO III 

 
Relatório: Entidades a Serem Contempladas com Auxílios  
Órgão / Unidade Orçamentária / Entidade Município 
47.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS 

 

...47.101 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS E DESCENDENTES DE 
QUILOMBOLAS E SAPÉ DO NORTE DA COMUNIDADE DE SÃO JORGE 

 
SÃO MATEUS 

ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE REDUÇÃO DE DANOS - ACARD VITÓRIA 
 
(*) Reproduzida por ter sido publicada com incorreção. 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 4803 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR LICENCIADO, para 
tratamento de saúde no período de 15 a 29/10/2012, o 
Deputado MARCELO SANTOS, na forma do Art. 
305, inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
24 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 
 

ATO Nº 4804 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CESSAR, os efeitos do Ato nº 2972, 
publicado em 10.07.2008, que designou a servidora 
MIRIAM DE MORAES MIRANDA, matrícula nº 
027652, para o exercício de Função Gratificada. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
24 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4805 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR, o servidor efetivo FABIANO 
TADEU NUNES ENDLICH, matrícula nº 204103, 

para o exercício da seguinte Função Gratificada: 
Gestão dos Contratos referente a serviços de 
Postagem junto a ECT - Empresa de Correios e 
Telégrafos, nos termos da Resolução nº 2.890, de 
14/01/2011, sem prejuízo das atribuições inerentes ao 
cargo. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
24 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4806 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR, o servidor efetivo LUCIANO 
COELHO MATEUS, matrícula nº 201166, para o 
exercício da seguinte Função Gratificada: 
Coordenação do Setor de Protocolo Geral - FG2, 
código FGSP, nos termos da Resolução nº 2.890, de 
14/01/2011, sem prejuízo das atribuições inerentes ao 
cargo. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
24 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 4807 

 
 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 29/09/2012, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus RAFAEL 
NUNES CORREA, matrícula nº 206395, 
Supervisor-Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar - SGGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
24 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 
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GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1654 
 
 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: 
 

TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 666/2011, da 
servidora VERA MARIA ZAMPIRIS DE LIMA, 
matrícula nº 201614, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Júnior, código ETLJ, do Quadro 
Permanente, para serem gozadas integralmente em 
época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1655 
 
 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 1449/2012, do 
servidor HUDSON DE SOUZA CARVALHO, 
matrícula nº 207359, ocupante do cargo em comissão 
de Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, para o período de 
23.10 a 21.11.2012. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

PORTARIA Nº 1656 
 

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

RESOLVE, considerar licenciados, os 
servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
relacionados, na forma dos Artigos citados pela Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 
informações da CGRH, 
 

NOME CARGO DIA ARTIGO A PARTIR 
Patricia 
Ferreguete de 
Meira Rangel 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 142 27.09.2012 

Vaner Tristao 
Guarnier 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

09 129 27.09.2012 

Ana Maria dos 
Santos 

Técnico 
Legislativo 
Júnior 

03 142 02.10.2012 

Maria da 
Penha 
Goncalves 
Lourenco 

Técnico 
Legislativo 
Júnior 

10 129 02.10.2012 

Simony Silva 
de Jesus 

Assessor 
Júnior da 
Sub. Geral da 
Secretaria 

04 129 02.10.2012 

Drisiane 
Ribeiro 
Gaburro 

Assessor 
Sênior da S. 
da Comis. de 
Licitação 

03 129 03.10.2012 

Paula Maroto 
Gasiglia 
Schwan 

Assessor 
Sênior do G. 
da Sec. Geral 
da Mesa 

01 129 03.10.2012 

Jose Francisco 
Pimentel 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

30 129 03.10.2012 

Diany Brandao 
Dos Santos 

Assessor 
Sênior do G. 
da 
Corregedoria 
Geral 

02 129 04.10.2012 

Marcelo Siano 
Lima 

Diretor das 
Comissões 
Parlamentares 

01 129 04.10.2012 

Margareth 
Carreta 
Pimentel 

Técnico 
Legislativo 
Júnior 

02 129 04.10.2012 

Namibia 
Veronez 
Negrelli 

Assessor 
Júnior da S. 
de Rev. da 
Procuradoria 

05 129 04.10.2012 

Tiago Peixoto 
Pontes 

Técnico em 
Tecnologia 
da 
Informação 
 

01 129 04.10.2012 

Dagmar 
Ramalho 
Antunes 

Assessor 
Sênior do C. 
de Est. e 
Pesq. da 
Procuradoria 

01 129 05.10.2012 

Simone 
Camata 
Caversan 

Assessor 
Júnior da S. 
da Comis. de 
Justiça 

01 129 05.10.2012 

Eloilda 
Rosangela dos 
Santos Fraga 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 08.10.2012 

Henrique 
Gonçalves 
Coswosk 

Assessor 
Júnior da S. 
da Ouvidoria 
Geral  

02 129 08.10.2012 
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Leonardo Lube 
Cardozo 

Assessor 
Júnior da 
Sup. de Est. e 
Pesq. da 
Procuradoria 

01 129 08.10.2012 

Maria da 
Penha R Tofoli 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 08.10.2012 

Mirtes da 
Rocha 
Rodrigues 

Assessor 
Júnior da C. 
Esp. de 
Relações 
Institucionais 

01 129 08.10.2012 

Neri Mariani 

Assessor 
Sênior da S. 
da Comissão 
de Justiça 

01 129 08.10.2012 

Ana Carolina 
Helmer 
Mattedi 

Assessor 
Júnior da 
Sup. de Est. e 
Pesq. da 
Procuradoria 

02 129 09.10.2012 

Karina Borgo 
da Silva Prado 

Analista em 
Comunicação 
Social 
 

01 129 09.10.2012 

Marcela Leite 
Scaramussa 

Assessor 
Sênior da 
Sup. da C. de 
Def. do 
Consumidor 
 

10 129 09.10.2012 

Cristiane 
França Silva 

Assessor 
Sênior do G. 
da 
Procuradoria 
Geral 

01 129 10.10.2012 

Debora Luchi 
Técnico 
Legislativo 
Sênior 

60 129 10.10.2012 

Gilberta 
Cristina de 
Marchi 

Assessor 
Sênior da C. 
de Defesa da 
Cidadania 
 

02 129 10.10.2012 

Maria Borges 
dos Santos 

Técnico 
Legislativo 
Júnior 
 

02 129 

10.10.2012 

Rita de Cassia 
Lopes da Silva 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 
 

01 129 

10.10.2012 

Sandra Helena 
Albuquerque 
da Silva 

Assessor 
Júnior da C. 
das 
Comissões 
Temporárias 
 

01 129 

10.10.2012 

Vera Lucia 
Ventorim 
Moreira 

Assessor 
Júnior da C. 
das 
Comissões 
Temporárias 
 

01 129 

10.10.2012 

Sandra Lia 
Arantes 
Navarro 

Assessor 
Júnior da S. 
da C. de 
Infraestrutura 

03 129 

15.10.2012 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de outubro de 2012. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
PROGRAMAÇÃO - QUINTA-FEIRA - 25.10.12 

HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-
FEIRA 

DIVERSOS 

08H20  

ESPAÇO PARCERIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 
 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS 
 

BOA ESPERANÇA DIVERSOS 

12H15  REPORTAGEM ESPECIAL ARQUIVOS DA DITADURA DIVERSOS 

12H30  ESPAÇO PARCERIA 
MPT - TRABALHO LEGAL 

BANIMENTO DO AMIANTO 
DO BRASIL 

 

13H00  HORÁRIO ELEITORAL 
GRATUITO 

  

13H30  

OPINIÃO HALITOSE DR. MARCO ANTÔNIO 
PEREZ, MÉDICO 
ESPECIALISTA EM 
HALITOSE 
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14H00  
PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-

FEIRA 
 

DIVERSOS 

14H15  

BIOGRAFIA ANDRÉ CARLONI PEDRO CANAL FILHO, 
MESTRE EM ARQUITETURA 
DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL 
 

 
14H30  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE PARLAMENTAR GLAUBER COELHO, 

DEPUTADO ESTADUAL 

15H00 AO VIVO 

ESPAÇO PARCERIA 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 
 

TRABALHOS DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO ES 

 

18H00  

ES EM DEBATE NOVO MAPA - REGIÕES DO 
ES 

GUILHERME PEREIRA, SEC. 
ECONOMIA E 
PLANEJAMENTO 
EDUARDO REIS, 
ECONOMISTA 
 

18H30  
UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 
 

REGINALDO HORTA, 
ESCRITOR 

19H00  
 

ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE PÚBLICO 
 

DIVERSOS  

19H30  

ASSEMBLEIA DO CAMPO 
 

VIVEIRO SÃO GABRIEL TONINHO BELLINAZZI, 
CAFEICULTOR, DIRETOR DO 
VIVEIRO SÃO GABRIEL 

20H00  

BIOGRAFIA ANDRÉ CARLONI PEDRO CANAL FILHO, 
MESTRE EM ARQUITETURA 
DE PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL 

20H10  
MUNICÍPIOS CAPIXABAS BOA ESPERANÇA DIVERSOS 

20H30  

 
HORÁRIO ELEITORAL 
GRATUITO 
 

  

21H00  

 
PERSONALIDADES 
 

 
PATRÍCIA NEVES, JUÍZA 

DIVERSOS 

21H30  

 
ESPAÇO PARCERIA 
MPT - TRABALHO LEGAL 
 

BANIMENTO DO AMIANTO 
DO BRASIL 

 

22H00  
PANORAMA  

TELEJORNAL QUINTA-FEIRA 
 

DIVERSOS 

22H15  

MP COM VOCÊ  
PATRIMÔNIO PÚBLICO 

 
DR. GUSTAVO SENNA, 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 
 

22H45  

OPINIÃO HALITOSE  
DR. MARCO ANTÔNIO 
PEREZ, MÉDICO 
ESPECIALISTA EM 
HALITOSE 
 
 

23H15  

 
AÇÃO PARLAMENTAR 

 
ATIVIDADE PARLAMENTAR 

 
GLAUBER COELHO, 
DEPUTADO ESTADUAL 
 

23H45  

ES EM DEBATE NOVO MAPA - REGIÕES DO 
ES 

GUILHERME PEREIRA, SEC. 
ECONOMIA E 
PLANEJAMENTO 
EDUARDO REIS, 
ECONOMISTA 
 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBC - DE CORAÇÃO 

PERICARDITES E 
MIOCARDITES 
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ATAS DAS SESSÕES 
 

 

SESSÕES ORDINÁRIAS 
 

NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 
DE OUTUBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, Da Vitória, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
Glauber Coelho, José Esmeraldo, Marcelo 
Coelho, 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 o Senhor Deputado 
Glauber Coelho)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(O Senhor Deputado Glauber 
Coelho lê Salmos, 19)  

 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem! Antes de V. Ex.ª convidar o Senhor 2.º 
Secretário a proceder à leitura da ata, aproveitamos a 
oportunidade para cumprimentar dois prefeitos, 
candidatos pelo PDT, eleitos no pleito eleitoral, que 
se encontram hoje na Assembleia Legislativa, dando-
nos a honra, o Senhor Rogério Cruz, Rogerinho, do 
Município de Iúna, e a Senhora Emanuela, do 
Município de Alto Rio Novo, em companhia do 
esposo Senhor Oliveira. Agradecemos a presença de 
ambos, e os parabenizamos pela eleição. Desejamos 
que tenham um Governo de muito respeito junto à 
sociedade de seus Municípios e principalmente que 
expectativas geradas em campanha eleitoral sejam 
atendidas assim como os anseios dos eleitores que 
nestes candidatos apostaram! Desejamos muita sorte. 
Colocamo-nos à disposição nesta Casa. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem!  Registramos que 
nosso querido Deputado Marcelo Santos sofreu uma 
crise de hipertensão arterial, encontra-se internado no 
Centro Integrado de Atenção à Saúde, Cias, onde está 
se restabelecendo desde ontem. Dessa forma, 
justificamos a ausência de S. Ex.ª na sessão ordinária 
desta tarde, pois S. Ex.ª é um Deputado combativo, 
sempre presente. Pedimos a Deus que o abençoe. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Luciano Pereira) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Desejamos o pronto restabelecimento 
do ilustre Deputado Marcelo Santos. Que sua pressão 
arterial se normalize o mais rápido possível! 

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, pela ordem! Desejamos melhoras ao 
nosso colega de Plenário, Senhor Deputado Marcelo 
Santos. Além disso, registramos a presença do 
Senhor Wanderson Marinho, candidato a vereador 
pelo PRP, eleito no Município de Vitória, e também 
do Senhor Luciano Belloti, Secretário de Agricultura 
do Município de Mimoso do Sul.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Desejamos ao prefeito Rogerio Cruz e 
à prefeita Emanuela sucesso. Que Deus os proteja! 
Que Deus proteja o povo dos Municípios de Iúna e de 
Alto Rio Novo. Sejam bem-vindos a esta Casa! 

 
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da nonagésima quarta sessão ordinária, 
realizada em 10 de outubro de 2012. (Pausa)  

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Doutor Henrique Vargas e 
Luzia Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E 

PLANEJAMENTO – SEP 
INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN 

 
OFÍCIO N.º 194/2012 
 
Vitória, 08 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
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Em atendimento ao art.116, § 2º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, informo que o Instituto Jones 
Santos Neves – IJSN, Autarquia Estadual, vinculada 
à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 
do Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n.º 27.316.918/0001-09, celebrou em 07 de 
agosto de 2012 o seguinte Convênio, na condição de 
órgão Concedente: 

Convênio N.º 009/2012 
Convenente: Município Conceição 
do Castelo 
Processo: 57838992 
Registro na SECONT: 009833 
Celebrado: 07 de agosto de 2012 
Publicado: 24 de agosto de 2012 
Objeto: “Ampliação da cobertura de 
tratamento de esgoto na comunidade 
de Mata Fria”. 

  
 Atenciosamente,  
 
JOSÉ EDIL BENEDITO 
Direto Presidente 
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, nº 2524, Jesus de 
Nazareth – Vitória ES CNPJ 27.316.918/000-09 
Insc. Estadual Isenta CEP 29052-015 Telfax: 27 
3324-3888 http://www.ijsn.es.gov.br 
ijsn@ijsn.es.gov.br 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Às Comissões de 
Saneamento, de Infraestrutura e de Finanças.  

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE CULTURA 

 
OFÍCIO N.º 518/2012 

 
Vitória, 10 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente:  
 

Em cumprimento ao disposto no §2º do art. 
116 da Lei n.º 8.666/93, encaminhado, em anexo, o 
Resumo do Termo de Convênio n.º 019/2012, 
firmado entre esta Secretaria de Estado da Cultura e a 
Associação Circense Anjos do Picadeiro, registrado 
na Secretaria de Estado de Controle e Transparência 
sob n.º 009917. 
 
 Atenciosamente, 

MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
Secretario de Estado da Cultura 
Rua Luiz Gonzales Alvarado, 51- Enseada do Suá –
Vitória - Espírito Santo- CEP 29.050-380 
Tel. 3636-7100- Email gabinete@secult.es.gov.br - 
site: www.secult.es.gov.br 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Ciente. Às Comissões de Cultura e de 
Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 
OFÍCIO N.º 96/2012 
 
Vitória, 09 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com base no Capítulo IV, artigo 305, Inciso 
6º, do Regimento Interno, solicito justificar a minha 
ausência na sessão ordinária do dia 10 de outubro de 
2012. 

 
Atenciosamente, 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 111/2012 
 
Vitória, 05 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 

http://www.ijsn.es.gov.br/
mailto:ijsn@ijsn.es.gov.br
mailto:gabinete@secult.es.gov.br
http://www.secult.es.gov.br/
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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 às reuniões desta 
Sessão Ordinária, realizadas nos dias 01, 02 e 03 de 
outubro do corrente ano, tendo em vista a 
impossibilidade de participação, em virtude de 
compromissos anteriormente assumidos. 

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) – Justificadas as ausências. À 
Secretaria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 134/2012 
 
Vitória, 10 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Observado o que dispõe o art. 305, § 6º, do 
Regimento Interno, justifico minha ausência a V. Ex.ª 
na Sessão Ordinária do dia 08 de outubro de 2012.  
 

Atenciosamente, 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual – PV 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 203/2012 
 
Vitória, 10 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, previstas no 
parágrafo 6º do artigo 305, vem respeitosamente à 
presença de Vossa Excelência justificar a sua 
ausência na 94ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura 
desta Casa Legislativa, realizada no último dia 10 de 
outubro de 2012. 
 

ROBERTO CARLOS 
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. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM N.º 257/2012 
 
Vitória, 09 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Em atenção ao Requerimento n.º 74/2012, 
formulado pela comissão de segurança dessa Casa de 
Leis, encaminho à Mesa Diretora dessa Assembleia 
Legislativa cópias reprográfica do 
Ofício/SEJUS/GS/Nº1037/12, onde o Secretário 
daquela Pasta responde ao questionamento formulado 
no citado expediente., 
 
 Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Ciente. À Comissão de Segurança por 
cópia. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 258/2012 
 
Vitória, 09 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Encaminho à Mesa Diretora dessa casa de 
leis cópia reprográfica do OF/SEJUS/GS/Nº 1038/12, 
de autoria do Secretário daquela Pasta, encaminhando 
resposta ao Requerimento 334/2011, formulado pelo 
Deputado José Carlos Elias. 
 Além do OF/SEJUS/GS, integram a resposta 
o despacho do Corregedor responsável acompanhado 
de mais 13 fls. relacionando os processos por tipo. 
 Na oportunidade, subscrevo. 
 
 Atenciosamente 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Ao Senhor Deputado José 
Carlos Elias por cópia. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 259/2012 
 
Vitória, 09 de outubro de 2012. 
 

Senhor Presidente: 
 

Em resposta ao teor do Requerimento n.º 
268/2011, de autoria do Deputado Doutor Hércules, 
encaminho à essa Assembleia Legislativa cópias 
reprográficas do Ofício/SEJUS/GS/Nº1036/12, bem 
como das fls. 12 a 17 onde o Secretário daquela Pasta 
responde ao questionamento do ilustre Deputado. 
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules por cópia. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 260/2012 
 
Vitória, 09 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao pleito do Deputado Gilsinho 
Lopes, formulado no Requerimento nº 202/2012, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis cópia 
reprográfica de despacho do Secretário de Estado da 
Justiça acompanhado do CD contendo imagens de 
vídeo monitoramento do Centro de Detenção 
Provisória de Vila Velha referente ao dia 17.08.2012. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM N.º 261/2012 
 
Vitória, 09 de outubro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Dando cumprimento ao disposto nos artigos 
5º da Lei nº 7457/2003 e 56 XIII da Constituição 
Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de 
Leis cópias reprográficas dos Termos de Acordo 
nºs. 054, 057 e 058, todos do corrente exercício, 
pactuados pela Secretaria de Estado da Fazenda – 
SEFAZ, seguidos 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: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 376/2012 
 

Modifica a lei 6.228/2000, para 
responsabilizar as instituições 
bancárias pela prevenção dos crimes 
de “saidinha de banco”. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - A Lei 6.228/2000 passa a vigorar 
acrescida do Art. 4º-A, com a seguinte redação: 

 
“Art. 4º A – O fornecedor de 
serviços de natureza bancária, 
financeira, de crédito ou securitária, 
garantirá, ainda, a segurança dos 
consumidores durante o ingresso e 
egresso dos estabelecimentos. 

 
Parágrafo Único. O fornecedor será 

responsável, independentemente de culpa, pelos 
danos morais ou patrimoniais de qualquer espécie 
causados aos consumidores ou terceiros que 
intervierem na relação de consumo, ocorridos dentro 
do lapso temporal necessário ao ingresso e egresso no 
local, ficando assegurado o direito de regresso em 
face do causador do dano.” 

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

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 09 de outubro de 2012. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Espírito Santo possui uma das leis de 

proteção ao consumidor bancário mais avançadas do 
País. A lei assegura os direitos dos consumidores à 
segurança dentro dos estabelecimentos e também nos 
períodos de utilização de caixas eletrônicos em vias 
públicas. 

No entanto, este Deputado entende que a lei 
precisa ser aperfeiçoada para proteger os 
consumidores contra o “crime da saidinha de banco”. 

Segundo o Professor e Juiz de Direito João 
Hora Neto “Nos crimes de ‘saidinha de banco’ a 
responsabilidade civil é objetiva dos bancos, por 
falta do dever de segurança, na medida em que dão 
azo ao acidente de consumo, não tomando qualquer 
providência para evitar o delito, a fim de proteger o 
usuário do serviço bancário”. 

De fato, um dos motivos da prestação de 
serviço bancário é a proteção do consumidor. O 
consumidor, ao invés de deixar o dinheiro em casa ou 
em seu trabalho, deixa o dinheiro no banco por 
acreditar que estará seguro. Logo, sendo essa a 
essência do serviço prestado pelo banco, ele deve 
assegurar que, durante a entrada e saída do 
estabelecimento o consumidor esteja protegido. 

A ausência de proteção ao consumidor torna 
o serviço defeituoso, e passível de reparação civil se 
assim dispuser a legislação. Sendo que é de 
competência do Estado regular as relações de 
consumo, de forma concorrente com a União e 
Municípios (art. 24, VIII, da Constituição Federal). 

Dispõe o Código Civil no Parágrafo Único do 
art. 927: 

 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 
(arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
 
Parágrafo único. Haverá obrigação 
de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem. 
 

É inegável que a atividade bancária gera risco 
aos direitos dos consumidores e transeuntes. Prova 
disso é o alarmente número de crimes associados aos 
bancos, sobretudo os crimes de “saidinha bancária”. 

Portanto, se a atividade dos bancos é a 
proteção do consumidor, a segurança financeira do 
mesmo, não se pode admitir que os estabelecimentos 
deixem desprotegidos os consumidores no lapso de 
tempo em que entrando ou saindo do 
estabelecimento. 

Atualmente se observa que a maioria dos 
bancos somente dispõe de segurança na parte interna 
do estabelecimento. Nem mesmo o saguão de entrada 
dos bancos dispõe de segurança àqueles que usam os 
terminais eletrônicos de saque de dinheiro, o que é 
absurdo. 

A segurança bancária ao consumidor deve ser 
feita nas mediações da entrada e saída, bem como 
junto aos caixas eletrônicos, durante todo o período 
em que eles estiverem disponíveis para saques. Caso 
contrário, o serviço é defeituoso. 

Registre-se que não cabe ao Poder Público 
colocar policiais militares para proteger a população 
nas portas dos bancos, pois tal dever é dos 
estabelecimento. Absurdo imaginar que os bancos 
cobrem pelos serviços que prestam, e, no entanto, 
queiram relegar ao poder público a segurança que é 
da responsabilidade do fornecedor de serviço. 

Desta maneira, com o intuito de proteger os 
consumidores e diminuir a criminalidade, rogamos 
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aos pares pela aprovação desta lei. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 377/2012 
 

Declara de Utilidade Pública o 
Instituto de Desenvolvimento 
Cultural, Educacional e Social do 
Sul do Espírito Santo (Compassos) e 
dá outras providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica declarada, nos termos da Lei nº 
3979, de 26 de novembro de 1987, a Utilidade 
Pública do Instituto de Desenvolvimento Cultural, 
Educacional e Social do Sul do Espírito Santo 
(Compassos), pessoa jurídica de direito privado e 
interesse público, sem fins econômicos, com sede no 
município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, e 
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
08.333.027/0001-08. 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1.º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2.º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Tendo em vista a relevância dos serviços 

sociais prestados pelo Instituto de Desenvolvimento 
Cultural, Educacional e Social do Sul do Espírito 
Santo (Compassos), sediado no município de 
Cachoeiro de Itapemirim. 

E, em valorização à atenção prestada pelo 
Instituto à coletividade capixaba, especialmente na 
promoção da assistência social, educação, segurança 
alimentar, saúde, entre outros, de forma gratuita e 

desinteressada. 
Apresentamos o presente Projeto de Lei que 

reconhece a Utilidade Pública Estadual da referida 
instituição e contamos com o apoio dos ilustres pares 
para a aprovação do mesmo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 378/2012 
 

“Modifica a Lei 9.500/2010 para 
assegurar ao consumidor o 
estabelecimento de horário para 
montagem de móveis.” 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. A Lei 9.500/2010 passa a vigorar 
com a seguinte redação em seu Art. 1º: 
 

“Art. 1º Ficam os fornecedores de 
bens e serviços localizados no Estado 
do Espírito Santo obrigados a fixar 
data e turno para realização dos 
serviços ou a entrega dos produtos 
aos consumidores, bem como para a 
montagem dos referidos produtos no 
local da entrega, quando assim se 
fizer necessário.” 

 
Art. 2º. O caput do Art. 1º - A da Lei 

9.500/2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º –A- O fornecedor afixará, 
em local visível, aviso com o 
seguinte teor: “É direito do 
consumidor obter o produto 
adquirido entregue em dia e hora pré-
estabelecidos no ato da compra, 
assim como a montagem do referido 
bem no local da entrega, quando 
assim se fizer necessário – Lei nº 
9.500/10. (NR) 
 
Parágrafo Único. ...........................” 

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

publicação.” 
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Sala das Sessões, 10 de outubro de 2012. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Embora a lei 9.500/2012 tenha garantido ao 

consumidor a fixação prévia do horário de 
fornecimento de serviços e entrega de bens, não 
tratou da montagem dos referidos bens. 

Em virtude disso, o PROCON vem 
recebendo muitas reclamações, pois ocorre dos 
fornecedores cumprirem apenas os horários de 
entrega, mas não respeitarem prazos para a 
montagem dos móveis, quando isso se faz necessário. 

Desta forma, esta lei virá proteger o 
consumidor e possibilitar uma redução do número de 
problemas atualmente enfrentado pelo PROCON, 
possibilitando, também, uma melhor atuação por 
parte daquele órgão, essencial à proteção ao 
consumidor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 79/2012 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a Sr. Alcio de Araujo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Sr. ALCIO DE ARAUJO. 

 
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 

Sala de Sessões, 09 de outubro de 2012. 
 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Alcio de Araujo é administrador, formado 

pela Faculdade de Administração e Ciências 
Econômicas Santana (SP). Atuou de 1973 a 2006 na 
Nestlé Brasil Ltda, onde assumiu funções 
relacionadas à Gerência de Recursos Humanos. De 
2008 a 2012, Alcio ocupou o cargo de gerente Geral 
do Ministério Público do Espírito Santo. Atualmente 
ocupa o cargo de Secretário de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos. 

Conceder o Título de cidadania a este ilibado 
cidadão é um reconhecimento ao seu esforço, 
dedicação e zelo com que trabalhou em favor do 
Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 458/2012 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 307/2012  
Autor: Deputado Luciano Pereira 
Ementa: Inclui rodovia no Sistema Rodoviário 
Estadual 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do 
Ilustre Deputado Luciano Pereira, que Inclui rodovia 
no Sistema Rodoviário Estadual que traz a seguinte 
redação: 

 
Art. 1º Fica incluída no Sistema 
Rodoviário Estadual a estrada que 
parte do entroncamento da ES-320, 
na altura da localidade chamada 
Secadeira, que fica a 10 km (dez 
quilômetros) aproximadamente de 
Barra de São Francisco, passando 
pelas localidades de Córrego do Itá, 
Monte Sinai, Poranga e Palmital, 
chegando próximo ao Km 25 da 
mesma ES-320. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 
Sala das Sessões, em 06 de agosto de 
2012. 
 

A matéria foi protocolizada em 06/08/2012, 
lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
07/08/2012 e encontra-se publicada no Diário do 

http://www.es.gov.br/Governo/Secretarias/36/seger--secretaria-de-estado-de-gestao-e-recursos-humanos.htm
http://www.es.gov.br/Governo/Secretarias/36/seger--secretaria-de-estado-de-gestao-e-recursos-humanos.htm
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Poder Legislativo - DPL do dia 16/08/2012. 
Após, os autos foram remetidos a esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação para fins de apreciação do aspecto 
constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa 
da proposição, nos termos do art.41, I do Regimento 
Interno da ALES. 

É o relatório.  
 

II- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 

1) DA INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL:  

Em suma, o Projeto de Lei inclui no Sistema 
Rodoviário Estadual a estrada que parte do 
entroncamento da ES-320, na altura da localidade 
chamada Secadeira, que fica a 10 km (dez 
quilômetros) aproximadamente de Barra de São 
Francisco, passando pelas localidades de Córrego do 
Itá, Monte Sinai, Poranga e Palmital, chegando 
próximo ao Km 25 da mesma ES-320. 

Por força da hierarquia e supremacia da 
Constituição sobre as demais normas componentes 
do ordenamento jurídico, todo Projeto de Lei deve 
estar em consonância com o texto constitucional, sob 
pena de configuração de vício formal de 
inconstitucionalidade. Tratando-se de Projeto de Lei 
estadual, este deve além de obedecer às normas da 
Constituição Federal, também, obrigatoriamente, 
sujeitar-se às normas da Constituição Estadual. 

Sob o ponto de vista formal, o Projeto de Lei 
tem que atender aos requisitos estabelecidos na 
Constituição tanto federal quanto estadual, 
especialmente com relação aos seguintes pontos: a) 
competência legislativa; b) iniciativa da proposição 
legislativa; c) procedimentos e formalidades de sua 
elaboração; 

Em análise percuciente da norma supracitada, 
verifica-se que a mesma cuida de matéria 
estritamente de competência do Chefe do Executivo 
Estadual, qual seja, norma que dispõe sobre a 
organização e funcionamento da administração, bem 
como cria atribuições para os órgãos que planejam a 
política rodoviária estadual.  

Acerca do tema, destacamos as lições do 
professor PEDRO LENZA, que explica o que vem a 
ser a iniciativa privativa, ou melhor, exclusiva ou 
reservada, observemos:  

 
Iniciativa privativa, ou melhor, 
exclusiva ou reservada, significa, 
no exemplo, ser o Presidente da 
República o único responsável 
para deflagrar, dar início ao 
processo legislativo da referida 
matéria. Em hipótese contrária 
(ex.: um Deputado Federal dando 
início), estaremos diante de um 
vício formal subjetivo insanável, e 
a lei será inconstitucional (LENZA, 

Pedro, in Direito Constitucional 
Esquematizado, 13ª edição, Editora 
Saraiva: São Paulo, 2009).  

 
Em 10 de setembro de 1973, o Governo 

Federal editou a Lei nº 5.917, onde está estabelecido 
o Plano Nacional de Viação, bem como, a 
autorização para criação dos Planos Rodoviários 
Estaduais, nos termos abaixo: 

 
“Art 11. Os Planos Rodoviários dos 
Estados, dos Territórios e do Distrito 
Federal, serão elaborados e 
implementados dentro de Sistemática 
semelhante à do Plano Nacional de 
Viação e deverão, no prazo máximo 
de cento e oitenta dias após a 
publicação desse Plano, ser 
submetidos ao Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, 
que os apreciará, encaminhando-os 
ao Conselho Nacional de 
Transportes”. 
 

Hodiernamente, com o advento do inciso III 
e IV do art. 4º da Lei Complementar n° 381/2007, 
ficou a cargo do novel Departamento de Estrada de 
Rodagem do Estado do Espírito Santo - DERES, a 
elaboração do Plano Rodoviário Estadual (atribuição 
esta herdada do extinto Departamento de Edificações, 
Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo - 
DERTES). Vejamos: 

 
Art. 4º Compete ao DER-ES, 
ressalvadas as atribuições previstas 
na Lei Estadual nº 3.693/84: 
 
I - implementar a Política Estadual de 
Transportes; 
 
II - elaborar projetos de construção, 
ampliação, recuperação e reformas 
de obras rodoviárias, ferroviárias, 
aeroportuárias e hidráulicas; 
 
III - elaborar o Plano Rodoviário 
Estadual; 
 

Nesta esteira, não restam dúvidas que, 
somente o DERES, através do seu Conselho 
Rodoviário Estadual, poderá alterar, incluir e 
suprimir as rodovias constantes do Plano Rodoviário 
Estadual. 

Desta feita, qualquer pretensão legislativa no 
sentido de modificação no Plano Rodoviário Estadual 
está interferindo na atribuição de órgão da 
administração pública, atentando, diretamente, contra 
o princípio da independência harmônica entre os 
Poderes (CF, artigos 2.°, art. 61, § 1º, II e 84, II e VI; 
Constituição Estadual art. 63, III e VI), uma vez que, 
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trata-se de uma competência funcional de Órgão da 
Administração Pública. 

Neste sentido, segue recente entendimento do 
Excelso Supremo Tribunal Federal que corrobora o 
entendimento supra mencionado, ou seja, ratifica a 
inconstitucionalidade do presente Projeto de Lei, 
conforme se vislumbra: 

 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. 
CONSTITUCIONAL. CONTROLE 
DE CONSTITUCIONALIDADE. 
DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM 
EM FACE DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 
3.524/2003. LEI QUE DISPÕE 
SOBRE ATRIBUIÇÃO DE 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. 
INICIATIVA DO PODER 
EXECUTIVO. AGRAVO 
IMPROVIDO. I - O acórdão 
recorrido encontra-se em 
consonância com o entendimento 
desta Corte, no sentido de que é 
inconstitucional a lei proveniente 
de iniciativa parlamentar que 
disponha sobre atribuições de 
órgãos da Administração Pública. 
Precedentes. II - Agravo regimental 
improvido.(RE 578017 AgR, 
Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 
julgado em 10/04/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 
24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012) 
 

Dai a conclusão lógica que o Projeto de Lei 
sob análise trata de matéria tipicamente 
administrativa. A inclusão de uma rodovia municipal 
no Plano Rodoviário Estadual deve ser precedida de 
decisão política que cabe exclusivamente ao Chefe do 
Poder Executivo na direção superior da 
administração. 

Nesse sentido, o referido Projeto de Lei, por 
ser de iniciativa parlamentar é de induvidosa 
inconstitucionalidade formal, pela usurpação da 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo 
para iniciar sobre matéria tipicamente administrativa 
(CF, art. 61, § 1º, II “e” da Constituição Federal).  
 

III – CONCLUSÃO 
 
Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 307/2012, 

de autoria do Senhor Deputado Luciano Pereira é 
formalmente inconstitucional. Ante o exposto, 
sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção do 

seguinte: 
 

PARECER N.º 458/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 
Projeto de Lei n.º 307/2012, de autoria do Senhor 
Deputado Luciano Pereira. 

 
Plenário Rui Barbosa, 09 de outubro de 2012. 

 
ELCIO ALVARES 
Presidente/ Relator 

CLAUDIO VEREZA 
RODNEY MIRANDA 

DARY PAGUNG 
 
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 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 452/2012 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 319/2012 
Autor: Deputado Cacau Lorenzoni.  
Ementa: “Fica assegurado a gratuidade da tarifa de 
pedágio nas vias rodoviárias estaduais aos maiores de 
65 (sessenta e cinco) anos”. 
 

RELATÓRIO 
 

Ao exame do teor do Projeto de Lei em 
análise, o mesmo tem como finalidade assegurar a 
gratuidade da tarifa de pedágio nas vias rodoviárias 
estaduais aos maiores de 65 anos. 

A presente proposição foi lida na sessão do 
dia 21/08/2012 e publicada no DPL do dia 31 de 
agosto de 2012, o Projeto de Lei veio a esta 
Comissão para exame e parecer na forma do disposto 
no art. 41, I, do Regimento Interno (Resolução n° 
2.700/09). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-
la e oferecer parecer. 

Verifica-se que na justificativa, com a devida 
assinatura, que o autor pretende beneficiar as pessoas 
maiores de 65 anos com a gratuidade de pedágios nas 
rodovias estaduais. 

É o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 
DA ANÁLISE QUANTO A 

CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE E 
LEGALIDADE 
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Pela descrição do Projeto, constatamos que o 
mesmo se trata de matéria afeta ao Chefe do Poder 
Executivo do Estado, diante da sua competência 
exclusiva, art. 63, Parágrafo único, inciso VI, da 
Constituição do Estado do Espírito Santo. 

Precisamos observar que o poder público 
exerce diretamente os serviços que lhe são atribuídos 
pelo sistema normativo, sem transferi-los a outras 
entidades personificadas, está-se diante da chamada 
Administração direta ou centralizada. 

Fenômeno inverso ocorre quando o Estado 
decide delegar a outros entes a realização de 
determinado serviço público que se enquadra no 
âmbito de sua competência originária, mas sempre 
sob sua fiscalização. 

Ensina o saudoso jurista Geraldo Ataliba: 
“Consiste o chamado poder regulamentar na 
faculdade que ao Presidente da República - ou Chefe 
do Executivo, em geral, Governador e Prefeito – a 
Constituição confere para dispor sobre medidas 
necessárias ao fiel cumprimento da vontade legal, 
dando providências que estabeleçam condições para 
tanto. Sua função é facilitar a execução da lei, 
especificá-la de modo praticável e, sobretudo, 
acomodar o aparelho administrativo, para bem 
observá-la” (Decreto regulamentar no sistema 
brasileiro. RDA, Rio de Janeiro, v. 97, jul./set. 1969, 
p. 21-33). 

Ademais, vão de encontro o instituto tratado 
em colocar em jogo o risco a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de 
concessão celebrados com o Estado. Ao isentar do 
pagamento do pedágio os maiores de 65 anos, o 
projeto de lei, desfez, por completo, a relação de 
equivalência que motivou a celebração da avença e 
sobre a qual ela se estrutura (prerrogativas do poder 
concedente, as chamadas cláusulas exorbitantes, de 
um lado, e a garantia do equilíbrio econômico-
financeiro, de outro)”. 

O Supremo Tribunal Federal tem como 
inconstitucionais leis que assim são editadas, pois 
afetam o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos celebrados pela administração e violam o 
princípio da harmonia entre os poderes (ADI 2733 / 
ES - Rrel. Min. Eros Grau, DJ 03.02.2006, p. 11). 
Aliás, em matéria de isenção de pedágio, impera o 
princípio da impessoalidade. O art. 35 da Lei nº 
9.074/1995 proíbe expressamente a concessão de 
benefício tarifário singular. 

 
Entendemos da maior relevância a 

proposição, no entanto, entendemos, também, que a 
mesma não passa pelo crivo da constitucionalidade, 
contém vicio de invasão de competência.  

Sobre esse tema, a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal tem sido invariável no 
sentido de fulminar qualquer lei que apresente vício 
insanável caracterizado pela invasão de competência 
reservada constitucionalmente ao Poder Executivo. 
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:  

"Constitucional. Administrativo. Lei 
que criou tarefas ao Detran/ES, de 
iniciativa parlamentar. 
Inconstitucionalidade. Competência 
do Chefe do Poder Executivo. C.F., 
art. 61, § 1o, II, e , art. 84, II e VI. 
Lei no 7.157, de 2002, do Espírito 
Santo. I. - É de iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo a proposta de lei 
que vise a criação, estruturação e 
atribuição de órgãos da 
administração pública: C.F., art. 61, § 
1o, II, e, art. 84, II e VI. II. - As 
regras do processo legislativo federal, 
especialmente as que dizem respeito 
à iniciativa reservada, são normas de 
observância obrigatória pelos 
Estados-membros. III. - Precedentes 
do STF. IV. - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 2719/ES - ADI - 
Rel. Min. Carlos Velloso, jul. 
20/3/2003, DJ 25.4.2003, 
p.0032)."Portanto, o projeto, ao 
estabelecer nos referidos artigos o 
modo pelo qual a administração se 
organizará para aplicar a lei, invade 
matéria reservada a decreto do Chefe 
do Poder Executivo (art. 84, inciso 
VI, alínea a, da Constituição), 
violando o princípio da 
independência e harmonia dos 
Poderes."  

 
Assim, pelo prisma da constitucionalidade e 

legalidade, entendemos que há obstáculos a serem 
invocados, visto que o presente Projeto de Lei em 
comento não está escudado nos preceitos constantes 
da Constituição Federal e Carta Constitucional 
Estadual. 

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 
tendo em vista o artigo 63, Parágrafo único , inciso 
VI, da Constituição Estadual, que não estabelece a 
iniciativa legiferante concorrente da matéria em 
questão, concluímos, por tais razões, que a mesma 
não atende os preceitos constitucionais, por se tratar 
de matéria que diz respeito isenção de pedágio nas 
rodovias estaduais. 

No que tange ao aspecto da 
constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 
evidenciar que, a princípio, é de competência da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, nos termos do art. 41, I, do Regimento 
Interno, opinar sobre o aspecto constitucional, 
jurídico, legal e de técnica legislativa das 
proposições. Quanto ao quorum para aprovação ou 
rejeição da matéria na Comissão e o respectivo 
processo de votação são de maioria no processo de 
votação nominal e em turno único.  

Após análise dos aspectos constitucionais 
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formais, resta-nos analisar os aspectos materiais. 
Assim, as normas introduzidas no referido projeto 
não encontram compatibilidade com os preceitos 
constantes das Constituições, Federal e Estadual. 

Em especial, no que se refere ao aspecto da 
legalidade, cumpre-nos evidenciar que o projeto em 
apreço, não está em conformidade com o Regimento 
Interno, “ex vi” do art. 143, inciso VIII – RI – ALES. 

Com relação ao exame da técnica legislativa, 
deixamos de analisar por se tratar de matéria 
inconstitucional e ilegal o Projeto de Lei de nº 
319/2012, pelo fato de não merecer prospera em sua 
trajetória regimental. 

Assim analisado, há de se concluir no sentido 
de que o Projeto de Lei nº 319/2012, é 
inconstitucional, ilegal e ante-regimental, na 
conformidade do que ficou acima exposto. 

Assim sendo, sugerimos aos demais 
membros desta douta Comissão, a adoção do 
seguinte:  

 
PARECER N.º 452/2012 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto 
de Lei n.º 319/2012, de autoria da Deputada Estadual 
Cacau Lorenzoni. 
 

Plenário Rui Barbosa, 09 de outubro de 2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
RODNEY MIRANDA 

 
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 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 459/2012 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 338/2012 
Autor: Deputado Luiz Durão  
Assunto: Dispõe sobre o tempo de atendimento ao 
consumidor nos caixas dos estabelecimentos 
comerciais denominados de hipermercados ou 
congêneres, no âmbito do estado. 
 

I - RELATÓRIO 
 

1. Cuida-se nestes autos da emissão de 

parecer quanto à constitucionalidade da proposição 
legislativa em epígrafe da lavra do Ilustre Deputado 
Luiz Durão, cujo escopo é regular o tempo de 
atendimento ao consumidor nos caixas dos 
estabelecimentos comerciais denominados de 
hipermercados ou congêneres, no âmbito do Estado. 

 
2. A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa em exercício do mero juízo de delibação 
que lhe impõe o Artigo 41, I do Regimento Interno - 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
publicada no Diário do Poder Legislativo - DPL, de 
16 de julho de 2009, proferiu o despacho de fls. 02, 
por meio do qual admitiu a tramitação da proposição, 
encaminhando os autos a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para elaboração de Parecer Jurídico.  

 
3. Além do articulado legal da proposição e 

sua justificativa, o processo não está instruído com 
outros documentos.  

 
4. O Projeto de Lei foi protocolado no dia 

03/09/201219 de janeiro de 2012, e publicado no 
Diário do Poder Legislativo do dia 18 de setembro de 
2012. 

 
5. Em apertada síntese, são estas as questões 

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

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL DA PROPOSIÇÃO 

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

 
7. Em decorrência, sendo constatada a 

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

 
8. Ancorado nestes pressupostos que adoto, 

passo ao exame da constitucionalidade formal da 
proposição.  

 
9. 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 sobre as 
quais o projeto pretende legislar.  
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10. Na hipótese em apreço, dissecando o teor 
do projeto, desde a sua ementa o resultado autoriza 
concluir que a matéria versa sobre tempo de 
atendimento ao consumidor no caixa dos 
estabelecimentos que relaciona.  

 
11. Trata-se, portanto, de matéria que embora 

encartada no tema geral alusivo aos direitos dos 
consumidores, encontra, em sede constitucional, 
tratamento especifico como matéria de iniciativa 
privativa do Munícipio, ex vi do Art.30, I da CF. 

 
12. Em que pese os argumentos lançados na 

justificativa, quanto ao inequívoco mérito da 
proposição e seu elevado interesse público em favor 
da qualidade de atendimento aos consumidores há 
impedimento constitucional a sua tramitação.  

 
13. De fato, segundo estabelece a 

Constituição Brasileira, a competencia para legislar 
sobre a materia em epigrafe não foi entregue ao 
Estado Membros da federação, mas sim aos 
municipios. Portanto, o presente PL ofende a 
supremacia da Lei Maior ao invadir e usurpar a esfera 
de competência legislativa constitucionalmente 
outorgada ao Município.  

 
14. Destaco que entendimento segundo o 

qual o Município é competente para legislar sobre o 
tempo de atendimento ao público em 
estabelecimentos bancários localizados no respectivo 
território. Foi sufragado pelo STF em vários arestos: 
REs 251.542, Relator Ministro Celso de Mello; 
433.515 e 392.700, Relator Ministro Eros Grau; e 
392.544, Relator Ministro Carlos Velloso. 
Obviamente, no que pertine a estabelecimentos 
comerciais em geral, idêntico entendimento haverá de 
ser adotado. 

 
15. Em decorrência da demonstração 

inconteste do vício de inconstitucionalidade formal 
que macula o presente PL, torna-se despiciendo 
aditar qualquer outra consideração atinente ao mérito. 

 
III – CONCLUSÃO 

 
Pelas razões expendidas, entendo que a 

proposição na forma apresentada e nos termos em 
que se acha redigida não preenche os pressupostos 
constitucionais para sua transformação válida em lei, 
motivo pelo qual, opino pela sua 
inconstitucionalidade e, em consequência, identifico 
a existência de óbice intransponível a sua regular 
tramitação. 

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

 
PARECER N.º 459/2012 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
opina pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
n.º 338/2012 de Autoria do Deputado Estadual Luiz 
Durão, que dispõe sobre o tempo de atendimento ao 
consumidor nos caixas dos estabelecimentos 
comerciais denominados de hipermercados ou 
congêneres, no âmbito do estado. 

 
Plenário Rui Barbosa, 09 de outubro de 2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
Relator 

RODNEY MIRANDA 
CLAUDIO VEREZA 

 
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 266/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado Rodney Rocha Miranda, 
adiante assinado, com fulcro no art. 305, III, do 
Regimento Interno desta Casa, requer a Vossa 
Excelência lhe seja concedida licença sem 
remuneração para os dias 15 a 26 do corrente mês de 
outubro, para o trato de interesse particular.  

 
Palácio Domingos Martins, 09 de outubro de 

2012. 
 

RODNEY MIRANDA 
Deputado Estadual - DEM 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar Ato de Licença.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO N.º 267/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Prevaleço do presente para solicitar a 
devolução a este gabinete de representação 
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parlamentar do Requerimento 263/2012, que trata de 
pedido de informação formulado ao Secretário de 
Estado da Saúde, para necessárias adequações, 
suspendendo assim temporariamente sua tramitação.  

Reitero protestos de consideração 
 
Vitória, 10 de outubro de 2012. 
 

FREITAS 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Defiro.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 132/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar nº 030/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 244/2012, que institui, no âmbito 
da Secretaria da Casa Civil – SCV, o Conselho 
Estadual de Promoção da Igualdade Racial do 
Espírito Santo-CEPIR-ES. 

 
Palácio Domingos Martins, 08 de outubro 

de 2012. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 132/2012.  

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

Aprovado.  
Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 
REQUERIMENTO N.º 268/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 
inciso III a art. 159 V, da Resolução nº 2700, de 
15/07/2009, requer o cancelamento da SESSÃO 
ESPECIAL PARA PALESTRAS E DEBATES 
SOBRE O DIA ESTADUAL DO CONSUMO 
CONSCIENTE “UM DIA SEM SACOLAS 
PLÁSTICAS”, que seria realizada no dia 15 de 
outubro de 2012, às 19h, no Plenário desta Casa de 
Leis.  

 
Termos em que, 
Pede e Espera Deferimento. 
 
Palácio Domingos Martins, 10 de outubro 

de 2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual – PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão o Requerimento n.º 
268/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)  

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: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
REQUERIMENTO N.º 269/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, e no que dispõe o Art. 165, 
inciso IV, do Regimento Interno, requer mui 
respeitosamente a V. Ex.ª que seja submetido ao 
Plenário desta Casa de Leis, pedido de realização de 
Sessão Solene em comemoração aos 20 anos da 
Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo, 
a ser realizada no dia 22 de novembro de 2012, às 
14h, no Plenário desta Casa de Leis. 

 
Sala das Sessões, 09 de outubro de 2012. 

 
CLAUDIO VEREZA 

Deputado Estadual - PT 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão o Requerimento n.º 
269/2012, que acaba de ser lido. (Pausa)  

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

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 441/2012 

 
RELATÓRIO 

 
Trata-se da análise técnica do Projeto de Lei 

n.º 267/2012, de autoria da Excelentíssima Deputada 
Aparecida Denadai, o qual dispõe sobre a proibição 
do comércio, da fabricação, da importação e da 
utilização de aparelhos bloqueadores de sinais de 
GPS. 

Esse Projeto foi devolvido à Autora, pela 
Mesa Diretora, com base no art. 143, inciso VIII do 
Regimento Interno, por infringência ao parágrafo 
único, incisos III e VI da Constituição Estadual – fls. 
02 dos autos. 

Com base no art. 143, parágrafo único do 
Regimento Interno, a autora apresentou pedido de 
Recurso à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação para análise de mérito. 

É o relatório, no essencial. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Considero o presente projeto 
inconstitucional, eis que concede atribuição ao Poder 
Executivo Estadual, pois exige uma estrutura que 
possibilite o exercício de poder de polícia para 
fiscalizar e aplicar as penalidades estabelecidas, caso 
haja descumprimento dos preceitos formulados neste 
Projeto. 

Para a proposição de Projetos de Lei que 
demandam recursos do Poder Administrativo, mister 
considerar a Constituição Estadual, a qual veda, em 
seu art. 152, programas ou projetos que não estejam 
incluídos na lei orçamentária anual. In verbis: 
 

Art. 152 São vedados: 
 
I - o início de programas ou projetos 
não-incluídos na lei orçamentária 
anual; 
 
II - a realização de despesas ou a 
assunção de obrigações diretas que 
excedam os créditos orçamentários 
ou adicionais; 
 
III - a realização de operações de 
crédito que excedam o montante das 

despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com 
finalidade precisa, aprovados pelo 
Poder Legislativo, por maioria 
absoluta; 
V - a abertura de crédito suplementar 
ou especial, sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes; 

 
O Ministro Gilmar Mendes dissertou sobre a 

inconstitucionalidade subjetiva e objetiva. Vejamos: 
 

A inconstitucionalidade formal 
ocorre com a violação, por parte do 
Poder Público, de uma norma 
constitucional que estabelece e forma 
a elaboração de um determinado ato. 
Pode ser subjetiva, nos casos de leis e 
atos emanados de uma autoridade 
incompetente (e.g., CF, art. 60, I a 
III; CF, art. 61); ou objetiva, quando 
um ato é elaborado em desacordo 
com as formalidades e procedimentos 
estabelecidos pela Constituição (e.g., 
CF art. 47; CF, art. 60 §§ 1º, 2º, 3º e 
5º, CF, art. 69)”. ( NOVELINO, 
Marcelo. Direito Constitucional. 5ª 
ed. Ed. Método. São Paulo. p. 250) 

 
O Professor José Afonso da Silva ensina que: 
 

O controle formal de 
constitucionalidade deve ser 
realizado antes do exame de mérito. 
Se houver algum impedimento 
formal no que tange a 
constitucionalidade, fulmina-se, na 
origem, o prosseguimento do feito. 
Este tem sido o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal. (Curso de 
Direito Constitucional Positivo, 29ª 
ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 
47). 

 
Tem-se ainda que o Projeto não atendeu as 

determinações dos artigos 16 e 17 da Lei 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), o que corrobora 
para a ilegalidade do mesmo. Seguem transcrições: 

 
Art. 15 Serão consideradas não 
autorizadas, irregulares e lesivas ao 
patrimônio público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação 
que não atendam o disposto nos 
artigos. 16, incisos I e II e 17 §. 
 
Art. 16 A criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação 
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governamental que acarrete aumento 
da despesa será acompanhado de: 
 
 I - estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva entrar em vigor e nos  
dois subsequentes; 
 
II - declaração do ordenador da 
despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira 
com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
Art. 17 Considera-se obrigatória de 
caráter continuado a despesa corrente 
derivada de lei, medida provisória ou 
ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal 
de sua execução por um período 
superior a dois exercícios. 
 
§ 1º Os atos que criarem ou 
aumentarem despesa de que trata o 
caput deverão ser instruídos com a 
estimativa prevista no inciso I do art. 
16 e demonstrar a origem dos 
recursos para seu custeio. 

 
Em que pese o nobre intuito da ilustre 

Deputada, a sua proposição invade competência do 
Executivo. Em outras palavras entendo não ser de 
atribuição dos membros da Assembléia Legislativa a 
propositura de matéria de competência de Órgãos do 
Poder Executivo. 

Por todo o exposto, pedindo vênia à ilustre 
Autora da proposição, meu parecer é pela 
manutenção do despacho denegatório da Mesa 
Diretora frente ao Projeto de Lei 267/2012, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai. 

É como voto! 
 

PARECER N.º 441/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela manutenção do despacho denegatório da 
Mesa Diretora frente ao Projeto de Lei 267/2012, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai o qual dispõe 
sobre a proibição do comércio, da fabricação, da 
importação e da utilização de aparelhos bloqueadores 
de sinais de GPS. 

 
Sala das Comissões, 25 de setembro de 2012. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
CLAUDIO VEREZA 

Relator 

ATAYDE ARMANI 
SANDRO LOCUTOR 

FREITAS 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 441/2012 , da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 
267/2012.  

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

Aprovado.  
Arquive-se o projeto.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 
INDICAÇÃO N.º 442/2012 
 
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 Alfredo Chaves. 

O município de Alfredo Chaves é cortado 
pela ES 146 e ES 376 , 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 Alfredo Chaves como de todo seu 
entorno. 

O município de Alfredo Chaves abrange uma 
área de 615,593 Km² [²], com uma população de 
13.960 habitantes. 

A economia de Alfredo Chaves gira em torno 
da bananicultura, da cafeicultura e da pecuária, com 
ascendência para o turismo, em virtude do rico 
potencial de atrativos naturais. 

A banana e o leite são produtos da economia 
alfredense. De acordo com dados do Incaper, o 
município produz mais de 16.600 toneladas/ano de 
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banana, sendo 2.200 há cultivados. Já o leite, 
conforme a Cooperativa de Laticínios de Alfredo 
Chaves (Clac), com seus 119 produtores, toda sua 
produção destinada para a industrialização e 
produção de derivados como queijos, manteiga, 
iogurte e requeijão. 

O município também produz outros produtos 
como o inhame, sendo o maior produtor do Estado. 
Na região de São Bento de Urânia se concentra a 
maior produção. Segundo dados do Incaper, com uma 
área de 600 hectares e produção anual em torno de 25 
mil toneladas/ano, o município está entre os maiores 
produtores do tubérculo no País. Além do inhame, 
ganham destaque na economia de Alfredo Chaves a 
uva, as verduras e legumes, bem como a laranja 
pocan.  

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, 17 de setembro 

de 2012. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
442/2012, 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.  
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Sandro Locutor) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 

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

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

Presidente, pela ordem! Solicito que façamos um 
minuto de silêncio em memória da senhora Arlete 
Tardin Giuberti, mãe do ex-prefeito de Colatina 
Tadeu Gilberti, ex-deputado estadual, e esposa do 
também ex-prefeito e ex-senador, Raul Giuberti. 
Uma mulher com personalidade firme, que muito 
contribuiu com o Município de Colatina, com o 
Espírito Santo e com o Brasil. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Genivaldo Lievore, 
também nos associamos à manifestação de V. Ex.ª, 
pois também conhecemos a Senhora Arlete Tardin 
Guiberti. Bem como conhecemos seu filho e seu 
marido, de perto. Realmente, foi uma pessoa 
extraordinária. Que Deus lhe dê um bom lugar.  

Solicito a todos que, de pé, façamos um 
minuto de silêncio. (Pausa)  

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
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, povo que nos 
assiste pela TV Assembleia, canal 12 e pela TV 
Educativa, canal 2, retornamos a esta Casa, depois do 
feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida e, hoje, 
dia do Professor, prestamos uma homenagem ao 
Senhor Deputado Roberto Carlos, grande amigo, 
colega e, acima de tudo, professor. S. Ex.ª representa 
a categoria nesta Casa e tem sido um baluarte da 
educação, um Deputado da educação; mais que isso, 
um emérito professor. Senhor Deputado Roberto 
Carlos, vimos a homenagem que V. Ex.ª prestou ao 
Ifes, de onde é oriundo.  
 Mas hoje, o jornal A Gazeta, na coluna 
Cidades, página quatro, trouxe a notícia sobre dois 
professores. Um deles, inesquecível, é o Senhor 
Hildegardo Rodrigues, meu professor de anatomia do 
primeiro ano de Medicina, na Emescan e, muitos 
anos depois, professor do meu filho, na mesma 
Faculdade. O professor Hildegardo Rodrigues tem 
tido a missão de ensinar, transmitir o quanto sabe e 
moldar muitos profissionais da saúde, por este País 
afora. Com oitenta anos de idade, S. S.ª ainda está 
ensinando anatomia e leciona todas as cadeiras do 
Curso de Medicina. É o bicho-papão! Considera-se 
assim quando alguém ingressa na Faculdade de 
Medicina.  

Professor Hildegardo Rodrigues, registramos 
o nosso reconhecimento, a nossa admiração por essa 
luta e essa missão tão importante, de transmitir a sua 
sabedoria a todos os médicos do nosso Estado e do 
nosso Brasil.  
 Senhora Deputada Luzia Toledo, V. Ex.ª que 
também é professora, não poderíamos deixar de nos 
lembrar da primeira professora. Não nos esquecemos 
do seu nome, nem da sua fisionomia até hoje. Trata-
se da Dona Laurinha, da Escola Singular de Zumbi, 
onde levávamos um banquinho de casa para sentar na 
sala de aula, porque não havia carteira. A Dona 
Laurinha mora atualmente em São Paulo.  
 Como quase não falamos sobre saúde, 
passaremos a falar agora. Hoje, o jornal ES TV 1.ª 
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Edição, da TV Gazeta, noticiou a respeito de uma 
criança mordida por um cão, cuja mãe percorreu um 
Pronto Atendimento ou um hospital de Cariacica, um 
hospital de Vila Velha, um hospital de Vitória, mas 
não foi atendida; muito tempo depois, essa criança 
recebeu atendimento, após ter rodado muito por 
vários hospitais.  

É lastimável que não tenhamos ainda nos 
nossos PA’s atendimento para casos desse tipo! 
Ainda pior é a falta de conhecimento de alguns 
profissionais de saúde de como tratar ou encaminhar 
essa criança e qual a conduta tomar quando uma 
pessoa é mordida por um cão. Ora, inicialmente, 
pensamos na pessoa, mas é preciso saber a origem 
desse cão, gato ou macaco; se o animal foi vacinado, 
além de outras questões.  

É preciso que o atendimento na área da saúde 
melhore. Por exemplo, ontem à noite, assisti a uma 
longa entrevista com o professor Adib Jatene e ficou 
evidente como a saúde no Brasil anda mal; como a 
saúde não é prioridade para governo nenhum, com 
raras exceções.  
 Deixo meu lamento e minha decepção de 
continuar lutando pela saúde, e a saúde não estar 
melhorado do jeito que o povo gostaria. Voltarei 
ainda hoje a esta tribuna para falar mais sobre a 
situação da saúde. (Muito bem!) 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Mais uma vez, de forma 
triste, lamento o falecimento de um amigo e peço à 
Mesa Diretora e aos colegas Deputados prestar a 
homenagem de um minuto de silêncio à memória do 
ex-vereador e ex-prefeito pelo Município de São 
Gabriel da Palha, o Senhor Jair Ferreira.  

Infelizmente, na última quinta-feira, foi 
sepultado no Município de São Gabriel da Palha, o 
Senhor Jair Ferreira, um jurista atuante no Estado do 
Espírito Santo; um grande prefeito, um grande 
legislador merecedor da nossa atenção e do nosso 
carinho.  

O Senhor Jair Ferreira foi uma pessoa bem 
relacionada em todo o Estado do Espírito Santo; um 
grande advogado que, em especial, a comunidade de 
São Gabriel da Palha perdeu. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Muito justo o pedido de V. Ex.ª. 
Realmente, o Munícipio de São Gabriel da Palha 
perdeu muito com o falecimento do Senhor Jair 
Ferreira. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço também pesar, não só 
em memória do ex-prefeito, Senhor Jair Ferreira, 
mas, também, em memória do Senhor Hamilton 
Azevedo Rebello, ex-presidente da Fecomércio/ES 
por muitas gestões; faleceu, foi enterrado no sábado, 
dia 13 de outubro.  

Peço um minuto de silêncio em homenagem 

à alma do Senhor Hamilton Azevedo Rebello, que fez 
um trabalho muito grande à frente da Fecomércio e, 
principalmente, à frente da Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Justificamos a ausência do 
Senhor Deputado Marcelo Santos, porque S. Ex.ª está 
hospitalizado no CIAS – Centro Integrado de 
Atenção à Saúde.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Registrada a justificativa. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Genivaldo Lievore.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, parabenizo os 
profissionais da educação, os professores e as 
professoras, pelo seu dia e pela sua importância na 
transformação da sociedade. É por meio da educação 
que vamos construir uma sociedade que respeite os 
diferentes, que não discrimine as pessoas. 
Principalmente se for uma educação que respeite os 
direitos humanos. Parabéns aos homens e às 
mulheres, professores e professoras, pelo seu dia. 

Hoje, no Palácio Anchieta, foi lançada a 9.ª 
Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, com o 
tema: Sustentabilidade, Economia Verde e 
Erradicação da Pobreza.  

A Semana Estadual de ciência e Tecnologia 
tem como objetivo popularizar a ciência, a tecnologia 
e a inovação, mobilizar a população e mostrar a 
importância dos temas abordados para o 
desenvolvimento do Estado, do País e, 
principalmente, da sociedade. A abertura do evento 
aconteceu hoje e vai continuar até o próximo dia 19, 
na Praça do Papa. E a sociedade terá a oportunidade, 
junto com estudantes, professores, pesquisadores, 
gestores, empresários e o setor público, a apresentar 
as pesquisas, as inovações e os investimentos que 
estão sendo realizados em nosso Estado.  

Esta semana promete ser uma das mais 
importantes. A 9.ª Semana Estadual de Ciência e 
Tecnologia contará com uma área de nove mil metros 
quadrados, duzentos e cinquenta estandes e quatro 
auditórios. São esperados sessenta mil visitantes 
durantes esses três dias, na Praça do Papa.  

Também hoje foi assinado, no Palácio 
Anchieta, o protocolo de intenções para a criação do 
Parque Tecnológico de Vitória – PCT - ES, uma 
parceria com a Prefeitura de Vitória, por meio da 
Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, 
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com investimentos do Governo Federal, do 
Município de Vitória, e também do Governo do 
Estado. Portanto, esta semana será muito importante 
para a ciência e a tecnologia do nosso Estado. 

Esta Casa também, amanhã, dia 16 de 
outubro, às 19h, discute o tema Ciência e Tecnologia, 
na solenidade de abertura na Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo, dentro da Semana Nacional da 
Ciência, Tecnologia e Inovação. O que é muito 
importante para as transformações da sociedade.  

Portanto, parabenizo o Governo do Estado 
por essa iniciativa e pelos investimentos em ciência e 
tecnologia. 

Também hoje foi publicado no Diário Oficial 
da União o regulamento das cotas nas Universidades 
Federais, e nos Institutos Federais de Educação. 
Metade das vagas das Universidades Federais e 
Institutos Federais serão destinadas a quem estudou 
na rede pública. Além disso, dentro dos cinquenta por 
cento das vagas está garantida a participação na 
proporção de negros, pardos e indígenas do Estado. É 
uma lei importante, que vem para corrigir e incluir 
milhões e milhões de brasileiros que estudam nas 
escolas públicas. É uma lei que tem por objetivo 
incluir aqueles que não têm oportunidade de ter 
acesso aos Institutos Federais e às Universidades 
Federais. Parabenizamos o Governo Federal por mais 
essa iniciativa.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 
bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Esmael de Almeida) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, aqueles que nos assistem pela 
TV Assembleia, TV Educativa, taquígrafas e demais 
funcionários desta Casa de Leis, profissionais da 
Comunicação, jornalistas, assomamos a esta tribuna 
para nos reportar a um evento do qual tivemos a 
oportunidade de participar, em Guarapari, na região 
da Praia do Morro, no Centro Adventista de 
Treinamento e Recreação do Espírito Santo – Catres. 
Compareceram ali aproximadamente dois mil jovens, 
pessoas realmente que fazem a diferença, o que nos 
deixa muito feliz. Os Adventistas do Sétimo Dia de 
vez em quando fazem uma belíssima reunião. Os 
jovens do Catres são administrados pelo Pastor 
Reinaldo Coutinho, que esteve presente, juntamente 
com o Pastor Moisés Júnior, Presidente da Região 
Sul. Também esteve presente um participante que fez 
uma fala inteligentíssima, o Pastor César Camacho. 

Foi uma manhã muito feliz para nós, que 
estivemos juntos àquela grande família, com jovens 
de todos os níveis. Vemos que todos são pessoas do 

bem, que têm sua fé, uma fé contagiante, e isso é 
importante falar. Sentimos a felicidade e a alegria 
contagiante daquele dia. 

Parabenizamos a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia, principalmente da Região Sul, sob o comando 
do nosso Pastor e amigo Moisés Júnior, pelo 3.º 
Acamp – Jovens Adventistas da Associação Sul 
Espírito-Santense. Tivemos o maior prazer em 
participar desse evento, do qual já participamos 
outras vezes e continuaremos participando, porque é 
como se estivéssemos na Casa de Deus. É uma 
alegria contagiante. Saímos do evento, cheios de 
alegria e fé no coração. Assim sendo, parabenizamos 
todos que participaram do 3.º Acamp, evento muito 
importante para todos, principalmente para os que 
não têm muito conhecimento e comparecem àquele 
local; todos ficam entusiasmados. Já temos algum 
conhecimento porque participamos há algum tempo 
desses eventos, como o que ocorreu no sábado, no 
Distrito de Morobá, Município de São Domingos do 
Norte, que contou com aproximadamente sete mil 
famílias. Um evento fabuloso, que ocorreu durante 
três dias consecutivos. Então, tomamos a liberdade de 
agradecer a oportunidade. 

Senhor Presidente, no caminho de volta ao 
Município de Vitória tivemos a oportunidade de 
observar a construção do Condomínio Jardins de 
Veneza, na Rodovia do Sol, em frente ao Bairro 
Morada do Sol. Não sabemos se aquele condomínio, 
que está sendo construído em uma região tão 
importante, onde havia dezenas e dezenas de lagos, 
está devidamente regulamentado, se possui 
autorização para sua construção. Ao passarmos pelo 
local, não vemos mais aquelas lagoas. Então, não 
sabemos se as estão aterrando. E para ser construído 
um condomínio tão fabuloso como aquele, com 
certeza tem que haver autorização. Passávamos pela 
Rodovia do Sol e podíamos ver lagos. Agora, não 
mais. Então, gostaríamos que o Iema fiscalizasse a 
obra para saber se está havendo aterramento das 
lagoas, um lugar que era tão belo e maravilhoso. 
Também passamos esta informação ao Senhor 
Deputado Sandro Locutor, Presidente da Comissão 
de Meio Ambiente, pois acreditamos que S. Ex.ª 
inspecionará o local. (Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado José 
Carlos Elias) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

  
 O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, foi lido no item 07, da 
primeira parte do Expediente, a Mensagem n.º 
257/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
resposta ao Requerimento de Informação n.º 74/2012, 
de autoria da Comissão de Segurança, solicitando 
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indenização para aquisição de fardamento a ser paga 
aos servidores comissionados agentes penitenciários 
do sistema prisional do Estado. 
 Fizemos esse pedido considerando que para 
os agentes penitenciários em designação temporária e 
para os efetivos existe fardamento e para os 
comissionados não. Quer dizer, dentro de uma 
mesma instituição, dentro de um mesmo órgão, 
alguns são beneficiados e outros não. Esse 
preterimento causa discórdia, descontentamento e, 
consequentemente, não levanta a autoestima do 
servidor. 
 Solicitamos ao Senhor Marcus Fardin de 
Aguiar a resposta dada ao nosso requerimento, para 
saber se ela foi positiva ou negativa. São pouco mais 
de noventa servidores comissionados, enquanto os 
em designação temporária e efetivos chega a quatro 
mil. Quer dizer, em um universo de quatro mil 
servidores, cem não possuem fardamento, o que 
representaria, em média, três por cento do custo total, 
valor que não custaria quase nada para o Governo, 
mas que levantaria a autoestima do servidor, que no 
setor de trabalho estaria devidamente trajado, como o 
seu colega, sem discriminação. 
 Hoje pela manhã realizamos a reunião da 
Comissão de Segurança, onde estavam presentes os 
Senhores Deputados Da Vitória, Doutor Henrique 
Vargas e José Esmeraldo. As galerias estavam cheias 
de servidores que fizeram o curso na academia e que 
obtiveram êxito no concurso da Polícia Civil 
realizado em 2003 e no da Polícia Militar realizado 
em 1996. O Senhor Governador Renato Casagrande 
acenou positivamente para uma reunião na próxima 
quarta-feira, às 17h e gostaríamos de saber se S.Ex.ªs 
podem assumir esse compromisso. O Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas não poderá 
comparecer. Mas qual o posicionamento do Senhor 
Deputado Cacau Lorenzoni? Precisamos da presença 
de todos os membros da Comissão de Segurança, 
porque definiremos e decidiremos pela nomeação dos 
investigadores concursados. Esses concursados 
cumpriram todas as etapas do concurso e ainda não 
foram admitidos. 
 Ouçam bem a informação do Senhor 
Secretário de Estado da Justiça, que ainda nem 
conhece a pasta e vem com uma informação que não 
é verdadeira. Alguém passou a informação para o 
Senhor André Garcia e o que chega a esta Casa são 
respostas evasivas. 
 O documento contendo a resposta diz o 
seguinte: 

 
Inicialmente esclareço que a 
Secretaria de Estado da Justiça – 
Sejus não dispõe do cargo de agente 
penitenciário em comissão, somente 
em designação temporária e/ou 
efetivo. 

 
Agora vamos pedir a relação das noventa e 

seis pessoas que ocupam cargos comissionados de 
agentes penitenciários, porque eles estão brincando 
com esta Casa e com os Senhores Deputados. Eles 
não querem que sejamos parceiros do Governo. Isso é 
uma sacanagem, um desrespeito com o Parlamentar e 
com a Comissão de Segurança. 

 
O Sr. Da Vitória – Foi muito bom V. Ex.ª 

ter tocado nesse tema. A denominação dos 
comissionados é supervisor de segurança, mas a 
função é praticamente a mesma. É uma injustiça a ser 
corrigida, porque eles exercem a mesma atividade, 
mas com salário bem diferente, que corresponde a 
cinquenta por cento do salário do agente 
penitenciário. Defendemos a causa desde o mandato 
passado e esperamos estar juntos nessa missão.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, gostaríamos de que esta Mesa entrasse 
com um procedimento administrativo contra o 
Secretário de Estado da Justiça, pois de acordo com o 
art. 57, § 2.º, da Constituição Estadual estão 
desrespeitando esta Casa, não nos mandando 
informações completas. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, cumprimentamos o Senhor 
Deputado José Esmeraldo que está aqui do nosso 
lado nos dando apoio moral; profissionais de 
imprensa e aos telespectadores que nos assistem pela 
TV Assembleia; hoje homenageamos o seguimento 
de profissionais da educação, os nossos educadores, 
por esse dia 15 de outubro, Dia do Professor. Como 
Presidente da Comissão de Educação desta Casa, 
nada mais do que obrigação usar esse tempo da fase 
das Comunicações para prestar esta homenagem a 
esse profissional que, naturalmente, é um dos mais 
importantes, tendo em vista que o patrimônio mais 
importante que o cidadão pode adquirir é o 
conhecimento. E somente por intermédio dos nossos 
educadores conseguimos obter esse patrimônio, que é 
a oportunidade de se buscar o saber nos bancos de 
escolas ou mesmo sobre a orientação desses 
profissionais. Precisamos homenageá-los enquanto 
representante da sociedade capixaba e Presidente da 
Comissão de Educação desta Casa.  

 Saúdo todos os professores do nosso Estado. 
No dia 31 do corrente mês, nós, Deputados, 
estaremos realizando uma sessão solene da Comissão 
de Educação, onde trinta educadores do Estado do 
Espírito Santo serão indicados pelos deputados desta 
Casa, para receberem a Medalha Paulo Freire. 
Comenda essa que foi aprovada e se tornou regra 
nesta Casa. Pela primeira vez esses profissionais 
serão homenageados nesta Casa. 
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 Fica registrado nosso convite a todos e que 
esses trinta referendados pelos nossos deputados 
sejam representados por todos os educadores do 
nosso Estado, mesmo aqueles que não estão mais 
neste mundo, mas que suas famílias possam estar se 
considerando homenageadas pelo relevante trabalho 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, tanto 
profissional das escolas públicas como das escolas 
privadas, nas esferas estadual, municipal ou federal. 
Que esse dia seja de honra para os nossos 
educadores! 

Portanto, não existe homem de sucesso que 
esteja na sua profissão sem ter passado num banco de 
escola, Senhor Deputado José Esmeraldo, que hoje 
está no mandato de Deputado Estadual, mas está com 
certeira de engenheiro porque passou num banco de 
escola. 
 Hoje é o Dia do Professor, dia de 
homenagearmos quem nos deu esse patrimônio, o 
conhecimento. Não temos dúvidas de que essa 
homenagem está sendo avalizada por todos os 
Parlamentares desta Casa. E que por intermédio do 
nosso veículo de comunicação, chegue à casa de 
todos os professores os nossos parabéns. Que os 
senhores se sintam homenageados. E nessa luta, junto 
dos membros da Comissão de Educação, 
defenderemos não somente uma condição melhor de 
trabalho para a categoria, mas uma valorização 
profissional junto ao Governo do Estado do Espírito 
Santo, para que nossos professores possam ter uma 
remuneração que se destaque no nosso País. 

Da mesma forma que o nosso Estado tem se 
destacado na sua economia, possamos também 
crescer na cultura e no conhecimento. Para isso não 
adianta construção de novas escolas, compra de mais 
computadores, mais equipamentos se não 
valorizarmos os recursos humanos, os nossos 
educadores. É uma luta da Comissão de Educação da 
qual sou Presidente. É uma luta constante porque esse 
trabalho tem que ser constante, a valorização tem que 
estar cem por cento defendida e também as condições 
de trabalho porque com certeza quem ganha com a 
valorização do professor é a sociedade.  

Senhor Presidente, atualmente grande parte 
dos funcionários públicos do nosso Estado são 
profissionais da área da Educação e estão presentes 
nos setenta e oito municípios capixabas por meio do 
dos Governos Federal, Estadual e Municipal. Por 
meio da educação pública é que damos condições de 
igualdade a todos os capixabas.  

Parabenizamos e também defendemos 
principalmente o Governo do Estado porque é nossa 
obrigação orientar e sugerir que cada vez mais seja 
valorizada a Educação do nosso País, começando 
principalmente pelos nossos educadores.  

Senhor Presidente, hoje parabenizamos os 
professores pelo seu dia e dizemos a eles que podem 
contar com este Deputado, com a Comissão de 
Educação e com esta Assembleia Legislativa. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Roberto Carlos, pois concederei 
duas audiências. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 

 
 O SR. GLAUBER COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, público que nos 
assiste por meio da TV Assembleia, inicialmente 
fazemos nossas as palavras dos eminentes colegas 
Deputados que nos antecederam, congratulando-nos e 
parabenizando o professor e a professora pelo seu 
dia. Registramos esta importante data festiva e de 
congratulações. Não poderíamos nos furtar a essa 
responsabilidade de parabenizar e nos congratular 
com todos os professores e professoras da rede 
pública municipal, estadual e federal, bem como da 
rede particular. Esses briosos homens e mulheres são 
responsáveis em ajudar as crianças, os adolescentes, à 
juventude, os adultos e os idosos a pavimentarem o 
seu caminho rumo a um futuro próspero e de busca 
profunda e contínua pelo conhecimento. 

Senhor Deputado Marcelo Coelho, misto de 
Deputado Prefeito, o conhecimento é o maior 
patrimônio que temos. Podemos perder tudo o que 
temos, mas o nosso conhecimento ninguém tira, 
ninguém rouba, ninguém furta e ninguém leva. Por 
isso o maior patrimônio que temos é o nosso 
conhecimento.  

Senhor Presidente, neste momento nos 
congratulamos com todos os educadores que, de uma 
forma ou de outra, merecem todo nosso respeito, 
admiração e carinho.  

Quando falamos em patrimônio dizemos que 
não somente o conhecimento é um patrimônio que 
vale a pena registrar, Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, mas há outro patrimônio fundamental que 
temos: a nossa família. Não existe instituição mais 
importante do que a família porque a família é 
coluna, é alicerce. Se a família vai mal, tudo vai 
muito mal. Se a família vai bem, tudo vai muito bem. 
É a família que tem ser prestigiada, incentivada, 
cuidada, preservada e valorizada e na família temos 
as crianças.  

No dia 12 de outubro comemoramos o Dia 
da Criança. Na maioria das vezes olhamos somente 
por um lado: as festividades, as emoções, as alegrias, 
as crianças passeando, comprando no shopping, 
festas comunitárias e nas igrejas, ou seja, olhamos o 
lado das alegrias, alegrias e alegrias. Muitas vezes 
viramos as costas e deixamos de olhar o outro lado, 
isto é, deixamos de observar e vislumbrar aquelas 
crianças que estão sendo vilipendiadas na sua alma, 
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estão sendo abusadas, estão sendo destruídas, 
corroídas por homens, por mulheres que não têm 
respeito nenhum, cuidado nenhum com a família.  
 Senhor Presidente, na Grande Vitória só tem 
uma DPCA – Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente. Registramos e compartilhamos a nossa 
preocupação, e, paralelo a isso, reforçamos o pedido 
ao Governo do Estado para que não permita que todo 
o Estado do Espírito Santo tenha apenas uma DPCA. 
 Parabenizamos o Delegado Marcelo Nolasco 
pelo brilhante e profundo trabalho que tem feito em 
defesa das nossas crianças e adolescentes também. 
Mas é passada a hora em que essa DPCA seja 
descentralizada e tenhamos um braço tanto no Sul 
quanto no Norte do Estado justamente para olhar com 
o olhar diferenciado para essas crianças que precisam 
de uma mão estendida, de um braço aberto e de um 
olhar diferenciado do Governo do Estado e também 
dos municípios.  
 Senhor Presidente, ao falar sobre os 
municípios, dizemos que a maioria deles no nosso 
Estado não dão atenção necessária aos seus 
Conselhos Tutelares. E Conselho Tutelar é pronto-
socorro, é pronto atendimento para atender 
justamente àquelas mães, àqueles pais e familiares 
aflitos com os casos de pedofilia, de uso e abuso 
infantil, de exploração sexual infantil. Na maioria das 
vezes, ou em sua totalidade, não tem estrutura física e 
nem o mínimo de condição de trabalho para 
desempenhar sua função com honradez. 
 Portanto, Senhor Presidente, fazemos o nosso 
registro e reforçamos o que pedimos outrora: que o 
Governo do Estado olhe com olhar diferenciado para 
a DPCA que o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
conhece tão bem, pois falta apoio e estrutura do 
Governo do Estado, bem como o olhar diferenciado 
para os Conselhos Tutelares nos municípios do nosso 
Estado. O Governo do Estado e tantos prefeitos e 
prefeitas precisam estruturar, montar um programa 
específico voltado para a defesa das nossas crianças e 
adolescentes. (Muito bem!) 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Freitas e Lúcia Dornellas 
e retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Luciano Pereira) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Glauber Coelho. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Coelho. (Pausa) 

 
O SR. MARCELO COELHO – Senhor 

Presidente, declino. 

O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Roberto Carlos. (Pausa) 

 
O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados como fizeram 
nossos colegas que nos antecederam desta tribuna, 
registramos também a importância do dia 15 de 
outubro que, em todo o território nacional, se celebra 
o Dia dos Professores. Hoje é também um dia para 
reflexão. É lógico que essa reflexão deve ser feita 
durante os trezentos e sessenta e cinco dias do ano, 
mas já que se estabeleceu uma data comemorativa, 
alusiva ao dia dos professores, é importante que 
façamos uma reflexão.  

Senhor Presidente, a primeira reflexão que 
hoje temos de fazer é que ocorre o esvaziamento dos 
cursos de licenciatura nas universidades, ou seja, a 
nossa juventude não tem procurado os cursos de 
licenciatura. Em alguns casos, nas universidades 
públicas federais, o número de formandos em 
licenciatura é cada vez menor, e isso repercute no 
nosso sistema de ensino. Temos uma profissão que 
hoje - podemos dizer que não só hoje - não atrai os 
bons quadros da universidade. A nossa juventude não 
está se interessando pelas licenciaturas e esse é um 
problema para o presente e, com certeza, para o 
futuro da Nação. Esse problema está, evidentemente, 
calcado numa realidade salarial dos professores no 
Brasil. É evidente também que tivemos avanços 
devido a luta dos trabalhadores na área da educação; 
e hoje se discute no Congresso Nacional, o Plano 
Nacional de Educação.  

O Brasil tem um piso salarial em todo o 
território nacional que está sendo questionado por 
meio de uma ação direta de inconstitucionalidade por 
alguns governadores e prefeitos no Brasil, com o 
argumento de que se o piso nacional dos profissionais 
da educação for aplicado, alguns Estados e algumas 
prefeituras quebrariam.  

Ora! Esse argumento é daquelas mesmas 
pessoas que, no passado, diziam que se o salário 
mínimo tivesse uma correção razoável a Previdência 
quebraria. Mas ficou provado que durante os oito 
anos do Governo Lula, de valorização do salário 
mínimo, a Previdência não quebrou. Esse argumento, 
de que o piso nacional dos profissionais da educação, 
dos nossos professores, for aplicado, quebra 
prefeituras e Governos de Estado, nós contra-
argumentamos dizendo: se o Brasil não tomar a 
decisão de valorização do magistério ele é quem 
quebrará mais adiante. 

Já tem gente falando em apagão do ensino 
médio. Se colocarmos todos os nossos jovens para 
dentro do sistema do ensino médio, não teremos 
professores para lecionar para essa juventude.  

A proposta debatida há algum tempo pelo 
Senador Cristovam Buarque, quando S. Ex.ª foi 
candidato a Presidente da República, deveria ser 
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debatida com mais seriedade. S. Ex.ª falava que era 
necessário federalizar os professores, ou seja, um 
piso nacional pago pelo Governo Federal a todos os 
professores da educação básica. Esse era o debate 
pautado que depois das eleições presidenciais, não 
avançou.  

Entendemos que para o Brasil se transformar 
na potência que almejamos é fundamental, urge, que 
a Nação avance no sentido de garantir salários dignos 
para os profissionais da educação. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 
COELHO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Luciano Pereira. (Pausa)  

Ausente, concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 

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

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

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 

  
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) - Cumprimentamos o professor, Senhor 
Deputado Roberto Carlos, presidindo esta Casa neste 
momento, a Senhora Deputada Lúcia Dornellas, 
demais Deputados presentes, técnicos, que dão 
cobertura ao nosso trabalho, a TV Assembleia, 
taquígrafos, telespectadores que acompanham sempre 
o trabalho desta Casa. Na verdade, temos um público 
seleto que acompanha o nosso trabalho nesta Casa, 
enfim cumprimentamos todos com muito carinho e 
agradecemos esse publico seleto.  

Hoje é o Dia do professor, Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, meu colega de partido, é um dia 
muito especial, porque, neste país não é fácil ser 
professor. Para ser professor é preciso ter vocação, e 
fui uma vocacionada, Senhor Deputado Freitas, 
porque fui professora. Agradeço ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, pois falou neste Plenário sobre a 
minha presença. Realmente, fui uma professora, no 
Município de Mimoso do Sul, muito nova, me 
apaixonei pelo magistério de tal maneira que fiz com 
galhardia a minha passagem por essa profissão. 
 É muito bom ser chamada de professora ou 
professor. É um tratamento que dignifica as pessoas 
porque transmitimos conhecimento, que ninguém tira 
de nós. Por isso é que a figura do professor é tão 
importante na sociedade. 
 A professora, principalmente, é a segunda 
mãe, é aquela que cuida dos nossos filhos quando 
ingressam na creche, sendo chamada de tia. Agora, 
estão querendo acabar com esse tratamento, mas a 
figura da tia ainda é conservada.  
 Logo em seguida, temos a segunda 
professora e é por esse motivo que dizemos que a 

mulher é muito importante. Somos cinquenta e dois 
por cento da população e mães dos outros quarenta e 
oito por cento. Não há um homem que não tenha uma 
mulher importante na sua vida.  
 A professora é uma figura que marca e 
ninguém se esquece da primeira professora. Quando 
encontro os meus ex-alunos que hoje são médicos e 
engenheiros, todos, graças a Deus, muito bem 
encaminhados pela vida, eles dizem: Ei, professora! 
Isso me faz renovar. 
 Hoje, Dia do Professor, queremos dizer ao 
nosso Senhor Governador Renato Casagrande que 
quem quiser fazer um governo diferenciado e com 
resultado muito positivo, precisa investir no 
magistério, qualificando cada vez mais os nossos 
professores e oferecendo um salário compatível com 
a profissão, que não é fácil.  
 Há pouco recebemos os alunos do Coep que, 
neste momento, estão no Pilotis desta Casa, local em 
que estamos realizando a 1.ª Mostra de Reciclagem, 
com a realização de oficinas. Não fazemos nada neste 
Parlamento sem convidar os alunos, os adolescentes, 
para participarem. O Pilotis está completamente 
lotado de alunos e até cantamos parabéns pelo Dia do 
Professor quando abrimos a 1.ª Mostra de 
Reciclagem, mostrando que a reciclagem traz a 
sustentabilidade. Isso fará com que busquemos a 
mudança nos nossos hábitos, pois jogamos muita 
coisa no lixo. Hoje, absolutamente, tudo é 
aproveitado. 
 Convidamos os nossos colegas 
Parlamentares, a Senhora Deputada Lúcia Dornellas, 
os funcionários desta Assembleia Legislativa e os 
telespectadores que nos assistem para visitarem a 
nossa mostra que será realizada até quarta-feira, com 
oficinas. No último dia, inclusive, terá a apresentação 
das nossas detentas do presídio feminino de Bubu 
para mostrarem o trabalho de reciclagem que fazem 
de todo o material, principalmente da garrafa pet. O 
nosso Instituto dos Cegos está mostrando, no Pilotis, 
as vassouras feitas com garrafa pet. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Senhora Deputada Luzia Toledo, 
informo que ainda dispõe de um minuto para concluir 
o pronunciamento de V. Ex.ª. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Obrigada.  
 A União dos Cegos, do Município de Vila 
Velha, está no Pilotis desta Casa com uma máquina 
trabalhando a garrafa pet para fazer vassouras, que 
precisam ser comercializadas. 
 Há pouco ouvimos o Senhor Valdecir José da 
Cunha dizer que não se recicla, Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, que está prestando atenção ao 
nosso pronunciamento, somente material. Mas 
recicla, Senhor Deputado Sandro Locutor, a pessoa. 
 Conversamos também com o Senhor Moises 
Soares dos Santos, que nos disse que antes não tinha 
o que fazer e que agora está trabalhando com garrafa 
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pet, tornando-se útil à família, ganhando o seu 
dinheiro, e além de tudo sentindo-se útil à sociedade. 
 Portanto, convidamos todos a visitarem a 1.ª 
Mostra de Reciclagem no Pilotis da Assembleia 
Legislativa. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Passo a presidência dos trabalhos à 
Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - Senhora 
Presidenta, pela ordem! Aproveitamos a 
oportunidade para parabenizar os professores e 
professoras pelo dia de hoje, esses profissionais que 
levam para nossas crianças o que há de mais 
importante, o conhecimento. 
 Como a Senhora Deputada Luzia Toledo 
falou anteriormente, ninguém esquece a primeira 
professora. Portanto, queria parabenizar a minha 
primeira professora, Senhora Araci Dezan, a quem há 
pouco fiz questão de visitar na Ilha da Flores. Foi ela 
quem, em uma escola do bairro Vila Garrido, 
conseguiu transmitir para mim grandes 
conhecimentos. Parabenizo também a minha irmã, 
Dora Barbosa de Almeida, uma professora que 
sempre deu a vida pelas crianças, pelos jovens e 
adolescentes, mas que está cansada. Saudando as 
duas, saúdo os demais professores e professoras do 
Estado. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhora 
Presidenta, pela ordem! Estamos entrando na fase da 
Ordem do Dia e os Deputados presentes podem 
verificar que a Emenda Constitucional n.º 05/2008 
não está na pauta.  
 Pretendia solicitar a retirada de pauta da 
Emenda Constitucional n.º 05/2008 pelo fato do 
conteúdo da mesma já ter sido incluído por meio da 
Emenda n.º 001/2012, do Governador do Estado. 
Trata-se do passe livre para o estudante. 
 Em julho de 2008 havia a demanda por 
estender o passe livre aos estudantes das escolas 
públicas de ensino médio, dos cursos técnicos, 
tecnológicos e profissionalizantes. Ocorre que o 
Governo do Estado, por meio da Emenda n.º 
001/2012, já o fez, estendendo o passe livre para o 
ensino técnico e superior. De tal forma que a questão 
já está contemplada. 

O Governo do Estado, inclusive, já está 
regulamentando a matéria para que a partir de 1.º de 
janeiro entre efetivamente em vigor. Isto é, o passe 
livre para todos os níveis de escolas públicas será 
implementado no Sistema Transcol no Estado do 
Espírito Santo. 
 Então, Senhora Presidenta, já está fora de 
pauta, mas queremos oficializar o pedido de retirada 

de pauta, baixada de pauta da Emenda Constitucional 
n.º 05/2008. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Defiro. Inclusive, V. Ex.ª ao oficializar 
esse fato, fez com que, na verdade, todos tomassem 
conhecimento, o que é muito importante.  

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

 
ORDEM DO DIA: 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 348/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 237/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a doar uma área de terreno medindo 7.020 
m² (sete mil e vinte metros quadrados) ao Município 
de Castelo - ES. Publicado no DPL do dia 
18/09/2012. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, e da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação. Na Comissão de 
Infraestrutura o Deputado Gilsinho Lopes, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 08/10/2012. (Prazo até o 
dia 15/10/2012). (COMISSÕES DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 359/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 243/2012, que dispõe sobre o 
Sistema de Controle Interno do Estado, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 25/09/2012. 
Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emendas. Na Comissão de 
Finanças o Deputado Sérgio Borges, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 08/10/2012. (Prazo até o dia 
15/10/2012). (COMISSÃO DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 31/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 246/2012, que cria a 
Penitenciária Semiaberta de Cariacica-PSC e a 
Penitenciária Estadual de Vila Velha III-PEVV III. 
Publicado no DPL do dia 26/09/2012. Na Comissão 
de Justiça o Deputado Sandro Locutor, se prevaleceu 
do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 09/10/2012. (Prazo até o dia 
16/10/2012). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
40/2012, do Deputado Genivaldo Lievore, que dispõe 
sobre a proibição de pessoas ligadas aos Deputados 
por matrimônio ou parentesco, afim ou 
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consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
firmar contrato com o Estado, direta ou 
indiretamente, subsistindo a proibição até seis meses 
depois de findas as respectivas funções. Publicado no 
DPL do dia 29/02/2012. Parecer n.o 422/2012, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 24/09/2012. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
232/2012, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe 
sobre o tempo máximo de espera para o atendimento 
em unidades básicas de saúde, ambulatórios, prontos 
atendimentos (PAs), prontos socorros e hospitais, 
além de todo o sistema de saúde gratuita no âmbito 
do Estado. Publicado no DPL do dia 29/06/2012. 
Parecer n.o 446/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
10/10/2012. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
237/2012, do Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe 
sobre o aviso de reajuste dos planos de saúde. 
Publicado no DPL do dia 02/07/2012. Parecer n.o 
410/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
24/09/2012. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
260/2012, do Deputado Luciano Pereira, que dispõe 
sobre a implementação de sistemas de naturação 
através da criação de telhados verdes em espaços 
urbanos do Estado. Publicado no DPL do dia 
10/07/2012. Parecer n.o 412/2012, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 24/09/2012. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
265/2012, da Deputada Aparecida Denadai, que 
dispõe sobre a cobrança de serviço na venda de 
ingressos pela internet. Publicado no DPL do dia 
10/07/2012. Parecer n.o 399/2012, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade e ilegalidade, 
publicado no DPL do dia 17/09/2012. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
298/2012, da Deputada Luzia Toledo, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de casas de shows, boates, 
salões de festas e estabelecimentos similares 
exibirem em suas dependências, advertência sobre o 
perigo da associação entre bebida alcoólica e direção 
no trânsito. Publicado no DPL do dia 09/08/2012. 
Parecer n.o 450/2012, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
10/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 356/2012, do Deputado Gilsinho Lopes, 
que veda a discriminação dos aprovados em concurso 
público estadual, em virtude de suas condições 
financeiras para realização de consultas e exames 

médicos admissionais. Publicado no DPL do dia 
02/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 358/2012, do Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a identificação dos produtos que 
contém glúten no cardápio dos estabelecimentos com 
a finalidade de prevenir as causas provenientes de 
doença celíaca ou síndrome celíaca. Publicado no 
DPL do dia 02/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 363/2012, do Deputado Sandro Locutor, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
redes de proteção ou equipamentos similar nos novos 
edifícios verticais no âmbito do Estado. Publicado no 
DPL do dia 03/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.o 016/2012, do Deputado Doutor 
Hércules, que inclui parágrafo único ao art. 159 do 
Regimento Interno, dispondo sobre o requerimento 
de verificação de quórum. Publicado no DPL do dia 
02/10/2012. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 348/2012.  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILDEVAN FERNANDES) – Senhora Presidenta, 
na forma regimental, assumo a presidência da 
Comissão de Infraestrutura e convoco seus membros, 
Senhores Deputados José Esmeraldo, Atayde 
Armani, Esmael de Almeida e Gilsinho Lopes. 

 
Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que na 

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

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - É regimental.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILDEVAN FERNANDES) – Devolvo a palavra à 
Mesa. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 359/2012.  

Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
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A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(LÚCIA DORNELLAS) - Senhora Presidenta, na 
forma regimental, assumo a presidência da Comissão 
de Finanças e convoco seus membros, Senhores 
Deputados José Esmeraldo, Atayde Armani, Freitas e 
Da Vitória. 

Senhora Presidenta, informo a V. Ex.ª que na 
sessão ordinária realizada dia 08 de outubro de 2012 
o relator do projeto, Senhor Deputado Sérgio Borges, 
se prevaleceu do prazo regimental para relatar o 
projeto na Comissão de Finanças. Portanto, tem prazo 
até o dia 15 de outubro de 2012. Estando S. Ex.ª 
ausente e ainda dispondo de prazo para oferecer 
parecer, devolvo a palavra à Mesa. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - É regimental. 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 31/2012.  
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Sandro Locutor, Gildevan Fernandes, Dary 
Pagung, Atayde Armani e Lúcia Dornellas. (Pausa)  

Consulto o relator, Senhor Deputado Sandro 
Locutor, se está apto a oferecer seu parecer.  

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Não, Senhor 

Presidente. Continuarei me prevalecendo do prazo 
regimental para oferecer parecer ao projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – É regimental.  

Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
40/2012. 
 Em discussão. (Pausa) 
  

O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo, na qualidade de autor.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, apresentamos o 
Projeto de Lei n.º 40/2012 com o seguinte artigo: 

 
Art. 1º Os Deputados Estaduais e as 
pessoas ligadas a qualquer deles por 
matrimônio ou parentesco, afim ou 
consanguíneo, até o segundo grau, 

ou por adoção, não poderão 
contratar com o Estado, direta ou 
indiretamente, subsistindo a 
proibição até seis meses depois de 
findas as respectivas funções. 

Apresentamos esse mesmo Projeto de Lei no 
ano passado, mas, além dos deputados, incluímos o 
Governador e o Vice-Governador. Neste ano, na 
apresentação, os excluímos e incluímos apenas os 
Deputados Estaduais. Esse projeto foi apresentado no 
dia 07 de fevereiro, recebeu o parecer denegatório da 
Mesa desta Casa, veio ao Plenário e foi à Comissão 
de Justiça.  

Esta norma tem por objetivo complementar a 
nossa Constituição Estadual, que em seu artigo 52 
diz: 

 
Art. 52 - O Deputado não poderá:  
 
I- desde a expedição do diploma:  
 
a) firmar ou manter contrato com 
pessoas jurídica de direito público, 
autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviço 
público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes; 

 
Este Projeto de Lei tem por objetivo 

complementar a Constituição Estadual que estende a 
proibição, além do deputado, aos seus parentes não 
contratarem com o Estado.  

Após a apresentação deste Projeto, houve 
uma decisão muito importante do Supremo Tribunal 
Federal que, por meio do Ministro Relator Joaquim 
Barbosa, analisou um caso similar a esse nosso 
Projeto de Lei; foi o caso da Lei Orgânica do 
Município de Brumadinho, Minas Gerais, que 
questionava no Supremo Tribunal Federal a 
legalidade e a competência de legislar sobre matéria 
de licitação. E a decisão do Supremo Tribunal 
Federal foi de que é legítimo aos Estados e 
Municípios legislarem sobre esse tema.  

Portanto, a decisão do STF é a seguinte: 
 

A Constituição Federal outorga à 
União a competência para editar 
normas gerais sobre licitação (art. 
22, inciso XXVII) e permite, 
portanto, que Estados e Municípios 
legislem para complementar as 
normas gerais e adaptá-las as suas 
realidades.  

 
Portanto, esse projeto de lei visa nada mais 

do que complementar as normas gerais da legislação 
federal ao incluir a proibição de parentes de 
Deputados de contratar com a União e o Estado.  

Além disso, a decisão do Ministro Relator 



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 25 de outubro de 2012 

Joaquim Barbosa sobre matéria similar considera que 
esta norma que será submetida a V. Ex.as 

evidentemente homenageia os princípios da 
impessoalidade e da moralidade administrativa 
prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao 
patrimônio do Estado, sem restringir a competição 
entre os licitantes. 

Fazemos um pedido a V. Ex.as com base no 
julgamento do Supremo Tribunal Federal, que julgou 
que é legítimo que estados e municípios legislem 
sobre a matéria de licitação.  

Portanto, solicitamos que votem contra o 
parecer n.º 422/2012 da Comissão de Justiça que foi 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
40/2012 que dispõe sobre a proibição de pessoas 
ligadas aos deputados por patrimônio e parentesco 
afim ou consanguíneo até segundo grau ou por 
adoção, firmar contrato com o Estado direta ou 
indiretamente subsistindo a proibição até seis meses 
depois de findas as respectivas funções.  

Solicitamos a V. Ex.as que votem contrário ao 
parecer da Comissão de Justiça. Com todo respeito 
que temos à Comissão de Justiça, estamos levando 
em consideração essa decisão do Supremo Tribunal 
Federal que considerou constitucional legislarmos 
sobre esta matéria. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Continua em discussão o Projeto de Lei 
n.º 40/2012. (Pausa) 

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

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 422/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 40/2012.  

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

Aprovado o parecer, contra três votos.  
Arquive-se o projeto. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Discussão prévia o Projeto de Lei n.º 
232/2012.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo, na qualidade de autor do projeto. 

  
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

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

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, retorno a esta 
tribuna neste momento para pedir aos meus Pares, 
Senhores Deputados José Esmeraldo, Esmael de 
Almeida, Sandro Locutor, Gildevan Fernandes, 
Genivaldo Lievore, Lúcia Dornellas, Gilsinho Lopes 
e Marcelo Coelho, o apoio para que me ajudem a 
derrubar, com o máximo de respeito, o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 232/2012. 
Por quê? Só peço aos meus Pares que deixem o 
projeto tramitar.  

Esta Assembleia Legislativa aprovou um 
projeto de lei estabelecendo o tempo para consulta, 
para remoção, para internação, mas para quem possui 
plano de saúde. E nós, apresentamos outro projeto de 
lei no sentido de proteger o cidadão que não tem 
plano de saúde.  

Diz o projeto de nossa autoria: 
 

PROJETO DE LEI N.º 232/2012 
 
Dispõe sobre o tempo máximo de 
espera para o atendimento em 
unidades básicas de saúde, 
ambulatórios, prontos atendimentos 
(PAs), prontos socorros e hospitais, 
além de todo o sistema de saúde 
gratuita no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO DECRETA: 
 
Art. 1.° Fica determinado que o 
tempo máximo de espera para o 
atendimento de saúde aos pacientes 
nas unidades básicas de saúde, 
ambulatórios, prontos atendimentos 
(PAs), prontos socorros e hospitais, 
além de todo o sistema de saúde 
gratuita destinado à população será: 
 
I – de 01 (uma) hora, para os casos 
de consultas em unidades básicas de 
saúde, ambulatórios, prontos 
atendimentos (PAs); 
 
II – de 03 (três) horas, para 
internação em leitos de hospitais 
públicos, filantrópicos e particulares, 
no caso da internação ser custeada 
pelo erário, a partir do surgimento 
da necessidade; 
 
(...) 

 
Pois bem, se a pessoa não tiver plano de 

saúde e se o Estado for custear essa internação, que 
tenha o mesmo comportamento quanto aos detentores 
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de planos de saúde.  
 

(...) 
 
III – nos prontos socorros, de 
imediato, a partir de diagnóstico 
médico neste sentido, nos casos de 
internação em para tratamentos 
intensivos.  
 
(...) 

 
 Quer dizer, para UTI tem que internar logo, 
urgente, rápido. Se internar quem tem plano de saúde, 
conforme esta Assembleia Legislativa aprovou, tem 
que aprovar também e ter o mesmo critério, o mesmo 
procedimento com quem é pobre, com quem está no 
corredor ou no chão dos hospitais. 

 
(...) 
 
Parágrafo único – Fica ressalvada a 
prerrogativa do médico em 
estabelecer a prioridade no 
atendimento de urgência e 
emergência, baseando-se na 
classificação de risco. 
 
(...) 

 
Quem deve fazer a classificação de risco é o 

médico. O Protocolo de Manchester estabelece esse 
comportamento. 

 
(...) 
 
Art. 2.º O controle do tempo de 
atendimento de que trata esta Lei 
será realizado pelo paciente junto às 
entidades conveniadas por meio de 
senhas numéricas que serão, 
obrigatoriamente, emitidas no local 
de atendimento, devendo sobre as 
mesmas constar: 
 
I – o número da senha; 
 
II – data e horário de chegada do 
usuário do serviço. 
 
III – horário da prestação do efetivo 
atendimento. 
 
Art. 3º Os locais com fluxo de 
usuários em número superior a 
cinquenta pacientes deverão manter 
em funcionamento, obrigatoriamente, 
um painel eletrônico o qual indique o 
atendimento do próximo paciente que 
se encontre em fila de espera. 

Parágrafo único. O painel de que 
trata o caput deste artigo deverá ser 
implantado no prazo de 90 (noventa) 
dias a partir da entrada em vigor 
desta lei. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 
Sala das Sessões, em 14 de junho de 
2012. 

 
DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual – PMDB 

 
Como foi aprovado pela Assembleia 

Legislativa projeto de lei determinando o tempo de 
atendimento para quem tem plano de saúde, tem que 
fazer o mesmo para aqueles que não o tem, e utilizam 
o SUS. Quem não possui plano de saúde tem que 
ficar no corredor, na maca ou na cadeira esperando 
atendimento? Por que quem possui plano de saúde é 
mais privilegiado? Nada contra quem tem plano, 
porque eu também tenho. Mas você, que nos assiste, 
neste momento, que tem plano de saúde; você, que 
tira parte de seu salário para pagar um plano de 
saúde, uma vez que já pagou imposto quando 
comprou o arroz, o feijão, a passagem de ônibus, a 
conta de telefone, enfim, você, que já paga para ter 
saúde digna e não a tem é porque, no Brasil, saúde 
não é prioridade para quase todos os políticos. 
Apenas uma minoria está preocupada com saúde 
pública, principalmente, com a saúde do povo 
esquecido.  

Tem candidato a prefeito usando o nosso 
discurso, Senhora Deputada Luzia Toledo, falando 
assim: Saúde, Saúde e Saúde! Ficamos satisfeito 
porque, desculpe-nos a falta de modéstia, estamos 
fazendo escola. Mas não basta fazer discurso, é 
preciso fiscalizar, correr atrás e dar saúde digna à 
população. 

Pedimos, novamente, aos nossos Pares, que 
nos ajude a derrubar o Parecer n.º 446/2012, da 
Comissão de Justiça. 

A justificativa do nosso projeto diz: 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O Projeto de Lei em comento busca 
estabelecer igualdade de tratamento 
entre os pacientes atendidos por 
planos particulares e a maioria da 
população do Estado, que é atendida 
nas unidades básicas de saúde, 
ambulatórios, prontos atendimentos 
(PAs), prontos socorros e hospitais 
públicos e filantrópicos. 
Pretendemos estender ao povo mais 
pobre e necessitado os mesmos 
direitos previstos na Lei Estadual 
9.851/2012, que impõe aos planos de 
saúde respeitar um limite de tempo 
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para realização de consulta e 
internação médica.Ora, não 
podemos admitir tamanha distinção 
de direitos entre os pacientes mais 
ricos e os mais pobres.  
Nossa luta e cobrança como 
cidadão, médico e político é voltada 
em garantir a todos um atendimento 
médico digno e eficiente, o que nos 
move a apresentar a presente 
proposta. 
O Estado, o Poder Público, deve 
sempre legislar visando à igualdade 
de direitos e deveres, sendo certo que 
nos casos de diferenciação entre as 
classes, deverá sempre prevalecer o 
interesse do povo mais pobre, 
alcançando a finalidade social da lei. 
 
Sala das Sessões, em 14 de junho de 
2012. 

 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

se o Estado pode proteger alguém, tem a obrigação e 
o dever; muito mais esta Casa, pois recebemos todos 
os dias reclamações sobre o mau atendimento da 
saúde pública, apesar da luta do Senhor Tadeu 
Marino, Secretário de Estado da Saúde e da 
assessoria de S. Ex.ª, da luta do Senhor Governador 
Renato Casagrande e de todos os servidores de todos 
os hospitais que têm se dedicado ao bom 
atendimento. Com isso tudo a saúde, infelizmente, 
ainda não vai bem.  

Pedimos, mais uma vez, que votem contra o 
Parecer n.º 446/2012 da Comissão de Justiça. (Muito 
bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Continua em discussão o Projeto de Lei 
n.º 232/2012. (Pausa) 

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

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 446/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 232/2012.  

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

 
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 446/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 232/2012.  

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

Aprovado o parecer, contra dez votos.  

Arquive-se o projeto. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhora 

Presidenta, peço a palavra para justificação de voto. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, hoje é um dia em 
que assomaremos muitas vezes a esta tribuna, o que 
não é nenhuma novidade. Com o máximo de respeito 
à douta Comissão de Justiça, nossa intenção era fazer 
com que esse projeto tramitasse. Infelizmente, 
votaram contrário ao projeto que determina o tempo 
máximo de espera para atendimento em unidades 
básicas de saúde, ambulatórios, prontos atendimentos 
– PAs -, prontos socorros e hospitais, além de todo o 
sistema de saúde gratuita no âmbito do Estado. E a 
Assembleia Legislativa prestigia, assim, os usuários 
de planos de saúde. 

Neste momento lamentamos o sepultamento 
desse projeto, porque esta Casa de Leis privilegiou os 
usuários de planos de saúde e negou tempo máximo 
de espera e de internação para aquele pobre que 
possui apenas a carteirinha do SUS. Para esse foi 
negado o direito de que o tempo máximo de espera 
seja estabelecido, para que sua vida seja salva.  

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, é 
assim que a coisa funciona. Mas, continuaremos a 
lutar, pois água mole em pedra dura, tanto bate até 
que a água acaba... Mas, não vai acabar, porque no 
próximo ano reapresentaremos o projeto e lutaremos 
até alcançarmos uma saúde pública sonhada pelo 
cidadão. (Muito bem!) 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Mais uma vez insistimos em 
dizer que vários Senhores Deputados comparecem a 
este Plenário, registram presença no painel eletrônico 
e somem. Se na votação que acabou de ser realizada 
tivessem votado todos os Parlamentares que 
registraram presença, com certeza o Senhor Deputado 
Doutor Hércules conseguiria derrubar o parecer da 
Comissão de Justiça e seu projeto tramitaria 
normalmente. Tudo isso está virando uma brincadeira 
de mau gosto! 

De acordo com o painel eletrônico estão 
presentes vinte e três Senhores Deputados. Temos 
vinte e três nomes de deputados registrados no painel 
eletrônico. Porém, contem quantos deputados estão 
presentes neste momento neste Plenário.  
 Senhora Presidenta, requeiro verificação de 
quorum para manutenção da sessão, para evitar falar 
mais coisas e atrapalhar mais ainda a nossa situação. 
Já se deu a eleição municipal no primeiro turno. 
Hoje, só temos três deputados disputando eleição no 
segundo turno. Isso está virando brincadeira.  
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 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, qual o número de deputados que V. Ex.ª 
registrou? 
 O SR. GILSINHO LOPES – Vinte e três. 
 
  O SR. JOSÉ ESMERALDO – É o número, 
Senhor Deputado. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhora 
Presidenta, pela ordem! No item 20 do Expediente de 
hoje, consta um requerimento de autoria do Senhor 
Deputado Freitas. E S. Ex.ª tem o direito de requerer 
e de cancelar o requerimento feito. 

O Requerimento n.º 267/2012, de autoria do 
Senhor Deputado Freitas, pede a retirada do 
Requerimento de Informação n.º 263/2012. 

Por dever de ofício, como médico e como 
Presidente da Comissão de Saúde, faremos o 
requerimento que S. Ex.ª fazia ao Secretário de 
Estado de Saúde, sobre informações de todas as 
cirurgias ortopédicas agendadas e não realizadas 
(desmarcadas), no período de 01.01.2012 até a 
presente data, identificando os pacientes e o 
procedimento a ser executado, esclarecendo ainda os 
motivos do referido cancelamento. 
 Gostaríamos de dar ciência ao Senhor 
Deputado Freitas de que faremos esse requerimento. 
 
 O SR. FREITAS – Senhora Presidenta, pela 
ordem! Faremos o uso da palavra para responder ao 
nobre Deputado Doutor Hércules, que usa tanto o 
período destinado à comunicação, mas falta com a 
comunicação e usa o nome dos deputados e das 
pessoas em vão, inconsequentemente. Se S. Ex.ª 
fosse bom de comunicação saberia, sem necessidade 
de usar do microfone, o motivo pelo qual retiramos o 
pedido de informação. Mas, como não se comunica, 
precisa de resposta também do microfone, para saber 
o porquê das coisas: foi retirado o Requerimento de 
Informação n.º 263/2012, em função de não citar a 
instituição hospitalar da qual queríamos informação. 
Mas, já foi corrigido e já foi feito o pedido de 
informação. A informação que queremos é com 
relação ao Hospital Roberto Anizor Silvares, do 
Município de São Mateus. Queremos essa 
informação. Não a retiramos. 

Por falta de comunicação, S. Ex.ª fez um 
pedido pela ordem, para dar sua informação, 
considerado improcedente e inconsequente. Mas, está 
perdoado. E respondendo a S. Ex.ª informamos que o 
pedido não foi retirado, que requeremos as 
informações. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Reitero o pedido de 
verificação de quorum para manutenção da sessão. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos, para 
efeito de verificação de quorum para manutenção da 
sessão. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Atayde Armani, 
Cacau Lorenzoni, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Gilsinho Lopes, Glauber 
Coelho, Luciano Pereira, José 
Esmeraldo e Theodorico Ferraço) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Esmael de Almeida, 
Freitas, Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, José Carlos Elias, Lúcia 
Dornellas, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Roberto Carlos, Sandro 
Locutor e Sérgio Borges)  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Registraram presença quinze Senhores 
Deputados. 

Há quorum para manutenção da sessão. 
 

 Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 
237/2012. 
 Em discussão. (Pausa) 

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

Informo aos Senhores Deputados que se o 
Parecer n.º 410/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 237/2012.  

 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de votação.  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e José 
Esmeraldo) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – É regimental.  
Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
A Presidência apela aos Senhores Deputados 

que se encontram nas dependências externas do 
Plenário que adentrem ao recinto e registrem 
presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro das 
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presenças)  
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Claudio Vereza e retiram-se os 
Senhores Deputados Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Freitas, 
Gilsinho Lopes, Roberto Carlos e 
Sandro Locutor)  
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Henrique Vargas, 
Esmael de Almeida, Genivaldo 
Lievore, Gildevan Fernandes, José 
Carlos Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho e Sérgio Borges) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Registraram presença doze Senhores 
Deputados.  

Não há quorum para votação do Projeto de 
Lei n.º 237/2012, pelo que fica adiada. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

260/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

Parecer n.º 412/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 260/2012.  

Adiada por falta de quorum. 
 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

265/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

Parecer n.º 399/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei 
n.º 265/2012.  

Adiada por falta de quorum. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Gilsinho Lopes, Luciano 
Pereira e Roberto Carlos) 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

298/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

Parecer n.º 450/2012, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 298/2012.  

Adiada por falta de quorum. 
Discussão especial, em 2.a sessão, do Projeto 

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

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue à 3.a sessão. 
Adiada por falta de quorum. 
 
Discussão especial, em 2.a sessão, do Projeto 

de Lei n.o 358/2012. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, tentarei 
naturalmente o equilíbrio emocional que preciso 
neste momento para discutir esta matéria, conforme 
determina o Regimento Interno. No horário dos 
Oradores Inscritos, responderei o que foi dito sobre 
minha pessoa. O deputado pode requerer o que quiser 
e retirar à hora que quiser; isso é normal! Desde que 
não tenha sido votado, não precisa ser votado outra 
vez.  

O que estamos falando encontra-se no item 
20, da primeira parte do Expediente, pode retirar à 
hora que quiser. Agora, outro deputado tem todo o 
direito de requerer a mesma coisa. Entretanto, agredir 
por isso, tem alguma coisa aí? Agredir o deputado 
com palavras - tem outra coisa por baixo- aí 
queremos fiscalizar.  

O Projeto de Lei n.o 358/2012, deste 
Deputado, que dispõe sobre a identificação dos 
produtos que contém glúten no cardápio dos 
estabelecimentos com a finalidade de prevenir as 
causas provenientes de doença celíaca ou síndrome 
celíaca. O referido projeto encontra-se em discussão 
especial, em segunda sessão. Portanto, solicito apoio 
aos meus pares, quando chegar à fase de votação, em 
outra sessão. 

 É bom aproveitar este momento para alertar 
à população, bem como aos profissionais da área de 
saúde que não conhecem o que é doença celíaca.A 
doença celíaca é uma condição crônica que afeta a 
saúde de pessoas que possuem intolerância 
permanente ao glúten. Ressalta-se que os portadores 
da doença não podem ingerir alimentos compostos 
por: trigo, centeio, cevada, aveia e malte. 

É bom que a população esteja bastante atenta, 
se as crianças tiver algum sintoma, principalmente no 
início da vida, que os pais tenham bastante atenção.  

O projeto em tela tem por escopo fornecer a 
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essas pessoas informação, isto é, indicação correta a 
respeito .  

 
(...) indicação correta a respeito dos 
compostos que integram os alimentos 
e bebidas fornecidos nos 
estabelecimentos, a fim de que não 
haja prejuízo à sua saúde. 
Levando em consideração o que foi 
dito e por se tratar de um assunto de 
notável interesse apresentamos este 
projeto a fim de melhorar a 
qualidade de vida dessas pessoas 
portadoras de doença celíaca. 
 
Vitória/ES, 20 de setembro de 2012. 
 
Deputado Estadual Doutor Hércules. 

 
 O Projeto de Lei n.º 358/2012, de nossa 
autoria, é no sentido de alertar à população, 
principalmente as pessoas portadoras de doença 
celíaca e os profissionais da Saúde para que cuidem 
dos doentes com mais atenção. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Continua em discussão o Projeto de Lei 
n.º 358/2012. (Pausa)  

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

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

de Lei n.º 363/2012.  
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Resolução n.º 16/2012.  
Em discussão. (Pausa)  

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

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

Concedo a palavra ao senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

  
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, retornamos a esta 
tribuna mais uma vez para falar desta feita sobre o 

Projeto de Resolução 16/2012, de nossa autoria, que 
inclui parágrafo único ao art. 159 do Regimento 
Interno dispondo sobre o requerimento de verificação 
de quorum.  

É comum no Parlamento alguns deputados 
que às vezes não querem ficar na sessão e vão 
embora e têm todo o direito de ir embora. Não temos 
nada contra isso, pois cada um faz o que quer e a vida 
é assim mesmo. Mas não é justo que o Deputado peça 
verificação de quorum e saia do Plenário para 
derrubar a sessão. O Deputado pode pedir 
verificação de quorum, que é um dispositivo 
regimental, mas fique presente no Plenário. Na 
verdade, o Deputado só poderá pedir a verificação de 
quorum se permanecer no Plenário. Se quiser poderá 
ir embora; mas se pedir, terá de registrar presença.  

Se o Deputado quiser derrubar a sessão terá 
que ter menos de dez Deputados presentes. Não sou 
contra. Sou a favor que o Regimento Interno seja 
mudado. Todos têm seus compromissos, mas o meu 
compromisso é com esta Casa. Chego às 14h20min e 
apagarei a luz, se Deus quiser. Aquele que quiser ir 
embora, que vá. Mas não peça a verificação de 
quorum e saia do Plenário; pois se pedir, terá que 
registrar a presença. Portanto, a discussão especial do 
Projeto de Resolução n.º 16/2012 visa à alteração do 
nosso Regimento Interno.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª já 
foi deputado, inclusive, antes da nossa chegada a esta 
Casa, e com certeza se lembra de que o 
pronunciamento dos Parlamentares era feito antes da 
Ordem do Dia e muitos Deputados queriam votar as 
matérias e sair do Plenário. Na época este Deputado 
foi o presidente de uma comissão que revisava o 
Regimento Interno e incluímos a inversão nas fases 
da sessão para votarmos as matérias primeiramente; 
depois, quem não quiser nos ouvir poderá ir embora. 
O Grande Expediente ficou para o final da sessão 
ordinária, tendo em vista o requerimento que 
apresentamos naquela ocasião. 
 Senhor Presidente, mais uma vez 
apresentamos essa sugestão para que o Parlamentar 
que quiser ir embora assim pode fazê-lo, mas sem 
solicitar verificação de quorum. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Corroboramos com a fala do 
Senhor Deputado Doutor Hércules, considerando que 
está acontecendo isso neste exato momento. Estamos 
novamente com a presença registrada de dezoito 
Deputados no painel eletrônico. Contem se há 
dezoito Deputados presentes neste Plenário. Não 
temos dezoito Deputados presentes nesta sessão 
ordinária. Ou seja, os Deputados registram as 
presenças no terminal eletrônico e saem do Plenário. 

Requeiro a V. Ex.ª verificação de quorum 
para efeito de manutenção da sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
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CARLOS) – É regimental. 
Apenas ilustramos, para quem está nos 

assistindo, que tem Deputado que está ao lado do 
Plenário conversando com a assessoria; outros estão 
conversando com a imprensa. Mas estão participando 
ativamente desta sessão ordinária. A solicitação de 
verificação de quorum é regimental, mas deixamos 
claro que os Senhores Deputados estão presentes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Antes da realização da 
verificação de quorum, gostaríamos de dizer que há o 
registro de presença de dezoito Parlamentares e 
queremos saber se esses dezoito deputados estão 
presentes, como V. Ex.ª está afirmando. S. Ex.as não 
estão tomando café, alguns estavam presentes, mas 
saíram do Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Esta Presidência informa aos Senhores 
Deputados que estão próximos do Plenário que 
realizaremos verificação de quorum.  

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

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico retiram-se Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo e Marcelo 
Coelho) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Henrique Vargas, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Esmael de Almeida, Genivaldo 
Lievore, Gildevan Fernandes, 
Gilsinho Lopes, José Esmeraldo, 
Lúcia Dornellas, Roberto Carlos, 
Sérgio Borges e Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Registraram presença catorze Senhores 
Deputados. 

 
Há quorum para manutenção da sessão. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Freitas e Luzia Toledo) 

  
 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 PDT, Senhor 
Deputado Luiz Durão. (Pausa)  

Licenciado, concedo-a ao Líder do PSB, 
Senhor Deputado Freitas. 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! O Senhor Deputado Freitas 
só registrou presença agora porque está na hora de S. 
Ex.ª falar. 

 
O SR. FREITAS – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, o Senhor Deputado Roberto 
Carlos é bastante socialista, tem grandeza para ser 
Presidente desta Casa e conduz este Plenário com 
muita sabedoria. Cumprimentamos as Senhoras 
Deputadas, os Senhores Deputados, os 
telespectadores e os nossos servidores. 
 Querido Deputado Gilsinho Lopes, 
felizmente digo, para a última fala de V. Ex.ª não ter 
procedência também, que no dia de hoje fui o 
Deputado que estive presente durante todo o tempo 
da sessão ordinária. Portanto, a fala de V. Ex.ª não é 
procedente. Se este Deputado estava ou não no 
Plenário todo o tempo desta sessão ordinária. 
Também não é procedente a fala de S. Ex.ª.  

Quanto ao fato de estar ou não presente no 
Plenário, informo a V. Ex.as que estive e estou 
presente durante todo o tempo desta sessão ordinária, 
inclusive conversei com S. Ex.ª, que se mostrou 
muito atencioso. Dessa forma, o fato não foi 
procedente.  

As coisas que não forem procedentes, devo 
ter a liberdade de dizer, em Plenário, que são 
improcedentes. Refiro-me ao que aconteceu hoje, 
uma fala improcedente, naquele microfone. Assim, 
disse que a referida fala naquele microfone foi 
improcedente.  

Por outro lado, o que não for improcedente, é 
preciso dizer que não o é, assim como não é 
consequente nem coerente. Penso que isso é 
Parlamento. E é preciso parlar, falar, como é 
defendido na fase das Comunicações e no Grande 
Expediente.  

Em todas as sessões ordinárias fico quietinho 
e muito atentamente ouvindo e participando dos 
pronunciamentos dos Senhores Deputados, porque 
sou um Deputado parceiro, que se preocupa com o 
bom andamento dos trabalhos nesta Casa e com a 
governabilidade, sou um Deputado atencioso com os 
demais Deputados Estaduais. Em função disso, 
precisei me manifestar hoje. Manifestei-me com 
bastante tranquilidade e prudência. E meu 
pronunciamento está à disposição – taquigrafado e 
gravado - tanto dos Senhores Deputados quanto da 
própria Assembleia Legislativa a toda necessidade 
que se fizer. 

 
O Sr. Gilsinho Lopes – Senhor Deputado 

Freitas, em momento algum, disse que V. Ex.ª estava 
ausente. Apenas disse que V. Ex.ª somente registrou 
sua presença, no momento destinado ao Grande 
Expediente, na fase das Lideranças Partidárias, 
depois de anunciado pelo Senhor Presidente que a 
Liderança do PDT não fez uso da palavra. Assim, 
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sendo V. Ex.ª do PSB, sabiamente digitou sua senha 
no terminal eletrônico, registrando sua presença. 

Aproveito a oportunidade para dizer que: 
todos os predicados que V. Ex.ª mencionou, de ser 
atencioso e zeloso, de favorável à governabilidade, 
todos nós, Deputados Estaduais, temos esse 
comprometimento com a coisa pública.  

No momento em que fiz o pedido de 
verificação de quorum, foi em decorrência de que o 
Senhor Deputado Roberto Carlos, como V. Ex.ª falou 
- socialista, petista - informou que havia dezoito 
Deputados presentes em Plenário. E que alguns 
estavam conversando com seus assessores próximo 
ao Plenário.  

Após a verificação de quorum, provei que 
não havia quorum. Por quê? Porque depois seremos 
pautados pela imprensa em decorrência da 
irresponsabilidade de alguns. E não sou 
irresponsável, não! Sou extremamente responsável! 
Chego à Assembleia Legislativa no primeiro horário 
e saio no último horário, assim como muitos outros 
Deputados Estaduais.  

Agradeço a V. Ex.ª e deixo claro que não 
tenho absolutamente nada contra alguém dos vinte e 
nove Senhores Deputados desta Casa de Leis. Porém, 
é preciso que demonstremos que temos compromisso. 
E não estou vendo em Plenário todos os Deputados. 
Alguns registram presença e saem. Tudo bem. Cada 
um sabe o que faz. Cada cabeça, uma sentença. 
Futuramente cada um será avaliado, pois daqui a 
alguns dias câmeras serão instaladas no Plenário e 
nas reuniões de Comissões. Assim, as pessoas ligadas 
na Internet estarão verificando se o seu representante 
está ou não presente, se está presente e não registrou 
presença. Todas essas coisas serão passadas a limpo. 
Muito obrigado. 

 
O SR. FREITAS – Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, obrigado pelo seu aparte. O 
pronunciamento de V. Ex.ª soma-se ao deste 
Deputado.  

Aliás, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, penso que durante essa legislatura, tenho 
defendido o Parlamento e com veemência como 
defendeu o nosso Ex-Presidente Rodrigo Chamoun, 
pois uma das metas da época em que S. Ex.ª foi 
Presidente da Assembleia Legislativa era a defesa da 
política. E tenho defendido o Parlamento, a política e 
nossa legislatura. Porém, ao mesmo tempo em que 
tenho defendido, tenho respeitado as diferenças.  

Todos somos diferentes uns dos outros e cada 
Deputado sabe o seu dever e a sua obrigação. Cada 
Parlamentar tem a responsabilidade de representar 
com decência e dignidade o seu eleitorado, porque é 
um representante do povo que está nesta Casa. Não 
podemos querer que os outros sejam iguais à gente, 
que os outros vinte e nove Deputados pensem como a 
gente. Isso é incoerente e falta de respeito às 
diferenças. E respeitar as diferenças é uma boa 
prática de todo o cidadão, quanto mais de um 

Parlamentar que é representante do povo. É preciso 
respeitar as diferenças. 
 Essa nossa sessão plenária das 15h às 18h, 
têm expedientes e cada expediente tem uma 
necessidade de quorum. A Ordem do Dia, que é a 
hora de votação dos projetos que estão em pauta, 
precisa de um maior número de presença. A Fase das 
Comunicações, que é o primeiro Expediente. E a fase 
do Grande Expediente, que é a fase das lideranças 
partidárias, daqueles que estão inscritos para 
discursarem, independe de quorum elevado e o 
Deputado não tem, obrigatoriamente, que estar 
sentado para ouvir o colega falar, pelo contrário. 

Às vezes o Deputado tem um expediente 
importante em seu gabinete, Senhor Deputado 
Roberto Carlos, que nos preside; de repente ele tem 
uma pauta importante com alguma determinada 
secretaria e em função disso, irá atender a demanda 
do seu povo, no seu gabinete, que é importante e não 
poderá estar presente neste Plenário. Mas já esteve 
presente, registrou presença, já participou da votação, 
já ajudou a deliberar a pauta de necessidade do 
Estado do Espírito Santo. Isso tudo precisa ser 
entendido e respeitado. O que nós Deputados 
precisamos fazer é colaborar com o interesse desta 
Casa, deste Parlamento e com o interesse maior da 
sociedade capixaba em nosso Estado. Procedendo 
dessa forma, automaticamente, colaboraremos com o 
bom andamento dos trabalhos nesta Casa. 
 Mas, precisamos falar neste Grande 
Expediente, das lideranças partidárias, que ocupo a 
liderança do Partido Socialista Brasileiro e ainda, 
comemorando, o extraordinário resultado do Partido 
Socialista Brasileiro nestas eleições, preciso citar a 
grande ascensão do Partido Socialista nessas eleições. 
A prova disso está nos resultados das eleições 
municipais que aconteceram no dia 07 de outubro, de 
2012, onde o PSB elegeu vinte e dois prefeitos no 
Espírito Santo. Um crescimento de sessenta e nove 
por cento, comparado ao resultado das eleições 
municipais de 2008, onde foram eleitos, naquela 
ocasião, treze prefeitos e atualmente elegemos vinte e 
dois prefeitos. Além disso, o PSB foi o partido que 
elegeu o maior número de vereadores. Elegemos 
noventa vereadores, recebendo um número de 
duzentos e seis mil e quinhentos e quarenta e cinco 
votos para vereadores nas eleições proporcionais. 
 Nas eleições para prefeitos, o PSB também 
liderou em número de votos, trezentos e noventa e 
seis mil, duzentos e cinquenta e seis votos. É o maior 
crescimento absoluto e proporcional, entre todos os 
partidos no Estado. 
 Dado esses números, é importante 
ressaltarmos que a liderança do nosso presidente do 
Diretório Estadual, que tem uma grande capacidade 
de liderar, que nos lidera, mas que descentraliza para 
todo o Diretório. Que descentraliza ações para todas 
as executivas municipais do Partido Socialista 
Brasileiro, em todos os setenta e oito municípios. 
 É importante citar a participação efetiva de 
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todo o diretório, das executivas municipais, mas é 
importante citar a participação efetiva da militância 
do Partido Socialista Brasileiro em todo o território 
capixaba e, por que não dizer, em todo o território 
nacional, onde o PSB cresceu quarenta por cento, 
considerando os resultados das eleições municipais 
no País em 2008.  

É uma militância que se envolve, uma 
militância que participa, uma militância que se 
apaixona e que faz política com P maiúsculo, que 
respeita todos os adversários. Uma militância que 
tem feito a diferença e que fez a diferença quando da 
eleição do Governador Renato Casagrande e nesse 
pleito municipal, elegendo vinte e dois prefeitos e 
noventa vereadores em todo o território capixaba. 

No Município de São Mateus, que possui 
mais de cento e dez mil habitantes e setenta mil 
eleitores, onde somos Presidente da Executiva do 
PSB, a administração do Prefeito Amadeu Boroto é 
muito eficiente, de muito resultado e de muito êxito. 
Por isso, quando S. Ex.ª se candidatou à reeleição, foi 
reeleito com quase setenta por cento dos votos 
válidos.  
 A Câmara Municipal de São Mateus - 
precisamos enaltecer esse fato - não ampliou o 
número de vereadores, portanto, continuará contando 
com onze parlamentares na próxima legislatura. E 
desses onze eleitos para a próxima legislatura, quatro 
são do Partido Socialista Brasileiro, quase quarenta 
por cento da composição daquela Casa Legislativa, o 
que demonstra que o trabalho do Executivo 
municipal, representado pelo Prefeito Amadeu 
Boroto, foi muito bem aprovado pela sociedade 
mateense.  
 Temos muitos motivos para comemorar, mas 
temos observado também que a responsabilidade na 
condução da coisa pública por parte dos prefeitos, do 
Governador do Estado e dos membros do Partido 
Socialista Brasileiro nos Legislativos municipais 
aumenta a cada dia. Agora, do nosso ponto de vista, é 
importante a construção de coligações partidárias 
coerentes, que atendam à expectativa dos eleitores, 
que valorizem os partidos. Porque, se não fosse por 
conta dessas coligações, não teríamos alcançado o 
êxito. 

Fica o agradecimento a todos os partidos, a 
todo o eleitorado e a toda a sociedade capixaba. Mas 
o PSB entende que tem o dever de continuar 
trabalhando forte, representando bem a sociedade 
capixaba, fazendo com que os recursos públicos 
sejam cada vez mais revertidos para o povo; e 
revertidos com muita qualidade, no intuito de gerar 
oportunidades para todos os capixabas, fazendo com 
que o desenvolvimento aconteça em todos os 
sentidos, como o econômico, que está ocorrendo de 
forma tão peculiar no Estado do Espirito Santo. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas, orador inscrito. 

O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
neste tempo em que o Estado do Espírito Santo passa 
por forte desenvolvimento econômico, em que está se 
gerando muito mais emprego e renda; neste momento 
em que algumas prefeituras, como Aracruz e 
Linhares, também estão participando desse boom de 
desenvolvimento econômico, precisamos falar sobre 
o desenvolvimento social com políticas públicas 
inclusivas, que, com muita competência, luz e 
discernimento, o nosso querido Governador Renato 
Casagrande tem implantado no Estado do Espírito 
Santo.  

S. Ex.ª tem ligado os programas de políticas 
públicas sociais do Estado aos programas do Governo 
Federal, do Governo da Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff, que tem gerido muito bem o nosso País. 
Essa ligação tem feito com que o Governo estadual 
ganhe força e potencialize as políticas públicas 
sociais, dando oportunidades iguais a todos os 
capixabas. Exemplo, oportunidade no esporte, com os 
programas de políticas inclusivas superinteressantes 
que o Secretário de Estado de Esporte e Lazer, 
deputado estadual licenciado, Senhor Vandinho 
Leite, tem implantado, dando oportunidade às 
crianças, jovens, adultos de praticar esporte e assim 
fugirem de situações adversas, que a sociedade 
infelizmente impõe hoje. 
 O programa Incluir, junto com o programa 
Bolsa Família do Governo Federal, vai identificar 
cada vez mais famílias à margem da extrema 
pobreza, que muitas vezes não têm conhecimento dos 
programas. Famílias que se cadastram para serem 
amparadas. Esse programa vai ao encontro dessas 
famílias nos mais distantes lugares. Por exemplo, foi 
lançado o programa Incluir no Município de Cristal 
do Norte, onde vai identificar as famílias que vivem à 
margem da pobreza, mostrando que têm direito a se 
valer de recurso público, que é do povo capixaba. É o 
Governo do Estado oportunizando políticas públicas 
para toda a sociedade capixaba.  

É importante que nós, homens públicos, 
tenhamos cada vez mais a noção exata da nossa 
responsabilidade como representantes do povo, como 
militantes nessa vida pública. Porque o povo escolhe 
os seus representantes para que possam oportunizar a 
todas as pessoas, a todos os capixabas condições de 
igualdade. 
 Estamos felizes, estamos comemorando o 
resultado dessa eleição, muito conscientes do dever 
que temos no Parlamento capixaba. Estamos felizes 
por estar vivendo este momento que passa o Espírito 
Santo, que está à frente de muitos outros estados. 
Seguramente, em alguns itens, está à frente de todos 
os estado federados. Mas ao mesmo tempo em que 
estamos comemorando, precisamos ser cuidadosos, 
zelosos para que não percamos de vista este 
momento, para que não percamos de vista este tempo 
em que vivemos, e no qual temos que colaborar com 
responsabilidade com o Governo do Estado do 
Espírito Santo.  

Temos que colaborar, também, com o 
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Governo Federal, o qual tem administrado este País 
com grandeza, com cuidado, com bastante coerência 
e discernimento, valorizando nossa economia e 
gerando cada vez mais riquezas, mas não deixando de 
priorizar as políticas sociais, não deixando de 
priorizar o incremento das políticas públicas para que 
cada vez mais as pessoas tenham acesso a essas 
ferramentas.  

Então, fica aqui nossa fala e nossa 
comemoração pelo resultado fantástico que o PSB 
obteve nas urnas, mas fica, acima de tudo, o 
reconhecimento da responsabilidade de que temos 
muito a cumprir pelo nosso papel de homens públicos 
sérios e probos; e pelo nosso compromisso de 
oferecer cada vez mais oportunidades para o nosso 
povo do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 
(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Da Vitória, 
Doutor Henrique Vargas, Gilsinho 
Lopes e José Esmeraldo)  

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Sérgio Borges, orador inscrito.  

 
O SR. SÉRGIO BORGES - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados... 

 
O Sr. Doutor Hércules – Senhor Deputado 

doutor Hércules, V. Ex.ª me permite um aparte? 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Concedo um 

aparte ao Senhor Deputado Doutor Hércules.  
 
O Sr. Doutor Hércules – Serei muito rápido, 

não tomarei muito tempo de V. Ex.ª. Só estou 
preocupado em não poder falar, mas tenho que dizer 
ao povo que assistiu algumas falas aqui que, 
primeiramente, a reação foi desproporcional a 
simplesmente um pedido de informação, e que por 
dever de Presidente da Comissão de Saúde, e de 
Deputado, pedirei ao Ministério Público que faça 
uma auditoria nas vendas de medicamentos, não só 
ao Hospital Doutor Roberto Arnizaut Silvares, mas a 
todos os hospitais do Estado.  

E se não chegarmos a um acordo, vamos 
pedir uma CPI para levantar todas as vendas de 
medicamentos aos hospitais do Estado. Obrigado, 
Senhor Deputado Sérgio Borges.  

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Agradeço V. 

Ex.ª pelo aparte.  
Senhor Presidente, iniciaremos nosso 

discurso repercutindo a conversa que tivemos com o 
Senhor Presidente Theodorico Ferraço, e a 
Comunicação do Governo, que na próxima segunda-
feira, dia 22 de outubro, às 10h, haverá uma reunião 
da Secretaria de Planejamento do governo com todos 

os Senhores Deputados, os quais serão convidados 
devidamente, para apresentarmos o orçamento do 
Estado que esta Assembleia Legislativa já está 
analisando para votar, inclusive com o cronograma 
de audiências públicas. Orçamento esse que perfaz 
um total de treze bilhões, novecentos e noventa e 
cinco milhões, trezentos e oitenta e nove mil, 
setecentos e noventa e cinco reais. E que dividido 
entre os Poderes, caberá à Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, cento e setenta e três 
milhões e trezentos mil reais; ao Tribunal de Contas, 
cento e vinte e cinco milhões, setecentos e vinte e 
dois mil e duzentos reais. O aumento percentual da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
será de 16,5%; e do Tribunal de Contas 26,5%. Do 
Poder Judiciário será: do Tesouro: oitocentos e vinte 
e três milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, 
oitocentos e dois reais; de Outras Fontes: noventa e 
seis milhões e seiscentos e cinquenta e sete mil e 
duzentos reais, perfazendo um total de novecentos e 
vinte milhões, duzentos e trinta e três mil e dois reais; 
11,4% de aumento em relação a 2012. O Ministério 
Público: de duzentos e sessenta e sete milhões, em 
2012, passa para trezentos e onze milhões, oitocentos 
e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais; 
um aumento percentual de 16.6%. O Poder 
Executivo: de dez bilhões, novecentos e noventa e 
um milhões, setecentos e trinta e oito mil e trinta e 
sete reais passa para doze bilhões, duzentos e 
sessenta e três milhões, quinhentos e quarenta e um 
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais, que 
representam 11.6% de estimativa de aumento. Nas 
Secretarias de Governo, aquelas que têm maior 
orçamento, temos: Secretaria de Estado da Saúde 
com um bilhão, quinhentos e sessenta e cinco 
milhões, novecentos e onze mil, seiscentos e 
cinquenta e nove reais; Secretaria de Estado da 
Educação com um bilhão, setecentos e quatro 
milhões, duzentos e sessenta e nove mil, cento e 
setenta e seis reais; Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado com um bilhão, 
novecentos e dezenove milhões, seiscentos e quarenta 
e seis mil, setecentos e sessenta reais; Encargos 
Gerais do Estado com dois bilhões, seiscentos e 
setenta e oito milhões, setecentos e cinquenta mil, 
quinhentos e oitenta e sete reais; Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e Defesa Social com um bilhão, 
trezentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e 
sessenta e seis mil, novecentos e cinco reais. Além 
disso, as demais Secretarias tiveram um aumento 
percentual de orçamento. 

 Este orçamento foi protocolado em 30 de 
setembro de 2012, nesta Casa e a Comissão de 
Finança está analisando-o. A partir do dia 28 de 
outubro faremos audiências públicas. Até o dia 02 de 
dezembro o projeto estará na Comissão de Finanças 
para que os Senhores Deputados possam apresentar 
emendas, para que sejam realizadas as Audiências 
Públicas e para que seja votado na nossa Comissão de 
Finanças. Em seguida o encaminharemos à 
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Presidência da Mesa Diretora.  
Esse é o procedimento normal de análise de 

orçamento, além disso, discutiremos internamente 
entre os Senhores Deputados, lideranças e com os 
novos prefeitos. As Audiências Públicas têm essa 
finalidade. Registramos que o orçamento foi 
discutido com os Poderes e as Instituições dentro da 
realidade do Estado.  

Encargo Geral do Estado; Sentenças 
Judiciárias: duzentos e quinze milhões, cento e quatro 
mil, setecentos e sete reais previstos, que são os 
precatórios que o Estado vem pagando regularmente 
dentro de suas possibilidades financeiras e 
orçamentárias.  

É o seguinte o encaminhamento que a 
Assembleia Legislativa dará ao estudo e votação do 
orçamento: Primeiramente, será realizada uma 
reunião com o Governo; essa reunião é muito 
importante dado o respeito que o Poder Executivo 
tem com esta Casa. Estamos, há mais de oito anos, 
votando e praticando um orçamento real. Termos o 
mesmo procedimento com orçamento deste ano é a 
ideia de todos os Senhores Deputados, a exemplo 
de como foi feito com o Proedes; foi apresentado 
antes e os Senhores Deputados tiveram todas as 
informações. Portanto, no dia 22 de outubro, às 10h, 
no Palácio Anchieta, haverá uma reunião com todos 
os Senhores Deputados para que o Orçamento seja 
apresentado antes de vir a Plenário. 
 
 Gostaríamos de deixar o registro da matéria 
mais importante que votaremos daqui para o final do 
ano, que é a Lei Orçamentária 2013. Reiteramos que 
não existe emenda popular, o que existe é emenda 
parlamentar. Há muita confusão e as pessoas 
acreditam que as audiências públicas são realizadas 
para colhermos emendas populares, mas isso não 
existe. Logicamente que os Senhores Deputados 
ouvirão as lideranças antes de apresentar suas 
emendas, mas é bom que se esclareça a questão para 
que o povo não tenha a ilusão de que votaremos 
emendas populares, que não existem na Constituição 
Brasileira. O que existe são emendas parlamentares, 
que serão analisadas e votadas na Comissão de 
Finanças e no Plenário. (Muito bem!) 

  
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 
Pagung, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Luciano Pereira, orador inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, orador inscrito.  

 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes, orador 
inscrito. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore, orador inscrito. 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado José Esmeraldo, orador 
inscrito. (Pausa) 
 Ausente. 

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges, pois sou o próximo orador 
inscrito e desejo me pronunciar. (Pausa)  

 
O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 

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

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente Sérgio 
Borges e Senhor Deputado Genivaldo Lievore, a 
minha vontade neste momento não é apenas me 
pronunciar. As minhas reações são parecidas com as 
do Senhor Roberto Jefferson, o que nos leva a ter os 
instintos mais primitivos. Mas, me controlarei e 
aproveitarei a oportunidade para dizer que para o 
termo cara de pau existe até uma música. 

Não tenho nenhuma falta até hoje e não saio 
antes do término da sessão, mas tenho todo o direito, 
como todos têm. O que não pode é um simples 
requerimento de informação provocar uma reação tão 
violenta. Existe coisa diferente na questão.  

Senhor Governador Renato Casagrande, 
elaborei um requerimento e pedirei ao Ministério 
Público que levante dados sobre a compra de 
medicamentos, especialmente, no Hospital Roberto 
Silvares, medida que poderei estender para outros 
hospitais, se for o caso. 

Senhor Secretário Tadeu Marino, V. Ex.ª, 
que é do PSB, assim como o Senhor Governador 
Renato Casagrande, V. Ex.ªs têm o dever e a 
obrigação de levantar esses dados, assim como nós. 
Se estiver tudo certo, está conversado, não tem 
problema. Mas tenho o dever e a obrigação de 
fiscalizar, porque desde o início do meu primeiro 
mandato, foram inúmeras as manobras para que eu 
não fosse Presidente da Comissão de Saúde desta 
Casa, e continuam as mesmas manobras.  
 Será por que isso está acontecendo? Não 
tenho farmácia; não vendo medicamentos; não 
indiquei nenhum diretor de hospital! Secretário 
Tadeu Marino e Governador Renato Casagrande, se 
V. Ex.as estiverem me assistindo pela TV Assembleia, 



Vitória-ES, quinta-feira, 25 de outubro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 43 

digam que dia entrei no Palácio Anchieta ou na 
Secretaria de Saúde para indicar o nome de um 
diretor de hospital! 

Amanhã, o Secretário de Estado da Saúde 
participará da sessão solene nesta Casa em 
homenagem aos médicos. Peço desde logo a S. Ex.ª 
que aproveite a oportunidade para falar. Se isso 
aconteceu, renuncio ao meu mandato, porque nunca 
pedi nada! Quero que o Governador Renato 
Casagrande faça uma boa gestão, que escolha pessoas 
técnicas para estar à frente do Governo, 
principalmente, do setor da saúde, que é a minha 
missão. 
 Como pode um Deputado, membro efetivo da 
Comissão de Saúde faltar a oito reuniões seguidas, 
fazendo as reuniões não dar quorum? Ainda querer 
falar, jogar bonito para a plateia? Falar bonito para o 
povo? Cara de pau! É aquela música Cara de Pau 
mesmo! O vocabulário pode até ser impróprio para se 
falar num parlamento. 
 Senhor Deputado Sérgio Borges, ora na 
presidência, sexta-feira, dia 12 de outubro, completou 
vinte anos da morte do Ex-Deputado Federal Ulysses 
Guimarães e ninguém mais se lembra desse 
parlamentar. Ninguém se lembrou, ninguém falou 
sobre S. Ex.ª. Se o Senhor Ulysses Guimarães 
estivesse neste mundo, hoje, estaria com dor no 
fígado de ouvir uma coisa dessa natureza. Um 
Deputado que falta a oito reuniões seguidas na 
Comissão de Saúde como membro efetivo quer dar 
de bonitinho, jogar para a plateia, insurgir-se ainda 
com um Parlamentar que é o primeiro a chegar e o 
último a sair deste Plenário; com quem cumpre o 
Regimento Interno e exige que o Presidente desta 
Casa faça o mesmo! 
 Fico vigiando tudo o que acontece. Chego 
cedo neste Plenário e leio todo o Expediente da 
sessão. Sei o que estou votando, posso até votar 
errado, mas quem não erra neste mundo? Agora, 
querer jogar para a plateia, jogar este Deputado 
contra o povo! Olha, o requerimento do Senhor 
Deputado Freitas é de pedido de retirada do 
Requerimento de Informação n.º 263/2012. Agora 
vem dizer que tenho de me informar melhor? Quem 
elaborou o requerimento foi S. Ex.ª. Esse 
requerimento consta no Expediente de hoje, que está 
em minhas mãos. S. Ex.ª disse e desdisse em seguida, 
não deixou nem votá-lo! Que negócio é esse? Ainda 
vem tirar sarro em cima dos deputados! Por que o 
Senhor Deputado está retirando o requerimento? 
Quero essas informações. 
 Como Deputado, como médico e Presidente 
da Comissão de Saúde desta Casa tenho o dever de 
saber por que foram requeridas essas informações e 
agora não quer mais. O que aconteceu no Município 
de São Mateus? O aconteceu no Hospital Roberto 
Arnizaut Silvares? O meu requerimento pedindo ao 
Ministério Público para fiscalizar está pronto. Se 
estiver tudo bem, tudo bem! Agora, não podemos 
viver com dúvidas nesta Casa. 
 Não estou neste Plenário para levar desaforo 
e nem para engolir sapo, principalmente de quem não 

comparece às sessões, não fica neste Plenário. Esse 
Parlamentar deveria ser destituído da Comissão de 
Saúde por sempre estar ausente. Encaminhei sua 
frequência para o Presidente desta Casa. Compareceu 
na semana passada, porque tinha um projeto de sua 
autoria e tinha interesse nele. Compareceu só por essa 
razão.  
 Senhor Presidente, é lamentável, hoje, no Dia 
do Professor, ninguém se lembrar do saudoso 
Professor Ulysses Guimarães no Dia do Professor 
ninguém se lembrar do nosso Professor Ulysses 
Guimarães. Lamentamos usar esta tribuna para fazer 
esse registro. É lamentável que vinte anos após 
perdermos Ulysses Guimarães poucas pessoas se 
lembram do exemplo que ele foi. Que ele esteja lá em 
cima, com certeza no céu, olhando para nós, tão 
errantes, que não aprendemos o que ele pregou nesta 
terra durante tantos mandatos! Perdoa-me, Ulysses 
Guimarães! 
 
 Por último, Senhor Presidente e demais 
Deputados presentes, registramos mais uma vez que 
hoje é o Dia do Professor. Já falamos sobre isso hoje, 
na nossa primeira fala do dia. Mas, desta tribuna 
queremos fazer uma homenagem ao professor 
Alberes Bezerra, do bairro Cobilândia, Município de 
Vila Velha, que tem vindo a esta Casa com 
frequência, já tendo trazido seis turmas para 
participar do projeto Exercendo a Cidadania. E 
estará presente novamente amanhã, nesta Assembleia 
Legislativa, trazendo mais uma turma.  
 

Professor Ulysses Guimarães, perdoa a todos 
nós, porque não aprendemos com o Senhor. Mas, o 
Senhor não está esquecido, pelo menos por este 
Deputado. Obrigado, Ulysses Guimarães! (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO 
BORGES) – 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 16 de 
outubro de 2012, para a qual designo 
  

EXPEDIENTE: 
 

 O que ocorrer. 
  

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
348/2012, 359/2012; discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei Complementar n.os 

31/2012 e 30/2012; votação, em 2.º turno, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.o 34/2011; 
votação adiada, com discussão prévia encerrada, dos 
Projetos de Lei n.os 237/2012, 260/2012, 265/2012 e 
298/2012; discussão prévia dos Projetos de Lei n.os 
256/2012, 266/2012 e 269/2012; discussão especial, 
em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 356/2012 e 
358/201 e discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 363/2012 e discussão especial, em 
2.ª sessão, do Projeto de Resolução n.o 016/2012. 
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Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

quarenta e dois minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão os Senhores Deputados 
Aparecida Denadai, Luciano Rezende, Luiz 
Durão, Marcelo Santos, Rodney Miranda e 
Solange Lube. 

 

 

ATAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. 
VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 
DE SETEMBRO DE 2012. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão. 

Convido o Senhor secretário a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior enquanto o Senhor 
Deputado José Esmeraldo chega ao Plenário para 
podermos deliberar a sua aprovação. (Pausa) 

 
(O Senhor secretário procede à 

leitura da ata) 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Colocaremos, primeiramente, em 
discussão a ata da décima nona reunião que foi lida, 
porém não foi aprovada por falta de quorum. Em 
discussão a ata. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela 

aprovação.  
  

O SR. LUIZ DURÃO – Pela aprovação.  
  

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Ata aprovada como lida. 
 Em discussão a ata da reunião anterior. 

(Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela 

aprovação.  
  

O SR. LUIZ DURÃO – Pela aprovação.  
  

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Ata aprovada como lida. 

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

OFÍCIO N.º 21/2012, encaminhado pelo Senhor 
Sergio do Nascimento Lucas, Presidente do Sindicato 
dos Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo 
– SINDELPO-ES, cópia da consulta do Exmo. 
Delegado Chefe da Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo, Senhor Joel Lyrio Júnior, feita à 
Procuradoria-Geral do Estado, sobre a inserção do 
Delegado de Polícia Civil no rol das Carreiras 
Jurídicas do Estado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Solicito à assessoria que extraia cópia do 
presente documento e encaminhe ao gabinete dos 
Senhores Deputados. Isso é uma consulta ao 
Procurador-Geral do Estado, considerando que nos 
outros Estados da Federação os delegados já fazem 
parte da carreira jurídica. Neste Estado também fazia, 
mas foi retirado do texto constitucional, e precisamos 
reinserir. Peço que seja dada ciência aos Senhores 
Deputados. 
 Continua a leitura do expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N.º 
43/2012, encaminhado pelo Senhor Aguinaldo Fritoli 
Vieira, Presidente da Associação de Moradores de 
Maruípe, solicitando a intervenção junto ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa 
Social, Excelentíssimo Senhor Henrique Herkenhoff, 
no sentido de que o pleito seja atendido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Esse ofício também já foi lido na sessão 
anterior, e não foi deliberado. Colocarei em 
deliberação o encaminhamento para o Senhor 
Henrique Herkenhoff, Secretário de Estado de 
Segurança Pública, para que seja instalada uma 
companhia em Maruípe, visto que já havia uma 
companhia naquele bairro, que foi extinta e levada 
para a Praia do Canto.  

Como votam os Senhores Deputados? 
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O SR. JOSÉ ESMERALDO – A favor. 
 
O SR. LUIZ DURÃO – A favor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Faremos o encaminhamento para o 
Senhor Secretário de Estado de Segurança Pública. 

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

72/2012, encaminhado pelo Excelentíssimo Senhor 
Deputado Cacau Lorenzoni, justificando sua ausência 
na Reunião Ordinária do dia 27 de agosto do 
corrente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Ciente. Arquive-se junto ao banco de 
dados da Comissão.  

É por isso que já pedi a nossa assessoria que 
proceda junto à Diretoria das Comissões 
Parlamentares, incluindo o nome do Senhor 
Deputado José Esmeraldo como membro efetivo 
desta Comissão, e o do Senhor Deputado Cacau 
Lorenzoni como membro suplente, já que S. Ex.ª não 
vem às reuniões, e precisamos ter quem está disposto 
a trabalhar. 

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

73/2012 - encaminhado pelo Excelentíssimo Senhor 
Deputado Cacau Lorenzoni, justificando sua ausência 
na Audiência Pública realizada em Jacaraípe, 
Município de Serra-ES, no dia 22 de agosto do 
corrente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) - Ciente. Arquive-se junto ao banco de 
dados da Comissão. 

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

250/2012 - encaminhado pelo Excelentíssimo Senhor 
Deputado Da Vitória, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária do dia 03 de setembro do corrente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) - Ciente. Arquive-se junto ao banco de 
dados da Comissão. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê: Denúncia de 

irregularidades no SVO, Serviço de Verificação de 
Óbito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhores Deputados, é denúncia que vem 
sendo feita desde o ano passado, com dados sobre o 
SVO.  

Encaminhamos a denúncia para os Senhores 
Secretários de Estado da Saúde e de Segurança 

Pública, considerando que se houver irregularidade 
tem que ser apurada pela via administrativa.  

Solicito a nossa assessoria que encaminhe 
cópia para os Senhores Deputados para que tomem 
conhecimento das denúncias e, se houver qualquer 
outra providência, colocaremos em deliberação. 

Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê: PROPOSIÇÕES 

RECEBIDAS: Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SERNHORES DEPUTADOS: Não houve no 
período. 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: Não 
houve no período. 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Cumprimento as lideranças presentes: o 
Tenente Herasmo Damasceno Santana, representando 
os bombeiros militares; o Senhor Antônio Fialho 
Júnior, representando o Sinpol; os Senhores 
Adevalter, Anselmo Nunes, Walter Buffolo, 
Humberto Mileipe e Lemilson Duarte Meira, 
representando a Agenpol; o Senhor Humberto 
Mileipe, representando a nova diretoria do Sindipol; 
o Senhor Ignácio Loyola Teixeira Marinho e a 
Senhora Denise da Conceição Rodrigues Martins, 
que representam a comunidade de Jacaraípe, e 
estiveram conosco no gabinete do Senhor Secretário 
de Estado de Segurança Pública, na trágica reunião 
na qual fomos com o objetivo de ter a solução e 
acabamos saindo frustrados. Cumprimento o Senhor 
Denys Mascarenhas, Vice-Presidente do Sindaspes; 
os Senhores Rodrigo Lousada, Jackon Leite e 
Anderson, além dos demais colegas Anderson 
Martins de Almeida e todos os companheiros da 
Comissão dos Policiais Militares de 1996, da 
Comissão dos Investigadores de Polícia de 1993 e 
todos os outros colegas que se encontram presentes. 
O nosso querido Senhor Milton Francisco de Oliveira 
está presente com sua esposa, Senhora Maria Júlia da 
Penha, nos dando a grata satisfação da sua presença. 

Não temos muita matéria a ser discutida na 
pauta de hoje, mas temos que falar da situação da 
violência que está assolando o Estado do Espírito 
Santo. Fizemos uma visita, Senhor Deputado José 
Esmeraldo, na quarta-feira, junto com o Senhor 
Denys Santos Mascarenhas, Vice-Presidente do 
Sindicato dos Agentes do Sistema Penitenciário do 
Espírito Santo, Sindaspes, ao presídio feminino do 
Xuri e foi muito proveitosa, Senhor Deputado Luís 
Durão. Neste presídio é onde se encontra recolhida a 
ex-presidente do Iases, Senhora Silvana Gallina, e 
estão todos no procedimento, inclusive ela, com 
uniforme, tudo dentro do que rege as normas do 
presídio.  

Tivemos a oportunidade de chegar num 
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presídio de regime semiaberto, onde encontramos a 
Senhora Juíza Elza Ximenes e a Senhora Promotora 
Viviane Barros Partelli Pioti, que realizaram vinte e 
três audiências e liberam doze detentos que estavam 
no regime de progressão de pena e foi dito pela 
própria Juíza que S. Ex.ª gostaria de ter uma 
audiência com o Senhor Governador Renato 
Casagrande, considerando que com o Secretário de 
Estado da Justiça, S. Ex.ª não queria mais esse 
entendimento, haja vista que as cadeias estão todas 
superlotadas.  

O presídio de regime semiaberto de Xuri tem 
capacidade para seiscentos e quatro presos, mas 
estava com oitocentos e sete detentos no dia que 
estivemos lá. O número de agentes é inferior ao 
necessário para uma boa segurança, a segurança dos 
próprios agentes. Em primeiro lugar temos que fazer 
a segurança dos responsáveis pelo presídio e depois 
dos detentos. 

Senhor Deputado Durão, ficamos de marcar 
uma nova data para fazermos uma nova inspeção em 
todas as unidades do Xuri. Todas elas estão 
superlotadas. Mas oficiamos via e-mail para o Senhor 
Secretário Luiz Ciciliotti, pedindo a agenda da Juíza 
e da Promotora, do Senhor Desembargador José 
Paulo Nogueira da Gama e do Senhor 
Desembargador Willian Silva, e com esta Comissão 
tratarmos do assunto com o Governador. Segundo 
cálculos dos gestores da Secretaria de Estado da 
Justiça, só vai ter presídio construído a partir de 
2014, e as cadeias não esperam, não aguentam. E a 
superlotação é uma das causas de rebelião, é uma das 
causas de insatisfação, sem contar a alimentação 
horrorosa que verificamos, o kit higiene é um 
porcaria. Pediremos as informações com relação a 
valores, porque eles mandaram e até trouxemos o 
desodorante, porque as presas falaram: eu quero que 
qualquer cidadão use este desodorante, se ele der 
resultado, nós queremos ficar aqui o resto de nossas 
vidas. As presas disseram que esse desodorante 
provoca uma inhaca que não tem jeito. Verificamos o 
descaso. As pessoas estão presas, mas têm de ter um 
tratamento digno.   

Quanto à comida existem várias ocorrências 
que a Senhora Renata Poton, Diretora do Presídio 
Feminino, fez as comunicações. Inclusive falei nesta 
Assembleia Legislativa que aquela comida nem 
porco come. Vocês podem ir lá observar. Nem porco 
come aquela comida. É um absurdo. 

Gostaríamos que na próxima reunião que for 
marcada, dentro do entendimento, sei que o tempo de 
todos é corrido, mas que pudéssemos estar com uma 
representação completa dessa Comissão para que 
possamos analisar e depois marcar uma audiência 
com o Senhor Governador Renato Casagrande para 
mostrar a S. Ex.ª, porque falarmos nesta Casa de Leis 
dá a impressão que só vamos para o campo da crítica. 
Mas não é. Não vamos só para o campo da crítica, 
porque vamos in loco ver a problemática. 
 As manchetes dos jornais deste fim de 

semana foram: Tiros na Praia da Costa. Correria. 
Jovens são perseguidos e mortos com tiros de fuzil. 
Várias balas de fuzil. Dois mortos. O Secretário está 
dizendo que não têm criminosos de fora. S. Ex.ª 
esteve nesta Casa e disse que não há necessidade de 
se instalar UPP, força tarefa e nem de serem 
realizadas blitze.  
 Senhor Deputado José Esmeraldo, quando V. 
Ex.ª saiu, a Senhora Denise da Conceição Rodrigues 
Martins e o Senhor Ignácio Loyola Teixeira Marinho 
disseram que ele jogava para a plateia. O Secretário 
disse que se não fizesse um planejamento, um 
trabalho de investigação e de inteligência, não 
poderia... E sem dar a resposta imediata que a 
sociedade precisa e tanto clama por segurança. 
 Há mais manchetes: Pintor é assassinado 
dentro de lanchonete em Jacaraípe. O pintor predial 
Félix de Azevedo, de trinta e cinco anos, foi 
assassinado dentro de uma lanchonete na noite de 
quinta-feira, no Bairro Enseada de Jacaraípe, na 
Serra. O pai de uma vítima disse: Você não pode 
salvar o seu filho deste mundo. Outra manchete: 
Conferente é executado ao sair de bar na Serra. 
 O índice de violência e de criminalidade está 
aumentando, o número de efetivo está defasado. 
Estamos com a mão de obra pronta, que são os 
investigadores de polícia; é só aumentar mais 
trezentos. Já podem nomear de imediato. Os policiais 
militares que passaram no concurso de 1996, também 
podem ser nomeados, pois passaram por todas as 
etapas. 
 Amanhã, às 9h, o Senhor Governador 
receberá o sindicato dos policiais e o sindicato dos 
delegados. Convidamos os nobres pares desta 
Comissão para participarem conosco a fim de 
cobrarmos de S. Ex.ª uma posição. Temos um 
compromisso com os policiais militares que fizeram 
o concurso em 1996. S. S.as passaram em todas as 
etapas e foram preteridos por um decreto. 
 Estivemos com o Comandante-Geral da PM, 
que nos informou que administrativamente só com 
autorização do Governador. A PGE ainda não fez um 
estudo com o Colégio de Procuradores. Cobraremos 
maior celeridade de S. Ex.ª para dar uma resposta aos 
policiais militares. 
 Com relação aos investigadores de polícia, 
basta que S. Ex.ª faça a nomeação de todos que 
tiveram os pleitos reconhecidos pela Justiça Estadual. 
Se a Justiça já reconheceu que era o bicho papão nos 
oito anos do ex-governador, e o Governador deu 
oportunidade para que a Justiça tratasse a coisa com 
isenção e desse ganho de causa aos investigadores. 
Agora falta o reconhecimento do Governador e o 
envio, para esta Casa de Leis, de um projeto 
aumentando o QO dos investigadores de polícia para 
contemplar todos os policiais. 
 Senhores Deputados José Esmeraldo e Luiz 
Durão, noventa e quatro investigadores já estão no 
processo de homologação do acordo e já estão no 
processo de investigação feito pela Polícia Civil. 
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Inclusive alguns já passaram e estão neste patamar: a 
investigação social. 
 Na reunião de amanhã, queremos contar com 
a presença de V. Ex.as para que cobremos do Senhor 
Governador. 
 Lemos uma matéria no jornal: Estado abre 
concurso para psiquiatras. Gostaríamos que o 
cameraman desse um take no jornal. É uma posição 
que urge necessidade. A Secretaria de Estado da 
Justiça precisa, até porque estão acontecendo desvios 
de conduta no Estado e está complicado; diretor-
presidente, diretor, diretor administrativo, todo 
mundo embolado nessa situação. Mas o que me 
causou estranheza, Senhores Deputados José 
Esmeraldo e Luiz Durão, foi quando mandaram 
contratar psiquiatras, agora por concurso, e 
publicaram o salário de três mil trezentos e quarenta e 
quatro reais, mais gratificação de custódia no valor de 
sessenta por cento. O médico que atenderá ao preso 
receberá gratificação de custódia. O agente 
penitenciário que faz a escolta do preso não recebe 
esta gratificação. Isso que falei que não deveria ser 
aprovado naquela oportunidade. Estamos vendo o 
mesmo erro sendo cometido. Está incorporado no 
salário também, mais quarenta por cento do salário 
base total de risco de vida. O agente vai segurar o 
preso, tirá-lo da cela, trazê-lo, escoltá-lo e conduzi-lo 
de volta, e não receberá por risco de vida e nem 
gratificação de custódia. O médico psiquiatra 
receberá. Faz logo o salário de seis mil seiscentos e 
pouco e não faz penduricalho dando direito a um e 
tirando de outro que o tem.  

Temos que conversar sobre esse assunto, pois 
são gestões temerárias da Secretaria de Estado da 
Justiça, e ficamos até preocupados.  

Há uma manchete no jornal A Gazeta do dia 
7 de setembro de 2012 dizendo: inquérito aponta 
envolvimento de secretário em irregularidades. Não 
sou eu quem está dizendo. O Delegado apurou e 
pediu o indiciamento. O Senhor Governador Renato 
Casagrande disse que vai mantê-lo. Está pagando 
para ver, Senhor Governador. A situação é crítica. 
Temos denunciado e não estamos pedindo a cabeça 
de ninguém, mas estamos denunciando. É um 
Secretário de Estado da Justiça e não pode ter mácula 
nenhuma. Está no jornal. O inquérito que foi 
concluído e encaminhado, inclusive com um pedido 
até de prisão, foi encaminhado para a Justiça e tem 
que ser analisado. O Delegado que está conduzindo 
essa investigação é um Delegado novo, mas 
competente, sério e sem posições políticas no Estado 
do Espírito Santo. É o Delegado Rodolfo Laterza. 
Então, ficamos preocupados com essa situação, 
Senhor Deputado Luiz Durão, porque depois dirão 
que não avisamos. Foi crônica anunciada a situação 
do Iases. Nós deste Plenário, eu e os Senhores 
Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão, todos os 
dias batíamos nesta Casa de Leis, mas deixaram que 
acontecesse. 

Não devem nada? Então por que estão 

agarrados? A justiça está errada? O inquérito foi 
manipulado? Não vejo desta forma. Vejo com 
consistência, com bastante embasamento jurídico 
para a manutenção. Preocupo-me e tenho dito com 
clareza nesta Comissão. É como sempre digo, somos 
da base aliada, mas não somos balança cabeça. O 
Senhor Deputado Sandro Locutor fala que é taruíra, 
que fica balançando a cabeça e dizendo amém. 
Temos que dizer a verdade para que o Senhor 
Governador Renato Casagrande saiba o que está se 
passando. 

Senhor Deputado Luiz Durão, estivemos em 
uma audiência pública em Jacaraípe, e o Senhor 
Deputado José Esmeraldo esteve na audiência com o 
Secretário de Estado de Segurança Pública. 
Tratamento para beber cafezinho e água, para receber 
sorriso, não quero ir a lugar nenhum. Quero ir para 
resolver o problema. Todos, o Senhor Ignácio Loyola 
Teixeira Marinho, as Senhoras Denise da Conceição 
Rodrigues Martins e Elva Ihle, as demais senhoras e 
o Senhor Leandro de Souza, que estavam presentes, 
ficaram horrorizados com o descaso, pois o Delegado 
Chefe da Polícia disse que dessa turma nova de 1994 
vai ver se coloca dois policiais em Jacaraípe. Não 
havia escrivão, foi um. Resta saber se serão atendidos 
os pleitos de atendimento 24h na delegacia. É um 
balneário com índice de violência altíssimo. Então, a 
situação é muito complicada. 
 Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª 
que participou da audiência sabe da ducha fria que foi 
colocada em nossa cabeça. O Senhor Deputado José 
Esmeraldo falou: reúna o GAO, reúna o BME, a 
Polícia Civil, faça uma operação, tire de circulação 
aqueles delinquentes que estão atazanando a vida dos 
comerciantes, atazanando a vida das pessoas, estão 
assaltando. Foram registradas trinta ocorrências em 
uma padaria, trinta e quatro em outro comércio, 
quarenta em outro. A diretora da escola está 
preocupada com mil duzentos e cinquenta alunos 
porque não tem segurança, não passa Segurança na 
escola. Desse jeito só aumentará a impunidade, 
aumentará a violência. 
 Passarei a palavra ao Senhor Deputado Luiz 
Durão para fazer suas considerações, haja vista que 
nossa pauta hoje está um pouco ligth. Vamos deixar 
os Senhores Deputados Luiz Durão e José Esmeraldo 
se pronunciarem porque temos uma reunião às 12h e 
temos um compromisso. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Luiz 
Durão. 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – Senhor Presidente, 
Deputado Gilsinho Lopes; Senhor Deputado José 
Esmeraldo, meus senhores e minhas senhoras, 
amanhã não poderia estar nesta Assembleia 
Legislativa porque ainda estou com um problema de 
saúde e a equipe médica me examinaria amanhã, mas 
vou transferir para quinta-feira porque a situação do 
nosso Estado em termos de segurança está fazendo 
vergonha. O cidadão não aguenta mais, quem tem a 
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sua loja, seu posto de gasolina, não aguenta mais essa 
situação. E o pior de tudo, os presídios já estão 
praticamente com o dobro de sua capacidade. 
 Temos que pressionar o Governo para 
construir novos presídios por causa dessa falta de 
segurança no Estado. E, como o Rio de Janeiro e São 
Paulo estão pressionando os marginais, eles estão 
vindo para o nosso Estado. Já foram presos vários 
com fuzil. Teve a morte de dois jovens em Cariacica 
com vários tiros também de fuzil e vai ser daí para 
pior. 
 Temos mais de trezentos investigadores ainda 
para colocarmos em atividade, duzentos e cinquenta 
PM’s e está se esticando para nomear essas pessoas. 
Precisamos que o Senhor Governador olhe a 
segurança como deve ser olhada, como o povo 
capixaba merece e não deixar simplesmente 
acontecer o que está acontecendo e dizer que não 
precisa melhorar a segurança.  

De modo que na reunião de amanhã com o 
Senhor Governador, precisamos colocar a 
necessidade de se resolver isso o mais rápido 
possível, porque esperávamos que o Secretário o 
fizesse. Pelo que estou vendo e pelo contato que 
fizeram quando eu estava de licença, S. Ex.ª acha que 
a segurança de nosso Estado está muito boa. 

Como todos sabemos, inclusive aqueles que 
têm sido dia a dia assaltados, a situação em que se 
encontra a segurança no Estado é calamitosa. 
Precisamos agir para que isso se resolva de uma vez 
por todas, pelo menos para dar um basta nessa 
impunidade que está havendo. O povo não aguenta 
mais e nós, como Comissão de Segurança desta Casa 
de Leis, somos cobrados e não podemos ficar batendo 
palma, não. Se tiver de criticar, vamos criticar, mas o 
povo não pode ficar do jeito que está. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
José Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO- Senhor 

Presidente, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, Senhor 
Deputado Luiz Durão, saúdo todos os presentes. 
Cumprimento o Senhor Júnior Fialho, do Sindicato 
dos Investigados; o Senhor Tenente Herasmo 
Damasceno Santana, vice-presidente da ABMES, e o 
Senhor Denys Mascarenhas. Aliás, vocês três são 
fominhas, sempre estão aqui juntos. Depois vamos 
dar um prêmio aos que estão vindo direto. Esses três 
vêm aqui direto. Saúdo a Senhora Denise da 
Conceição Rodrigues Martins e o Senhor Ignácio 
Loyola Teixeira Martins, que estava conosco lá; o 
Senhor Anselmo, representando a Agenpol, o Senhor 
Adevalter da Agenpol; o Senhor Anderson Martins 
de Almeida, concursado PM-96; o Senhor Joabe 
Simões Pereira, vice-presidente, concursado PM-96; 
o Senhor Anderson, concursado Policia Civil-93; o 
Senhor Humberto Mileipe, vice-presidente do 
Sindipol.  

Senhor Presidente Deputado Gilsinho Lopes, 
tomo a liberdade de voltar a esta Tribuna e ao mesmo 
tempo temos que ser realistas. O jornal A Gazeta de 
sexta-feira, dia sete de setembro de 2012, publicou 
matéria com a seguinte manchete: Inquérito aponta 
envolvimento de Secretário em irregularidades. Não 
consigo entender como é que o Senhor Governador 
Renato Casagrande ainda permanece com um homem 
desses como Secretário de Estado da Justiça. Os 
Secretários de bem deste Estado, que são Secretários 
de Estado, ficam até meio preocupados. Em qualquer 
reunião está esse moço aqui, o Senhor Ângelo 
Roncalli como se já não bastasse, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes e Senhor Luiz Durão, a prisão e que 
mau exemplo para aquela “juventude” do Instituto de 
Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – 
Iases, quando prende todo mundo; todo mundo preso.  
 A Senhora Silvana Gallina está presa na 
Unidade Prisional de Xuri. Está de macacão a mulher 
lá no presídio, Senhor Deputado Gilsinho Lopes? 
Tem que estar de macacão, porque se um está, o 
outro também tem que estar. Quer dizer, pega mal!  

O Governo tem que ser rápido, não pode 
demorar, se não daqui a pouco começa a pipocar em 
tudo quanto é lado; e já está pipocando, sou bem-
informado! Já está pipocando Governador Renato 
Casagrande. Estivemos com o Senhor Luiz Carlos 
Ciciliotti, Secretário-Chefe da Casa Civil e falamos: 
já está pipocando, depois não diz que não avisei! 

 Governador, mete a caneta! Está esperando o 
que mais? Já era para ter tirado esse cara, o Ângelo 
Roncalli, há muito tempo. Isso não é bom para 
nenhum governo, não é bom para a Casa, não é bom 
para a Assembleia Legislativa, porque somos da base 
do Governo. Senhores Deputados Gilsinho Lopes e 
Luiz Durão, dá a impressão que também 
concordamos com isso, porque somos da base do 
Governo. 

Deixamos um pedido, um apelo, não temos 
procuração, mas acreditamos que podemos falar em 
nome dos Senhores Deputados Gilsinho Lopes e Luiz 
Durão, nosso querido Durão: tira! Já era para ter 
tirado, está demorando demais! Por quê? Tem algum 
acordo nisso? Será que tem algum acordo para 
segurar um negócio desses? Já era para ter saído, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes. É um desrespeito, 
inclusive com a Comissão de Segurança, porque, por 
várias vezes, fomos lá e falamos. Não queremos 
indicar nenhum secretário, nem o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes quer. Não temos nenhum secretário a 
indicar. Queremos que coloquem gente de bem no 
Governo. É isso que queremos! Queremos que o 
exemplo seja dado; precisamos dar o exemplo.  

Secretário de Estado da Justiça, olha o nome, 
da Justiça. Inquérito aponta envolvimento de 
Secretário em irregularidades; mais o quê? Pede para 
sair Senhor Ângelo Roncalli! É isso que tem que 
fazer, rapaz. Vá para a sua terra. 

 É um grande erro trazer gente de fora para o 
Estado do Espírito Santo. Dá impressão que no 
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Estado do Espírito Santo não há gente capacitada 
para exercer essas funções, e tem muita gente 
capacitada, podem ter certeza. Traz de fora? Daqui a 
pouco o cara vai para Brasília ou para Recife; lá 
ninguém sabe o que está acontecendo no Estado. Esse 
tipo de mercadoria não precisa vir para o Estado do 
Espírito Santo. Essa mercadoria é estragada, podre! O 
Estado do Espírito Santo não merece isso. 
Lamentavelmente, não merece. 

São seis ou são sete anos? Quantos anos, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes? Fale ao microfone. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Deputado José Esmeraldo, apenas sete anos e três 
meses. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Sete anos e 

três meses. Senhor Deputado Luiz Durão, o que V. 
Ex.ª tem a falar? V. Ex.ª não concorda com isso? 

 
O SR. LUIZ DURÃO – Estamos com V. 

Ex.ª, Senhor Deputado José Esmeraldo, porque com 
essas irregularidades e com a posição que assume, S. 
Ex.ª não tem mais condições de ficar no cargo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – É isso aí 

Senhor Deputado Luiz Durão. Sempre tive o maior 
respeito por V. Ex.ª e pelo Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes. Temos que ser firmes, temos que ser firmes! 
 Quem não deve, não teme. Senhor 
Governador Renato Casagrande, dê oportunidade a 
uma pessoa do Estado do Espírito Santo, porque já 
conhece tudo dentro do Estado. Mas não, trouxe esse 
forasteiro de fora e agora aconteceu isso. 
Lamentavelmente, é o que está acontecendo. Não 
estamos batendo no Senhor Governador, não estamos 
batendo em ninguém. Estamos tentando tirar a laranja 
podre de dentro do saco, porque se não aparecerá um 
monte de laranja fedendo também, e já tem uma 
fedendo.  
 Estamos fazendo o que aqui, Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Luiz Durão? O que 
estamos fazendo aqui? Isso é um desrespeito para a 
Comissão de Segurança. Desrespeito para com este 
Plenário. Se houver algum deputado que tenha peito 
para dizer o contrário, conversaremos com ele. Isso é 
brincadeira. Está errado e, se está errado, tem que 
dizer que está errado. 
 Aventureiro? Não sabemos como podem 
dizer que o Governo foi bem com um cara desses lá 
dentro, e com aquele tal de Toninho, o Senhor 
Antônio Haddad Tápias, ex-diretor técnico do 
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado-
Iases, que foi exonerado. E o Senhor Ângelo 
Roncalli, foi apontado na matéria do jornal A Gazeta, 
do dia 7 de setembro de 2012: Inquérito aponta 
envolvimento de secretário em irregularidades.  
 
 Quem é esse secretário? Senhor Ângelo 
Roncalli. Está aqui. E quando pensei que o cara, 

Senhor Antônio Haddad Tápias, havia sido 
exonerado, o nomearam como assessor especial do 
Senhor Ângelo Roncalli, que disse não saber de nada. 
Se não sabe é mais um motivo para pedir para sair. 
Quem é secretário tem que saber tudo que está 
acontecendo dentro da secretaria. Isso não se 
justifica. Não pensa que o povo do Estado do Espírito 
Santo é bobo, não. Aqui não tem ninguém bobo.  
 Senhor Governador, tome uma providência! 
Inclusive, quero fazer um pronunciamento a favor do 
Senhor Governador nesta Casa de Leis, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes.  
 Hoje é dia 10 de setembro, espero que até o 
final do mês esse moço saia. Hoje são 10 de setembro 
e não é possível que esse moço emplaque o mês de 
outubro. Repito: não é possível que o Secretário de 
Estado da Justiça emplaque o mês de outubro. Está 
desgastando o Governo e o Governo não merece isso. 
Senhor Governador, mete a caneta porque está todo 
mundo de olho.  
 Já me perguntaram algumas vezes se sou da 
Comissão de Segurança e, também, a respeito do que 
está acontecendo no Iases, onde prenderam treze ou 
catorze pessoas, um monte. Tem um detalhe: 
Delegado Rodolfo Laterza, bom delegado, tem gente 
ali que se S. S.ª convidar para dar informações, S. S.ª 
saberá de tudo. Tem cada informação, Delegado 
Gilsinho Lopes, incrível. A hora que o Delegado 
Rodolfo Laterza pegar um cara que conheço e o 
levar, S. S.ª terá informações do arco da velha. O pior 
é que são todas informações corretas e estamos 
prontos para ajudar. 
 Lugar de picareta, bandido, desonesto, 
colarinho, prende, tem que ser preso mesmo. E esse 
Iases é um barril de pólvora da bagunça e 
irresponsabilidade. Tenho alguns mandatos, são sete 
mandatos que tenho e nunca vi tanta prisão assim. 
Prenderam todo mundo! 

E os outros que entraram em substituição a 
esses, fiquem atentos; não façam igual aos que estão 
presos, que ficavam naquele prediozinho na Rua 
General Osório e nunca iam lá, Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes e Luiz Durão; nunca iam lá, dava 
coceira. Eles não queriam chegar lá, não iam lá 
visitar, deixavam lá coitados, na linguagem popular, 
aquele monte de gente lá perdido. Os agentes 
socioeducativos, não tinha ninguém defendendo eles 
lá. É só ferro em cima do pessoal. A verdade é essa. 
É só bater e se falar qualquer coisa transfiro você lá 
para o pior lugar, o Complexo Penitenciário de Xuri. 
E o cara fica com medo porque tem família para 
tratar, então não pode falar nada, pois está com a 
mordaça, está amordaçado. 

Os agentes socioeducativos lá em frente à 
Escola São João Batista, uma escola de segundo grau, 
ali onde tem aquela parafernália, aquela bandidagem, 
aquela corrupção e é por isso que todo mundo está 
preso. Senhor Deputado Gilsinho Lopes, o troço não 
é brincadeira não! Delegado Rodolfo! Daremos uma 
menção honrosa depois a esse delegado, esse 
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Rodolfo.  Qual é o Sobrenome de S. S.ª, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Laterza. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – O Senhor 
Rodolfo Laterza entrou agora? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Há três anos. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Há três anos. 
Bom esse delegado, hein? É isso aí, agora os agentes 
socioeducativos, principalmente com esse tal de 
Toninho Haddad e esses outros que estão lá, que tem 
um comando ali que é diabólico... Ainda tem gente 
lá, delegado, tem gente lá ainda e se V. S.ª for fundo 
trará mais uns cinco ou seis. Tem mulher e homem. 
Os homens estão indo para onde, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes?  
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Para o Complexo Penitenciário de Xuri, 
Senhor Deputado José Esmeraldo. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – A Senhora 
Silvana Galina está no Xuri também? Está feliz? É 
isso aí compadre, fizeram, fizeram, fizeram e depois 
o que acontece? Acontece isso. Isso é ruim para a 
sociedade, mau exemplo para aquela “garotada”, mau 
exemplo! Se o comando pratica isso, esse tipo de 
coisa... Pratica isso aí! 

Citamos o nome da Senhora lá de Jacaraípe, 
tivemos lá com o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
em uma reunião com o Doutor Henrique Herkenhoff. 
E esse é um grande delegado, um homem de bem, o 
Superintendente Doutor Joel Lyrio. Naquela 
oportunidade, várias e várias pessoas compareceram 
ao local, desesperadas em função da quantidade de 
assalto na região de Jacaraípe. Tomamos a liberdade, 
até mesmo porque falamos diversas vezes com o 
Secretário e S. Ex.ª fica olhando. O Secretário de 
Estado de Segurança Pública senta-se bem à cadeira 
pra caramba, é pomposo. S. Ex.ª senta-se à cadeira, 
fica olhando e olhando... Pensamos: vai sair alguma 
coisa. O pessoal falou, falou, falou e procuramos dar 
uma força...  

Pensei: vai sair alguma coisa, o homem vai 
bater o martelo, o cara é bom. S. Ex.ª firma para 
você, você olha pra ele. Vamos dar solução para a 
bandidagem na região de Jacaraípe. Havia mais ou 
menos umas dez pessoas. Quem tinha sido assaltado 
menos vezes, Senhor Antônio Fialho Júnior, foi 
quinze vezes. Havia um que tinha sido assaltado 
quarenta vezes. Uma senhora de São Paulo, coitada, 
já queria ir embora porque não aguenta mais. E S. 
Ex.ª olhando com aquela firmeza muito grande, 
solução vai ter agora, graças ao bom Deus, vamos ter 
a solução do problema.  

Procuramos ajudar porque estávamos 
acreditando. Demos a orientação para trazer as blitze 
e, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, se tivessem feito 
as blitze conforme nós e os moradores do local 
solicitamos, quem sabe da quentura do fogo é a 
panela, esse garoto que foi morto em Jacaraípe não 
teria sido talvez morto porque os bandidos saíram do 
local. 

Depois, tive que me ausentar e o Secretário 
de Estado da Segurança Pública disse que estávamos 
jogando para a plateia. O Secretário Henrique 
Herkenhoff disse que estávamos jogando para a 
plateia. Essa segurança nossa está boa. É Justiça, é 
Segurança Pública, o negócio está bravo. Secretário 
tem que ser operacional, Secretário não pode ser 
teórico, tem que ser prático. De vez em quando, para 
levantar a autoestima dos policiais que tomam tiro 
toda hora, o secretário deveria ir ao local da prisão. 
Pode ter certeza de que não direi que o Senhor 
Henrique Herkenhoff está jogando para a plateia e 
sim o parabenizarei. Na hora que tiver uma prisão, vá 
ao local.  

O ex-Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Senhor Rodney Miranda, fazia isso. Botava 
três ou quatro pistolas, tinha pistola para tudo que é 
lado, mas ia ao local. O homem chegava lá pistolado. 
Tem que diminuir um pouco a barriga. Cara muito 
barrigudo não pode subir morro, não é verdade? 
Subir morro com essa barriga, andará dez metros e 
precisará de um copo d’água. O cara está ferrado, 
verdade é essa.  

Então, bota um cara como o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. O Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, no primeiro mandato, me falaram 
que pularia de Helicóptero. Pensei que S. Ex.ª era 
maluco, mas não é que pulou. O Delegado Gilsinho 
Lopes é cara feia assim, mas é gente boa para 
caramba. A carinha dele é assim, essa carinha de... 
mas é gente boa, tem grande coração e tem feito um 
belo trabalho para vocês. Por isso estamos neste 
procedimento, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Mas 
não vamos tergiversar. 
 Senhor Renato Casagrande, Governador do 
Estado, a segurança está precisando de Polícia 
Militar! Trezentos e cinquenta policiais militares 
estão prontinhos para ir para a rua, para trabalhar. Já 
ganharam na Justiça, Senhor Governador Renato 
Casagrande, e só está faltando V. Ex.ª mandar a esta 
Casa o projeto, conforme disse o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, para contemplar os policiais 
militares que fizeram e passaram no concurso. Todos 
os procedimentos já estão prontos para que ingressem 
em seus trabalhos.  
 Fica o apelo, o pedido da Comissão, que não 
é apenas meu, é também dos Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes e Luiz Durão.  
 É por aí. Está precisando de policiais 
militares? Estão faltando policiais militares? A 
proporcionalidade da população em relação aos 
policiais é desfavorável? Tem os trezentos já 
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preparados, prontos para entrar e fazer a sua parte. É 
o que queremos. Queremos falar desta tribuna: 
Beleza, Governador, V. Ex.ª fez a coisa certa. É o que 
queremos falar, coisas boas.  
 Mas enquanto o Ângelo Roncalli estiver em 
seu cargo, não podemos falar coisas boas. Como vai 
ficar com um homem desses lá? Roncalli, peça para 
sair até o próximo final de semana. Já está pegando 
mal. Peça para sair. O senhor não passou em um 
concurso em Brasília? Garantimos que o seu 
concurso não terá problemas, mas e o daqui? Vá para 
Brasília, porque lá ninguém te conhece.  
 No que tange aos investigadores de 1993, são 
quantos, Senhor Deputado Gilsinho Lopes?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Noventa e quatro já fizeram 
homologação. São trezentos no total.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Os trezentos 
já estão habilitados? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Habilitados, com sentenças favoráveis do 
Poder Judiciário. Só é preciso o Senhor Governador 
mandar a esta Casa, em duas linhas, como no caso da 
Lei n.º 9.656, proposta de prorrogação do prazo e 
aumento do QO dos investigadores de polícia.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – É isso. O 
Senhor Governador deu uma abertura grande para a 
Polícia Militar. Acho que fez justiça. O Senhor 
Governador Renato Casagrande é uma pessoa de boa 
índole, seu único problema é que demora muito para 
tomar decisão. Mas é novo, aprende rápido. Tem que 
tomar decisão. Têm coisas que não podem demorar. 
Antes que a bomba exploda, tire-a logo.  
 Senhores Deputados Gilsinho Lopes e Luiz 
Durão, Roncalli tem que sair. Quando sair, vamos 
parabenizar e dizer: Demorou um pouquinho, mas 
saiu. Aliás, Roncalli deveria pedir para sair. 
Assessoria, fale para o homem para sair. Está 
pegando mal.  

Vou ler novamente a manchete do jornal: 
Inquérito aponta envolvimento de secretário em 
irregularidade. Pelo amor de Deus, isso é muito 
ruim. O cara é secretário de quê? Da Justiça. Que 
Justiça?  
 Senhor Deputado Gilsinho Lopes, falaria 
cinco minutos, mas já passei.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, por 
deliberação desta Presidência, V. Ex.ª tem até o 
horário da sessão ordinária. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – V. Ex.ª quer 
sair desta reunião às 3h da tarde? Mas isso aqui é 
uma conversa de gente grande, aqui é uma conversa 
de gente grande. Sempre digo que não se aprende 

nada com o diretor, aprende-se com a base. Não 
podemos começar a casa pelo telhado. Temos que 
começar a casa pela fundação, senão a casa cai. Essa 
que é a verdade. 

Senhores Deputados Gilsinho Lopes e Luiz 
Durão, estou me sentindo feliz de estar na Comissão 
de Segurança, porque a segurança é o maior 
problema do País e do Estado do Espírito Santo. O 
grande problema, o grande gargalo é a segurança. E 
temos o pessoal preparado. Cada um dos presentes 
nesta reunião tem a sua responsabilidade com a sua 
instituição. Temos o Quadro Organizacional do 
Corpo de Bombeiros, o Senhor Herasmo Damasceno 
Santana, nosso amigo está sempre nesta Casa de Leis, 
e espero que S. S.ª seja um pouquinho mais político, 
na próxima vai ser mais político, o amigo que está 
sentado, com a camisa cor de vinho. Mas falou bem 
aqui. E V. S.ªs estão fazendo certo, todos estão 
fazendo certo. Quando V. S.ª sai de Jacaraípe e vem a 
esta Assembleia Legislativa é importante, porque 
podem ter certeza de que tem muita gente ouvindo e 
falando: olha, governo, os homens estão falando lá! 
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 
Cada um tem que vir a esta Assembleia Legislativa 
mesmo e fazer ser. Não é perder tempo. Não estão 
perdendo tempo, não. Tanto não é perder tempo, 
porque muitas coisas foram resolvidas em função da 
união de V. S.ªs. A união de V. S.ªs é fundamental, 
porque se vermos que a galeria está vazia de policiais 
militares e de investigadores, o que nunca aconteceu, 
aí achamos que não estão interessados. Mas V. S.ªs 
estão muito interessados, porque todos são chefes de 
família. 

Apesar da câmera não filmar, onde está o 
rapaz da câmera? O senhor pode filmar desta câmera 
aqui? Filma o pessoal lá em cima. Encostem-se ao 
vidro, amigos, para filmá-los. O Senhor Renato 
Casagrande, Governador do Estado do Espírito 
Santo, tem muitas coisas para tratar e às vezes não 
sabe que o pessoal está tão preparado. Olhe, Senhor 
Governador, todo esse grupo que está aí são jovens 
preparados da polícia militar. Passaram em todas as 
etapas. O que está faltando? Está faltando V. Ex.ª 
encaminhar para esta Casa de Leis a contratação dos 
trezentos e cinquenta policiais militares, que são 
importantíssimos para a nossa segurança. Ali tem 
cada camarada que se chegarmos perto deles está 
doido, os homens são fortes demais. Existem uns 
mais franzinos, mas esses são para correr atrás dos 
vagabundos, pega todo mundo. E os outros são para 
dar garantia, porque depois acham que o cara é 
franzino. O negócio está bem feito, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. Tem a turma que pega e outro que 
protege. É isso aí, se correr o bicho pega e se ficar o 
bicho come. Governador, esse grupo aí é dos 
policiais militares. Toda segunda-feira eles estão 
nesta Assembleia Legislativa dando apoio à 
Comissão e temos obrigação de encampar essa luta e 
já o fizemos. Falta o Senhor Governador encaminhar 
a esta Casa a contratação, porque eles querem 
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trabalhar. As mulheres não aguentam mais ver esses 
homens dentro de casa. Vamos colocá-los para 
trabalhar. Só tem gente de qualidade. Fazemos esse 
apelo ao Senhor Governador. 
 Queremos falar também dos investigadores, 
no mesmo processo, nomeação do policial militar e 
dos investigadores. S. S.as sempre estão nesta Casa. 
Senhor Governador, é isso que queremos. V. Ex.ª 
está fazendo uma boa administração, com algumas 
exceções que estão te atrapalhando, como esse: 
Inquérito aponta envolvimento de secretário em 
irregularidades. Ângelo Roncalli, esse, V. Ex.ª tem 
que tirar rapidinho. Esse é uma laranja podre dentro 
do saco. Tem que tirar rápido. 
 Agradecemos aos Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes e Luiz Durão e aos senhores, que são 
homens de bem e que muitas vezes são 
incompreendidos. Com certeza, enquanto estivermos 
nesta Casa, será feito justiça para quem merece 
justiça.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, quando 
falamos com o Senhor Governador sobre o 
posicionamento do Secretário Ângelo Roncalli, 
falamos não só pelo envolvimento que aparece nos 
jornais e sim pelo conhecimento que temos, sem 
dizer do transtorno que S. Ex.ª tem causado para o 
Senhor Governador.  

Hoje, estão presentes nesta Casa os agentes 
penitenciários que passaram no concurso público e S. 
Ex.ª fez uma limitação de idade para trinta anos. Um 
absurdo. Acima de trinta anos as pessoas não podem 
ingressar no serviço público. Isso só acontece na 
Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo. 
Sem contar que a Cespe/UNB reprovou mais de dez 
agentes no psicotécnico. Eles já ganharam na justiça 
o direito à permanência, porque fizeram a segunda 
etapa e passaram, mas foram exonerados. 
 Colocam um cidadão na Corregedoria que 
não tem vinculação nenhuma com a Sejus e 
sumariamente exonera agentes penitenciários em 
todo segmento: na Polícia Militar, na Polícia Civil. 
Quando o policial está de plantão, tem o seu quarto 
de hora para trabalhar, assim como o médico e o 
enfermeiro, mas na Sejus não pode. Há um acordo 
com a direção, que também é omissa nesse sentido. 
Existe um procedimento. Se deu certo, a direção fica 
com os louros; se deu errado, o agente que paga o 
pato. A gestão é temerária. Falamos que não houve 
planejamento nenhum sobre o aumento da população 
carcerária. É inadmissível o cidadão estar há mais de 
sete anos na Pasta e não saber qual é o crescimento 
da população carcerária, para construção de 
presídios. Agora, haverá dispensa de licitação e 
havendo dispensa de licitação, quem vai vencer? DM 
Construtora e Verdi Construções. São as duas 
empresas que constroem os presídios capixabas. Mais 
de duzentos milhões só em presídios capixabas foram 
construídos por essas empresas. A garantia de cinco 

anos já venceu. E agora? As portas automatizadas, o 
sistema de vídeo monitoramento, do qual falamos 
semana passada, foram retiradas todas as cento e 
vinte e oito câmeras que havia no Sistema 
Penitenciário do Município de Viana. Não há 
nenhum acompanhamento online da situação quer 
seja dos agentes penitenciários, pois o sistema de 
vídeomonitoramento beneficia os agentes que 
trabalham e são zelosos, que não trabalham em 
desvio de conduta, pois serão observados e 
analisados; e aqueles que estão em desvio de conduta 
serão punidos exemplarmente. Os presos não têm 
condições de fugir e não saem do procedimento, pois 
o procedimento adotado é para que o agente seja 
respeitado. Estivemos no Presídio de Xuri e todos 
passaram com a cabeça baixinha, com as mãos para 
trás e deve ser assim. Deve haver disciplina, pois 
estão comendo à custa do Estado, e quando o preso é 
condenado, os filhos, cada um têm direito a receber 
uma quantia maior que o salário mínimo. 

Então, tudo isso acontece nessa 
administração do Senhor Ângelo Roncalli, pessoa 
que estimava muito, respeitava muito, mas que hoje, 
vendo essas mazelas, não posso ter o mesmo respeito. 
Fomos eu, os Senhores Denys Mascarenhas e Paulo 
Cezar Buzzetti dos Santos, Presidente do Sindaspes, 
com a Comissão de Segurança, conversamos para S. 
Ex.ª tirar essa tão famigerada Lei n.º 455/2008, e o 
Senhor Governador Renato Casagrande disse: se o 
Doutor Ângelo Roncalli entender que está tudo certo, 
retiramos, mandando um projeto de lei revogando a 
Lei n.º 455/2008. S. Ex.ª simplesmente está batendo 
o pé com o Coronel Marcos Roberto Amorim, e um 
tal de Coronel José Tadeu Speck. É tanto coronel que 
há lá, Tenente Damasceno, que é brincadeira. Nunca 
vi, na história da sociedade, na Secretaria de Estado 
da Justiça, essa invasão de coronéis. Diga-se de 
passagem, militarismo não pode combinar com 
Secretaria de Estado da Justiça, onde deve haver 
ressocialização e capacitação. 

O Coronel José Tadeu Speck está na Epen, 
Escola Penitenciária, e há uma servente que recebeu 
nove mil reais, como se estivesse dando aula; um 
motorista recebeu vinte e quatro mil reais, como se 
estivesse dando aula; outra pessoa recebeu trinta mil 
como se estivesse dando aula; há colegas nossos que 
receberam para dar aula na Epen e estavam em 
horário de trabalho nesta Casa de Leis, sem que 
houvesse a compensação. Isso é gestão temerária, e 
com aval do Senhor Secretário Ângelo Roncalli. 
Tenho documento e entreguei nas mãos do Senhor 
Governador Renato Casagrande, que disse que está 
instaurando. Perguntei ao Subsecretário se havia 
algum inquérito administrativo. Não existe inquérito 
administrativo. A Secont está apurando e já viu 
disparidade. Senhor Deputado José Esmeraldo, um 
garoto que toma conta do contrato da CFTV era 
funcionário da Sejus, montou essa empresa e 
comprou um apartamento de quinhentos mil reais na 
Praia do Canto e já está retirando todo o material. 
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Montou a sala, e o Estado paga seis mil reais de 
aluguel de uma sala dentro do presídio em Viana. A 
sala é do próprio Estado, que paga seis mil reais de 
aluguel, e o cidadão diz que não, que foi cancelado o 
contrato e o Subsecretário Administrativo reteve 
trinta por cento do valor do contrato, porque está 
exacerbado o valor, acima do contratado, e tudo, mais 
de um milhão e oitocentos só de 
vídeomonitoramento. Aí vamos às unidades e as 
portas automatizadas não estão funcionando, estão 
com número inferior de agentes. 

Foi feito aquele concurso e invadiram o site 
da Sejus colocando o assassino, o Lombrigão, como 
aprovado, o próprio Ângelo Roncalli como aprovado, 
uma sacanagem, um desrespeito com a sociedade. Aí 
temos que ficar dizendo amém? Senhor Governador, 
V. Ex.ª vai me desculpar, o Senhor Ângelo Roncalli 
já está com prazo de validade vencido. Não me 
permito não utilizar esta tribuna para falar isso às 
claras. 

O Delegado Doutor Rodolfo Laterza está 
conduzindo o inquérito. Agora já querem jogar o 
Ministério Público contra o Poder Judiciário dizendo 
que o Ministério Público não falou no inquérito. Mas 
para que o Senhor Governador, o Senhor Ângelo 
Roncalli e demais autoridades não digam que 
estamos falando em cima dos jornais, estamos 
falando em cima do que está publicado no jornal, que 
tem responsabilidade sobre o que está publicando.  

Farei um requerimento ao Senhor Presidente 
desta Casa, com base no artigo n.º 157, solicitando 
cópia integral do inquérito policial que está apurando 
os desmandos no Iases, para vermos. Se houver 
matéria sigilosa, mantenha-se o sigilo. Temos 
responsabilidade, virá com carimbo de sigiloso e não 
poderemos dar publicidade, mas teremos noção. 
Reuniremos a Comissão com cópia do inquérito e 
iremos ao Senhor Governador porque estamos 
cansados de estar nesta Comissão falando, falando, e 
a sociedade às vezes fica pensando: será? Os 
Senhores Deputados estão falando, mas o Governo 
não tira. Será que o cara deve? Será que não deve? O 
que sei é que eu não devo. O Senhor Deputado José 
Esmeraldo não deve; o Senhor Deputado Luiz Durão 
não deve; os senhores presentes a esta reunião não 
devem. 

Temos que ter responsabilidade e para que 
façamos o requerimento, vou colocar em deliberação. 
No artigo n.º 157 do Regimento Interno, 
requerimento é o pedido formulado ao Presidente da 
Assembleia Legislativa sobre objeto de expediente ou 
de ordem, por qualquer Deputado ou comissão. 
Vamos fazer pela comissão. A comissão solicitando 
ao Presidente desta Casa que requisite na forma 
contida, se for sigiloso, sigiloso, se for aberto, aberto, 
o inquérito policial completo para que tenhamos 
conhecimento integral de toda elucidação e 
investigação, até as conversas que ocorreram.  

Como vota o Senhor Deputado José 
Esmeraldo? 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – 
Primeiramente, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
parabenizo V. Ex.ª pela brilhante iniciativa de 
requerer cópias do inquérito. Isso vai colaborar muito 
com esta Comissão e ficaremos informados. É 
importante todos ficarmos informados e, dentro do 
que for possível ajudar esse grande Delegado, Doutor 
Rodolfo Laterza, vamos ajuda-lo com certeza. 

Mas, recebi uma série de documentos, um 
calhamaço, do Iases. Um dos motivos da denúncia é 
com relação ao pagamento de diárias, que era feito da 
seguinte forma: se o João, que é motorista do Iases, 
vai viajar, assina antes da viagem e quem recebe é 
outro. Esse documento está lá. O negócio e feio. É de 
vaca não conhecer bezerro. O Troço é brabo. 
Existem algumas pessoas lá que se forem ouvidas 
irão, com certeza, colaborar bastante com seu 
inquérito.  Não tenho dúvida nenhuma que irão 
colaborar bastante.  

Votarei favorável. Não poderia deixar de ser 
e ao mesmo tempo voltaremos para a matéria 
publicada no jornal A Gazeta de 06 de setembro de 
2012, Senhor Governador: Inquérito aponta 
envolvimento de secretário em irregularidades. Esse 
homem não pode ficar mais no Governo. Esse 
homem tem que sair. Já era para ter saído há uns dois 
meses porque isso ai desgasta o Governo. Vai ficar 
com uma laranja estragada dentro do saco? Já tem 
uma bomba ai, em outro setor, inclusive, queria que a 
Taquigrafia registrasse isso. Tem uma bomba e só pra 
poder acrescentar, é num órgão delegado. Não vou 
falar muito. É num órgão delegado. 

  
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) - Senhor Deputado Luiz Durão, como V. 
Ex.a vota? 

 

O SR. LUIZ DURÃO - Voto favorável, pois 
assim teremos documento para chegar ao Senhor 
Governador e fazer os pedidos e exigências que 
melhor for para a sociedade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 
LOPES) - Aprovado à unanimidade. Solicito que a 
Assessoria da douta Comissão, juntamente com nosso 
Procurador, formule o requerimento para que os três 
Deputados o subscrevam ainda hoje, assinem este 
requerimento ainda hoje, para ver se, no máximo, 
amanhã seja lido na sessão ordinária desta Cassa de 
Leis.  

Como os Senhores Deputados José 
Esmeraldo e Luiz Durão disseram, sempre tivemos e 
estamos, incansavelmente, na luta em defesa tanto 
dos investigadores quanto dos policiais militares e 
dos agentes penitenciários. Registro que a 
insatisfação de vocês não pode ser contra a 
Comissão. A insatisfação tem que ser contra as 
pessoas que estão contra o entendimento. Não estava 
aqui na semana passada porque tive problema de 
saúde e sei que gerou uma insatisfação no grupo dos 
policiais militantes. Estavam presentes os Senhores 
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Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão. Não lutem 
contra quem os defende. Não marchem nesta direção. 
Estou dando um recado. Se marcharem nesta direção, 
nem por isso vamos esmorecer, deixar de lutar. 
Estamos lutando porque sabemos que vocês têm o 
direito. Estou deixando bem claro que tenho 
informações privilegiadas e não seria de bom alvitre 
que se insurgissem contra quem está lhes 
defendendo, contra quem está defendendo a bandeira. 
Tenho falado para os colegas investigadores, a 
paciência e o equilíbrio e isso conforta nosso coração, 
nos dá alento e faz com que alcancemos nossos 
objetivos.  

Está dado o recado. Para quem sabe ler, um 
pingo é letra. O bom entendedor... que fique gravado 
na mente de vocês. Esta Comissão de Segurança é 
amiga e parceira de vocês. Não brincamos com coisa 
séria. Estamos tendo dificuldade de encontrar o 
caminho, mas amanhã, na reunião com o 
Governador, cobraremos novamente.  

O Senhor Deputado José Esmeraldo nos 
trouxe a informação que foi entregue a S. Ex.ª, de que 
um juiz, em 2001, já concedeu numa liminar a 
inclusão, a nomeação de vocês. Esse juiz já está 
aposentado e até hoje sua decisão não foi cumprida. 
 São esses absurdos que o Senhor Governador 
Renato Casagrande tem procurado corrigir. O Senhor 
Deputado José Esmeraldo bem disse que quem abriu 
as portas do diálogo foi o Governador Renato 
Casagrande, porque no governo passado não tinha 
isso não, não havia diálogo. Vocês que são 
investigadores, sabem o que passaram; e os policiais 
militares também, em 2011, com o Coronel Anselmo 
Lima, que chegou e sequer conheceu o requerimento 
administrativo da PM.  
 A Comissão de Segurança esteve com o 
Coronel Ronalt Willian de Oliveira, que nos recebeu 
e, com tranquilidade, falou: Deputado Gilsinho 
Lopes, eu verei. Não se pode ter outra posição em 
relação ao parecer contrário que foi dado, mas podem 
ter certeza de que estamos lutando e brigando. 
 Tenente Damasceno, em relação ao QO, 
continuaremos lutando e brigando; e nessa conversa 
que teremos com o Governador amanhã, pediremos 
que encaminhe ou veja se tem alguma coisa 
encaminhada, pois foi feito acordo, e acordo é para 
ser cumprido. Veio o da Polícia Militar e não veio o 
do Corpo de Bombeiros. Também estamos no 
aguardo de estar sendo encaminhado o da Polícia 
Civil, que está causando desgaste, transtorno, 
polêmica, mas também conseguiremos fazer isso. 
 Agradecemos a presença de todos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente reunião. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, para a qual 
designo 
  

EXPEDIENTE: O que ocorrer. 
 

Está encerrada a reunião. 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE. DÉCIMA SEXTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 
DE OUTUBRO DE 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão. 

Convido a senhora secretária a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(A senhora secretária procede à leitura da ata) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Suspenderei a discussão e votação da 
ata enquanto aguardamos a chegada do Senhor 
Deputado Dary Pagung. 

Solicito à senhora secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

OFÍCIO DIPROL/Ales/Nº50 – Em resposta ao 
requerimento n.º161/2012, de autoria desta comissão, 
encaminhando cópia da EMI n.º 007-2012/GS-
SEAMA, acompanhada da nota técnica CGA/CAIA 
n.º 65/2012 emitida por Analistas de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos lotados na Gerência de controle 
Ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – Iema. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Ciente. Encaminhar cópia aos 
membros desta comissão e também ao Senhor 
Eraylton Moreschi Júnior. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
OFÍCIOEVEREST/TECNOLOGIA/ N.º570/2012 
– Informando o término das atividades de pesquisa 
sísmica marinha 2D nas bacias sedimentares de 
Campos e de Santos, entre o litoral dos estados do 
Espírito Santo e Santa Catarina. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Encaminhar cópia aos 
membros desta comissão e à Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Inovação e Inclusão Digital, 
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Biossegurança, Qualificação Profissional e Petróleo e 
seus Derivados, para ciência, análise e deliberação. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
OFÍCIO SEMMA/N.º 553/2012 – Em resposta ao 
ofício n.º 249/2012 desta comissão, encaminhando 
parecer técnico com algumas respostas para as causas 
da erosão da praia de Jacaraípe, no município de 
Serra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Encaminhar cópia aos 
membros desta comissão e aos representantes da 
comunidade de Jacaraípe que vieram discorrer sobre 
o assunto nesta Comissão. Isso mostra que nosso 
trabalho tem tido resposta. Tivemos membros da 
comunidade presentes nesta Comissão, 
encaminhamos expediente à prefeitura, ao Promotor 
de Meio Ambiente e à Delegacia Ambiental. As 
providências estão sendo tomadas. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
OFÍCIO ENGEO CONSULTORIA E 
ASSESSORIA AMBIENTAL N.º 1282/2012 – 
Informando que a GX Technology Sísmica Brasil 
LTDA terminou a atividade de pesquisa sísmica 
marítima 2D, do Programa Costa Sul-Sudeste nas 
Bacias Sedimentares do Espírito Santo, Campos e 
Pelotas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Ciente. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – Do 
Senhor Theodiano Bastos informando que 
envenenaram todas as cinco árvores ao lado do posto 
de saúde da comunidade de Manguinhos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. A assessoria desta Comissão 
entrou em contato com a Secretaria de Meio 
Ambiente da Serra e fomos informados que estão 
tomando as devidas providências. 
 Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – Da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Educação Profissional e Trabalho, 
convidando esta Comissão para participar do IV 
Simpósio de Mercado de Crédito de Carbono. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – O evento acontecerá de 17 a 19 de 
outubro de 2012, de 9h às 12h30min, na Praça do 
Papa. 

Aproveitamos para deliberar para que um dos 
nossos servidores participe dessa feira. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – A favor. 
 
O SR. DARY PAGUNG – A favor. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Escolheremos um dos assessores 
desta Comissão. Pedimos que verifiquem a agenda 
dos servidores para que um ou mais participem, de 
forma alternada, se for o caso. 
 O Senhor Deputado Dary Pagung acabou de 
chegar e há quorum para votarmos a ata. 
 Em votação a ata. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Pela 

aprovação.  
 
O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Aprovada a ata como lida. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: Não 
houve no período. 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Passa-se à  

 
 

ORDEM DO DIA: 
 
Deliberar a vinda da Doutora Isabella de 

Deus para fazer uma explanação sobre o Fórum 
Estadual de Recursos Hídricos e para oficializar o 
convite a esta Comissão e a Cipe Rio Doce para 
participarem desse fórum. A explanação será 
realizada no dia 23 de outubro de 2012 e conta com a 
honrosa presença dos deputados das duas comissões. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – Pela 
aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – A Presidência também é pela 
aprovação.  

Aprovado à unanimidade.  
Oficie-se à nobre promotora para que 

compareça e faça as devidas explanações e o convite 
que fará pessoalmente a esta Comissão. 

Passa-se à fase das Comunicações.  
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Não tenho 

nada a declarar. 
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – O Senhor Deputado Dary Pagung tem 
uma audiência na Casa Civil e terá que se ausentar. 

Felicitamos os nobres Deputados que 
participaram do pleito eleitoral no primeiro turno, 
parabenizando aqueles que lograram êxito, como o 
Senhor Deputado Luciano Rezende, Vice-Presidente 
desta Comissão; o Senhor Deputado Marcelo Coelho, 
prefeito eleito pelo Município de Aracruz; o Senhor 
Deputado Luciano Pereira, prefeito eleito pelo 
Município de Barra de São Francisco e o Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas, prefeito eleito 
pelo Município de São Gabriel da Palha. 

Três Deputados disputarão o segundo turno: 
o Senhor Deputado Marcelo Santos, por Cariacica; o 
Senhor Deputado Luciano Rezende, pelo Município 
de Vitória e o Senhor Deputado Rodney Miranda, 
pelo Município de Vila Velha. Desejamos-lhes sorte.  

Nossos objetivos nas últimas eleições foram 
alcançados. O Partido Verde elegeu dois vereadores 
pelo Município de Cariacica, o Senhor Wellington 
Silva e o Senhor Ozeias, da comunidade de Jardim 
Botânico. O Partido Verde obteve um crescimento 
interessante. Tínhamos vinte e três vereadores e 
nessas eleições trinta e cinco foram eleitos. Elegemos 
dois prefeitos municipais, entre eles, o Senhor João 
Lourenço, pelo Município de Brejetuba, o maior 
produtor de café arábica do Estado do Espírito Santo. 

Também o PV elegeu o Vereador pelo 
Município de Viana, Senhor Gilson Daniel, Prefeito, 
com uma votação expressiva. Elegemos cinco vice-
prefeitos: Mimoso do Sul, Cachoeiro de Itapemirim, 
Piúma, Ibatiba e Alegre.  

O PV teve um crescimento grandioso. Na 
legislatura anterior, não tinha representação nesta 
Casa. Atualmente, conta com este Deputado e o 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes. O partido 
obteve um crescimento importante no último pleito e 
queremos felicitar todos que participaram de forma 
democrática das eleições. É importante ressaltar isso. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Esqueci-me de falar, mas, há 
poucos minutos, recebemos a visita do Senhor 
Arnaldinho Borgo, mais conhecido como Arnaldinho, 

eleito vereador pelo Município de Vila Velha. S. S.ª é 
funcionário do nosso gabinete e, felizmente, teve uma 
votação expressiva, sendo a primeira vez que se 
candidatou. Seu pai foi vereador comigo, em 1989.  

Também o Senhor Abel Santana Junior, 
conhecido como Abelzinho, foi eleito vice-prefeito 
pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. O pai de 
S. S.ª, o Senhor Abel Santana, foi Prefeito do 
Município e fui seu motorista. Registro esse fato com 
satisfação. Hoje o Senhor Albelzinho Santana é vice-
prefeito, com chance de ser prefeito, uma vez que o 
Senhor Prefeito Carlos Casteglione poderá ser 
candidato a deputado federal. Assim, o Senhor 
Abelzinho poderá assumir a prefeitura.  

O PV está de parabéns e merece esse 
crescimento, assim como V. Ex.ª, que representa tão 
bem o partido nesta Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Muito obrigado, nobre Deputado 
Doutor Hércules. 

Recapitulando, foram eleitos vice-prefeitos o 
Senhor Nemrod Emerick, o Nirrô, pelo Município de 
Alegre, na chapa do ex-deputado desta Casa de Leis, 
Senhor Paulo Lemos; o Senhor Cloves Freitas, pelo 
Município de Ibatiba; a Senhora Leoni Maria Paiva 
da Rocha, pelo Município de Mimoso do Sul; o 
Senhor Doutor Cleber, pelo Município de Piúma; e o 
Senhor Abelzinho Santana, pelo Município de 
Cachoeiro de Itapemirim.  

Felicitamos toda diretoria do partido, os 
demais prefeitos eleitos no primeiro turno e 
vereadores eleitos. Os próximos mandatos nos 
municípios serão duros.  

O Senhor João Manoel, nosso procurador, 
concorreu pelo Município de Fundão. Seja bem-
vindo de volta a esta Casa de Leis! Sentimos sua 
falta. A democracia também foi mantida no 
Município de Fundão. Está de parabéns. 

Desejamos muito zelo com a Coisa Pública 
aos próximos prefeitos e vereadores que enfrentarão 
administrações duras devido à perda de recursos do 
Fundap, a possíveis perdas de receitas dos royalties 
do petróleo e a consequente diminuição de 
arrecadação do ICMS. Mas os administradores 
deverão reinventar uma fórmula para administrar os 
municípios com essas dificuldades. Desejamos-lhes 
boa sorte. Colocamos não apenas nosso gabinete à 
disposição, mas, também, esta Comissão e a 
Assembleia Legislativa como um todo. Um abraço a 
todos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente reunião. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, para a qual 
designo 

 
 EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 
 
Está encerrada a reunião. 
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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 
E DOS DIREITOS HUMANOS 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS. NONA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 
DE OUTUBRO DE 2012. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão. 
Convido a Senhora secretária a proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. (Pausa) 
 
(A Senhora secretária procede à leitura da ata)  
 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. 
 
A SR.ª APARECIDA DENADAI - Senhor 
Presidente e Senhores membros da Comissão de 
Defesa da Cidadania, primeiro gostaria de 
cumprimentar os alunos do Sesi, que estavam 
presentes, não sei se já saíram. Cumprimento também 
umas das maiores lideranças do bairro Oriente do 
Município de Cariacica, meu companheiro e amigo, 
Senhor Zezinho Borges, que hoje está acompanhando 
esta reunião juntamente com sua esposa. 
Parabenizamos a V. S.ª pela luta em defesa do bairro, 
pela campanha e pelo trabalho que desempenha 
naquele bairro. Parabéns, Zezinho, continue na luta 
que estamos juntos com V. S.ª! 
Senhor Presidente, gostaria de iniciar esta sessão 
fazendo um breve relato sobre um fato marcante 
ocorrido nesta semana, não só na minha vida, mas 
também para o Estado do Espírito Santo que foi o 
julgamento dos assassinos do meu irmão, o 
Advogado Marcelo Denadai. E não farei esse relato 
por ser meu irmão, mas pelo o que representou o 
homicídio dele. Talvez muitos jovens não se 
lembrem, mas os mais velhos sim, Marcelo Denadai 
foi assassinado no dia 15 de abril de 2002. Seu 
assassinato mobilizou os organismos internacionais. 
Todos os países se mobilizaram, as pessoas, os 
Organismos Internacionais de Defesa dos Direitos 
Humanos se mobilizaram cobrando do governo 
brasileiro solução para as investigações desse 
homicídio. À época, a OEA (Organização dos 
Estados Americanos) fez uma audiência e nessa 
audiência o Organismo Internacional interpôs uma 
medida cautelar, solicitando ao governo brasileiro 
uma intervenção federal no Estado do Espírito Santo. 
Não sei se os Senhores se recordam!  
Houve uma reunião na Universidade Federal e nessa 
reunião foi encaminhado um relatório a Brasília e o 

Senhor Miguel Reale Junior, ex-Ministro da Justiça, à 
época solicitou ao então Presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso, que fizesse essa 
intervenção federal no Estado do Espírito Santo. 
Infelizmente, não ocorreu por motivos alheios à 
nossa vontade que até hoje não foram bem 
explicados, Senhor Presidente. Mas registro o 
respeito e admiração que tenho até hoje pelo ex-
Ministro da Justiça, que em um ato de honradez 
pediu exoneração do seu cargo em razão dessa não 
intervenção porque à época o crime organizado 
imperava neste Estado.  
Mas, Graças a Deus essa semana os assassinos do 
meu irmão foram condenados à pena de dezoito anos 
de prisão em um Júri que ocorreu no Fórum do 
Município de Vila Velha. Isso não traz alegria à 
nossa família, mas alívio porque a justiça foi feita. 
Traria alegria se meu irmão pudesse voltar e isso é 
impossível.  
Mas pior do que o homicídio é conviver com a 
impunidade. Ter um membro da família assassinado 
e ainda conviver com o assassino solto e festejando 
isso, Senhor Presidente. Graças a Deus, aconteceu o 
júri e esses assassinos foram condenados. Espero que 
bem em breve eles comecem a cumprir suas penas e 
que o Poder Judiciário possa dar celeridade a esse 
processo.  
Faço este registro porque os organismos 
internacionais de defesa dos direitos humanos 
cobraram isso no mundo. Hoje, estou recebendo 
desses mesmos organismos cartas, e-mails e 
telegramas parabenizando o Poder Judiciário pelo 
julgamento.  
Faço este registro também nesta Casa, porque à 
época, a Assembleia Legislativa e a Comissão de 
Direitos Humanos, então presidida pela ex-deputada 
Brice Bragato, que também desempenhou um 
trabalho digno, foi uma grande lutadora e era amiga 
do meu irmão. Não posso deixar de registrar seu 
trabalho nesta Casa. A Senhora Brice Bragato é uma 
lutadora, mulher aguerrida, merece, inclusive, estar 
nesta Casa, apesar de não ser de meu partido. Senhor 
Presidente, S. S.ª foi do partido de V. Ex.ª e, 
atualmente, está no PSOL. É uma mulher aguerrida, 
honesta e tem meu respeito. Era grande amiga do 
meu irmão Marcelo; em vários momentos lutaram 
juntos e a Brice Bragato nos ajudou muito na busca 
por justiça, tem todo meu respeito. Agradeço à 
Senhora Brice pela ajuda que nos deu.  
Não pode ser esquecida outra mulher que também 
nos ajudou, a Senhora Iriny Lopes, Deputada Federal. 
S. Ex.ª também nos estendeu a mão à época, nessa 
luta.  
Agradecerei também a um colega meu da Assembleia 
Legislativa, o Senhor Deputado Claudio Vereza, que 
compõe esta Comissão e que esteve presente em 
alguns instantes, com quem formamos um grupo à 
época, chamado Reage Espírito Santo. S. Ex.ª nos 
ajudou, tivemos essa luta juntos à época, e que 
também era amigo do Marcelo. Gostaria que S. Ex.ª 
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estivesse presente para que pudesse agradecê-lo 
pessoalmente. Mas hoje na sessão o agradecerei. O 
Senhor Deputado Claudio Vereza é um grande 
companheiro. Muito obrigada, Senhor Presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Agradeço à Senhora Deputada 
Aparecida Denadai e a todos os que compuseram o 
fórum Reage Espírito Santo em um momento muito 
difícil, para o Estado. Precisamos continuar atentos 
para que não tenhamos mais esse tempo obscuro, e 
que a justiça possa imperar nele.  
Solicito à Senhora Secretária que proceda à leitura do 
Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OF. N.º 054/2012 – da Defensoria Pública 
(Coordenação de Direitos Humanos), Dr. Bruno 
Pereira do Nascimento, solicitando providências em 
relação ao caso de Reginaldo Galdino Veronez, que 
foi preso injustamente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Ciente. O caso já foi solucionado. 
Continua a leitura do expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OF. N.º 261/2012 - do Sindipúblicos, comunicando 
que os servidores da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo - JUCEES, em Assembleia Geral 
realizada em 22 de junho de 2012, decidiram pela 
deflagração de greve, a partir do dia 28 de junho de 
2012, por tempo indeterminado. 
 

 LIEVORE) - Ciente. 
Continua a leitura do expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OF. SESP/GS N.º 344/2012 – do Secretário de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Exmo. 
Senhor Henrique Geaquinto Herkenhoff, informando 
que o Juiz de Direito da 1.ª Vara da Comarca de 
Pancas/ES, Dr. Felippe Monteiro Morgado Horta, 
deferiu o pedido de liminar de Ação de Reintegração 
de Posse, em favor do proprietário Senhor Augusto 
Coelho da Silva, referente ao imóvel situado em local 
Corrégo São José Pequeno, no Município de Pancas. 
Determinando a utilização de força policial, onde a 
Polícia Militar será responsável pelo controle e 
isolamento da área objeto da reintegração, bem como 
a segurança dos envolvidos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) - Ciente. Membros do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos acompanharam a ação 
e intermediaram o acordo para que fosse cumprido 
sem maiores problemas.  
Continua a leitura do expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OF. SESP/GS N.º 350/2012 – do Secretário de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Exmo. 
Senhor Henrique Geaquinto Herkenhoff, informando 
que o Juiz de Direito da 1.ª Vara da Comarca de 
Ecoporanga/ES, Dr. Erildo Martins Neto, deferiu 
pedido de liminar de Ação de Reintegração de Posse 
em favor de Silval Faustino Ferreira e Angela Maria 
Dal Col Ferreira, em face de Adilson de Tal, vulgo 
Dilsão e outros, referente ao imóvel situado no lugar 
denominado Fazenda Vista Alegre/Rikardo 
localizada no município de Ecoporanga/ES, 
determinando a utilização de força policial. A Polícia 
Militar será responsável pelo controle e isolamento 
da área objeto da reintegração, bem como a 
segurança dos envolvidos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Ciente. Também foi acompanhado pelo 
Conselho Estadual de Direitos Humanos e a 
reintegração de posse foi feita sem maiores 
problemas.  
Continua a leitura do expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OF. SESP/GS N.º 372/2012 – do Secretário de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Exm.º 
Senhor Henrique Geaquinto Herkenhoff, informando 
que o Juiz de Direito da 2.ª Vara Cível-Serra 
Comarca da Capital, Doutor Marcos Horácio 
Miranda, deferiu pedido de liminar de Ação de 
Reintegração de Posse, em favor do proprietário 
Senhor David de Oliveira e outros, referente ao 
imóvel situado no lugar denominado Nossa Senhora 
da Conceição no Município de Serra/ES, 
determinando a utilização de força policial. A Polícia 
Militar será responsável pelo controle e isolamento 
da área objeto da reintegração, bem como a 
segurança dos envolvidos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – O Conselho Estadual de Direitos 
Humanos teve ciência e intermediou a negociação 
entre as partes. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 
122983/2012 – da Câmara dos Deputados Federais, 
solicitando informações sobre as medidas adotadas 
para combater ou mitigar a existência de práticas de 
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trabalho escravo ou análogas à de escravo no Estado 
do Espírito Santo, nas áreas urbanas ou rurais. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Favor solicitar à Delegacia 
Regional do Trabalho informações dos 
procedimentos a respeito de denúncias sobre o 
trabalho escravo no Estado do Espírito Santo e 
encaminhar cópia à Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, à Secretaria de Estado da 
Justiça, ao Governo do Estado e, também, aos 
membros desta Comissão.  
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CI N.º 51/2012 – do Presidente da Escola do 
Legislativo, Excelentíssimo Senhor Deputado 
Roberto Carlos, encaminhando exemplares da 
Revista Inoves, 7.ª edição. A publicação visa 
difundir junto à Administração Pública o Prêmio 
Inoves, que tem como objetivo principal o 
desenvolvimento de uma cultura de inovação e 
empreendedorismo na gestão pública do Estado 
do Espírito Santo, reconhecendo projetos e 
equipes que estão melhorando a vida da 
sociedade. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Ciente. E, também, que seja 
distribuído aos membros desta Comissão um 
exemplar da Revista Inoves. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OF. N.º 940/2012 – do Secretário de Assistência 
Social e Direitos Humanos, Exmo. Senhor 
Rodrigo Coelho do Carmo, encaminhando ofício 
Circular n.º 32/2012 da Secretaria Nacional de 
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 
denunciando os homicídios da população em 
situação de rua no Estado do Espírito Santo, para 
conhecimento e providências cabíveis. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Encaminhar ofício ao Senhor 
Henrique Geaquinto Herkenhoff, Secretário de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social, 
solicitando providências e, também, o que foi 
providenciado pelo Estado a respeito dos 
homicídios de população de rua. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OF. N.º 032/2012 – do Subsecretário de Direitos 
Humanos, Senhor Perly Cipriano, solicitando 
realização de Audiência Pública sobre o 
Programa Estadual de Direitos Humanos e o 
Plano Estadual de Educação em Direitos 
Humanos, no dia 09 de novembro de 2012, às 14 
h, no Plenário Dirceu Cardoso, nesta Casa de 
Leis. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Registramos a presença do Senhor 
Deputado Claudio Vereza e uma informação aos 
presentes: foi constituído um grupo de trabalho 
para realizar as audiências públicas sobre o 
Programa Estadual de Direitos Humanos e o 
Plano Estadual de Direitos Humanos. Foram 
realizadas audiências públicas em todas as 
regiões do Estado do Espírito Santo e também 
on-line, quando recebemos várias contribuições.  
Portanto, esse assunto agora será discutido em 
audiência nesta Assembleia Legislativa. A data 
sugerida pelo Senhor Secretário Perly Cipriano é 
o dia 09 de novembro para que possamos realizar 
essa audiência para finalizarmos o Plano 
Estadual de Educação e Direito Humanos e o 
programa Estadual de Direitos Humanos. 
Em votação a data sugerida. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - A favor. 
 

A SR.ª APARECIDA DENADAI – A 
favor. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Também sou a favor. 
Aprovada a realização da audiência pública no 
dia 09 de novembro. 
 

A SR.ª APARECIDA DENADAI – 
Senhor Presidente, aproveitando a chegada do 
Senhor Deputado Cláudio Vereza, quero 
reafirmar o meu agradecimento na sua presença.  
Senhor Deputado Cláudio Vereza, fizemos uma 
fala em agradecimento a V. Ex.ª, porque, para 
nossa família e, acreditamos, para o Estado, esta 
semana foi marcante porque ocorreu o 
julgamento dos assassinos do Marcelo Denadai, 
que, pela graça de Deus, foram condenados a 
dezoito anos de prisão.  
Na nossa fala relembramos que só foi possível a 
elucidação desse homicídio devido ao empenho 
de várias pessoas que nos ajudaram à época. Foi 
uma época difícil, em 2002, quando o crime 
organizado imperava no Estado do Espírito 
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Santo. Muitas pessoas nos auxiliaram. Algumas 
tinham medo. Mas V. Ex.ª foi uma das pessoas, 
junto com a Senhora Deputada Iriny Lopes, a 
Senhora Brice Bragato e Perly Cipriano, um 
grande companheiro à época, que nos ajudaram a 
buscar proteção para elucidar o crime. Esse 
julgamento foi marcante para nossa família e 
devemos isso a várias pessoas.  
V. Ex.ª, Senhor Deputado Claudio Vereza, que 
compôs o Fórum Reage Espírito Santo à época, 
sabe como nós sofremos naquela famigerada 
audiência na Ufes, em que quase fomos 
impedidos de entrar. Só pudemos entrar com a 
força policial, com a Polícia Federal nos 
ajudando. Queriam impedir inclusive que 
entrássemos para prestar depoimento. O Senhor 
Deputado Claudio Vereza estava lá. 
Portanto, Senhor Deputado Claudio Vereza, 
muito obrigada pela sua coragem e ousadia. 
Muitas pessoas fugiram da gente, não queriam 
sequer ouvir, com medo de se meterem no 
problema. Mas V. Ex.ª esteve conosco, do nosso 
lado. E gratidão é uma coisa que o ser humano 
deve ter. Minha família, minha mãe tem muita 
gratidão pelas pessoas que nos ajudaram. V. Ex.ª 
é uma dessas pessoas, muito obrigada. Fica aqui 
meu registro mais uma vez na sua presença por 
tudo que fez e nos ajudou. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – 
Agradeço, Senhora Deputada Aparecida 
Denadai, mas tudo que fizemos foi por 
obrigação, primeiro, de consciência; segundo, de 
história de luta, e terceiro de obrigação como 
agente público de não se curvar ao domínio do 
crime organizado no Estado.  
Resistimos fora desta Casa, no Fórum Reage 
Espírito Santo principalmente, resistimos dentro 
deste Poder ao não nos dobrarmos a todo o 
assédio que havia, posteriormente, quando 
assumimos a presidência desta Casa e 
trabalhamos ajudando a elucidar tudo que estava 
montado no Estado do Espírito Santo e a 
desmontar tudo. 
V. Ex.ª tem razão. A sociedade capixaba está de 
parabéns com esse julgamento histórico. 
Demorou muito tempo, mas felizmente a justiça 
tardou e não falhou neste caso. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Solicito à Senhora Secretária que 
continue a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OFÍCIO N.º 104/2012 - do Diretor do Ceunes / 
Ufes (Centro Universitário do Norte do Espírito 
Santo), Senhor Marcelo Suzart de Almeida, 
solicitando apoio junto às autoridades Judiciárias 
Estaduais na elucidação do assassinato do 
Senhor Valdenir José Belinelo, ex-diretor do 
Hospital Estadual Roberto Silvares, em São 
Mateus. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – O Senhor Valdenir José Belinelo 
era diretor do Hospital Roberto Silvares, foi 
assassinado e o diretor do Ceunes/Ufes solicita 
apoio desta Casa e desta Comissão para a 
elucidação do caso.  
Que encaminhe essa solicitação ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública pedindo 
informações sobre as providências tomadas e de 
como está o andamento das investigações 
policiais; ao Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo e à OAB 
Espírito Santo. (Pausa) 
Interrompemos a leitura do Expediente para 
aprovação da ata da reunião, que já foi lida. 
Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Aprovada a ata como lida. 
Solicito à Senhora Secretária que continue a 
leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO N.º 189/2012, do Presidente da 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e 
Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, 
Excelentíssimo Senhor Deputado Marcelo 
Freixo, informando que a Senhora Sueli Antunes 
de Souza relatou que no presídio complexo do 
Xuri – Vila Velha Espírito Santo, os funcionários 
são desrespeitados e impacientes, principalmente 
com os idosos na hora da revista. Em face do 
exposto, solicita providências. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Encaminhe cópia ao Secretário de 
Estado da Justiça; para o Tribunal de Justiça, que 
tem um organismo que cuida de novos atos da 
relação dos agentes penitenciários e para o 
Conselho Estadual de Direitos Humanos do 
Estado do Espírito Santo. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
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OF. S/N 2012 – do Servidor Público, Senhor 
Hermógenes Piassi e outros, propondo Emenda 
Modificativa ao inciso III, art. 15 do PLC n.º 
18/12. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Ciente. Encaminhe cópia aos 
deputados membros da Comissão. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OF. S/N – do Instituto de Atendimento 
Socioeducativo do Espírito Santo – Iases, solicitando 
espaço para a realização da primeira Amostra 
Cultural, a ser realizada no dia 23 de novembro no 
período integral. Haverá apresentações culturais, 
músicas, teatro e exposição de artesanatos produzidos 
pelos socioeducandos da unidade. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Ciente. Esta Comissão é a favor de 
que os trabalhos dos socioeducandos sejam 
apresentados a esta Casa e à sociedade do Estado do 
Espírito Santo. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.º 06/2012. Análise de Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.º 10/2011. Análise de Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 19/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

PROJETO DE LEI N.º 60/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 85/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

PROJETO DE LEI N.º 91/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 95/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 100/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 101/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 114/2012. Análise de 
Mérito. 
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O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Projeto de Lei n.º 122/2012. Análise de Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 134/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 135/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 145/2012. Análise de 
Mérito. 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 148/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 151/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

PROJETO DE LEI N.º 172/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 173/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 174/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 176/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 179/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 

 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 183/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 184/2012. Análise de 
Mérito. 
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O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 188/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 193/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 202/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 203/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 205/2012. Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado José Carlos Elias. 

 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 211/2012, Análise de 
Mérito. 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 220/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Designo para relatar o projeto o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

PROJETO DE LEI N.º 223/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 226/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
PROJETO DE LEI N.º 227/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 239/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 241/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
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Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 258/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 259/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 263/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 271/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 273/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 283/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 285/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 288/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 291/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 295/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 301/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI N.º 317/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
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PROJETO DE LEI N.º 335/2012, Análise de 
Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N.º 
74/2012, Análise de Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N.º 
76/2012, Análise de Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N.º 
77/2012, Análise de Mérito. 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N.º 
78/2012, Análise de Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 03/2012, 
Análise de Mérito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Avoco o projeto para relatar. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.º 10/2011, Análise de Mérito. O relator é o 

Senhor Deputado Claudio Vereza. 
 
PROJETO DE LEI N.º 19/2012, Análise de 
Mérito. A relatora é a Senhora Deputada Solange 
Lube. 
 
PROJETO DE LEI N.º 27/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 
PROJETO DE LEI N.º 60/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado José 
Carlos Elias. 
 
PROJETO DE LEI N.º 83/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
 
PROJETO DE LEI N.º 85/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado José 
Carlos Elias. 
 
PROJETO DE LEI N.º 91/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
 
PROJETO DE LEI N.º 95/2012, Análise de 
Mérito. A relatora é a Senhora Deputada Solange 
Lube. 
 
PROJETO DE LEI N.º 100/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 
PROJETO DE LEI N.º 101/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 
PROJETO DE LEI N.º 122/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
 
PROJETO DE LEI N.º 134/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
 
PROJETO DE LEI N.º 135/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
 
PROJETO DE LEI N.º 145/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 
PROJETO DE LEI N.º 148/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado José 
Carlos Elias. 
PROJETO DE LEI N.º 172/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
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PROJETO DE LEI N.º 174/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
 
PROJETO DE LEI N.º 176/2012, Análise de 
Mérito. O relator é o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
 
PROJETO DE LEI N.º 184/2012, Análise de 
Mérito. A relatora é a Senhora Deputada Solange 
Lube. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 03/2012, 
Análise de Mérito. O relator é o Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Projeto de Lei Complementar n.º 17/2012. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Vamos suspender a reunião pelo 
tempo necessário à chegada do Senhor Deputado José 
Carlos Elias, que está próximo a este Plenário. 
Está suspensa a reunião. (Pausa) 
 
(A reunião é suspensa às 10h50min e reaberta às 
10h53min) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Está reaberta e reunião.  
Agradeço ao Senhor Deputado José Carlos Elias a 
presença.  
Passa-se à Ordem do Dia: 
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N.º 02/2012, de autoria do Senhor Deputado José 
Carlos Elias.  
Passo a relatar o projeto, que acrescenta Parágrafo 
Único ao artigo 255 da Constituição do Estado, 
relativo à política agrícola e pesqueira, que diz: 
 
Parágrafo Único: Na elaboração da política 
pesqueira o Estado garantirá a efetiva participação 
dos pequenos piscicultores e pescadores artesanais 
ou profissionais através de suas representações 
sindicais, cooperativas e organizações similares. 
 
O nosso parecer é pela aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 02/2012.  
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Aprovado o parecer à unanimidade. 
Projeto de Lei n.º 83/2012, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, que dispõe sobre advertência quanto 
ao uso excessivo do sal de cozinha.  
Coincidentemente, hoje, a Anvisa emitiu uma 
orientação para diminuir a quantidade do sal que faz 
mal à saúde. Inclusive, os produtos que contêm muito 
sal, iodo (queijos), que não se adequarem terão 
normatização a respeito dessa utilização.  
Este Projeto de Lei foi para a Comissão de Justiça, 
que opinou pela sua inconstitucionalidade. Nesta 
Comissão a nossa Procuradoria também opinou pela 
rejeição, de acordo com o art. 143, do regimento 
Interno: Não admitirão proposições sobre: assuntos 
alheios à competência da Assembleia em que se 
delegue a outro poder atribuições do Legislativo.  
Portanto, o nosso parecer é pela rejeição do Projeto 
de Lei n.o 83/2012.  
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator, inclusive com a observação que V. Ex.a fez, 
de que a Anvisa está atuando no mesmo tema, o que 
significa que o tema é nacional. Então, não é 
competência estadual legislar sobre a matéria. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Aprovado o parecer à unanimidade. 
(Pausa) 
Passarei a relatar o Projeto de Lei n.º 91/2012, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira, que confere ao 
Município de Barra de São Francisco o título de 
Capital Estadual do Granito.  
O nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 91/2012.  
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 
relator. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Aprovado o parecer à unanimidade. 
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Passarei a relatar o Projeto de Lei n.O 122/2012, de 
autoria do Deputado Dary Pagung, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de todos os empresários a divulgar, 
em seus estabelecimentos, para conhecimento dos 
consumidores, a lista dos dez maiores fornecedores 
com reclamações no Procon.  
O nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 
n.o 122/2012.  
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
Projeto de Lei n.º 134/2012, de autoria da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, obriga os estabelecimentos 
comerciais denominados lava-rápido e similares a 
utilizarem produtos biodegradáveis e dá outras 
providências. 
A Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos é pela aprovação do presente projeto. 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
Projeto de Lei n.º 135/2012, de autoria da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, que obriga os 
estabelecimentos comerciais a divulgarem a relação 
das empresas credenciadas para prestação de 
assistência técnica e dá outras providências. O 
projeto tramitou na Comissão de Justiça e a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos é pela sua aprovação. 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Aprovado o parecer à unanimidade. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, daqui a pouco cada estabelecimento 
comercial deverá ter um grande painel, um mural, de 
tanta obrigação de divulgação que existe, porque 
cada dia é uma novidade. Nossa! Grande painel. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Projeto de Lei n.º 172/2012, de autoria 
do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe 
sobre a responsabilidade no fornecimento de bebidas 
alcoólicas. 
A Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, no exame do mérito, é pela aprovação do 
referido projeto. 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
Projeto de Lei n.º 174/2012, de autoria da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de bula magistral em 
medicamentos manipulados, nos seguintes termos: 
 

Art. 1.º - Esta lei estabelece a 
obrigatoriedade da presença de bula 
magistral em medicamentos manipulados. 
 
No art. 2.º constam as especificações:  
 
Art. 2.º - (...) 
 
I – “COMO DEVO USAR ESTE 
MEDICAMENTO?”; 
 
II – “CUIDADOS NA GRAVIDEZ”; 
 
III – “CUIDADOS NA AMAMENTAÇÃO”; 
 
IV – “ESQUECI-ME DE USAR O 
MEDICAMENTO. O QUE DEVO FAZER?”; 
 
V – “O QUE FAZER SE FOR USADA UMA 
GRANDE QUANTIDADE DESTE 
MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?”; 
 
VI – “REAÇÕES INDESEJÁVEIS”; 
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VII – “ONDE, COMO E POR QUANTO 
TEMPO POSSO GUARDAR ESTE 
MEDICAMENTO?”; 
 
VIII – “O QUE MAIS DEVO SABER SOBRE 
ESTE MEDICAMENTO?”. 

 
Todas essas indicações devem constar na sua bula 
magistral. 
O projeto já tramitou na Comissão de Justiça. Relato 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 174/2012, de 
autoria da Senhora Deputada Luzia Toledo. 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
Projeto de Lei n.º 176/2012, de autoria do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de constar nos estabelecimentos que 
especifica, cartaz divulgando a Lei Estadual n.º 
7.737, que institui a meia-entrada em locais públicos 
de cultura, esporte e lazer para doadores de sangue e 
órgãos, e dá outras providências.  
O nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 176/2012. 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Contra o 
relator. Sou contra oferecer vantagens para quem é 
doador de alguma coisa. O doador é doador, portanto, 
voluntário. E não deve trocar a doação por alguma 
coisa. Está errado. Peço desculpas, mas voto contra o 
parecer. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Aprovado o parecer contra um voto. 
 
Projeto de Resolução N.º 03/2012, de autoria da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, que institui a 
campanha de prevenção ao câncer de mama, 
denominada mundialmente de Outubro Rosa, no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências. 
Coincidentemente, somente o Senhor Deputado 

Claudio Vereza está com o símbolo do Outubro 
Rosa. O meu ficou em outro paletó.  
A Senhora Deputado Luzia Toledo propõe a 
regulamentação no Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo da campanha 
de prevenção ao câncer de mama denominada 
Outubro Rosa. 
O parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
03/2012, de autoria da Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Importante 
esta aprovação. No sábado, brinquei com meus netos 
para procurarmos os prédios que estariam iluminados 
com a cor rosa. Dos prédios públicos que observamos 
a Assembleia Legislativa não está iluminada com a 
cor rosa. Isso é triste porque os outros Poderes estão 
iluminados neste sentido, até mesmo empresas 
privadas. Uma campanha mundial, e a Assembleia 
Legislativa está ausente. 
Brincamos que bastava colocar um papel de seda em 
cima da lâmpada, como fazíamos antigamente em 
nossas boates de adolescente para ficar da cor que 
queríamos. E a Assembleia Legislativa não colocou 
nem papel de seda. Portanto, a Senhora Deputada 
Luzia Toledo está de parabéns de instituir 
oficialmente, porque assim não terá economia que 
tire a Assembleia Legislativa desta campanha.  

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Continua em discussão o parecer. 
(Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José Carlos 
Elias para relatar.   
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Projeto de 
Lei n.º148/2012, de autoria da Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, que torna obrigatória a 
disponibilização, por supermercados e 
estabelecimentos congêneres, de sacos de papel para 
a embalagem de produtos e dá outras providências. 
Na sua justificativa a autora afirma que:  
Aderindo os sacos de papel haverá um movimento 
expressivo no setor da indústria genuinamente 
brasileira, que gera postos de trabalho desde as 
florestas, passando pelas indústrias de celulose, 
papel e embalagens e desembocando no exército de 
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catadores de papel que ajudam na coleta para 
reciclagem.  
 
Analisando o processo, verificamos que a Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
manifestou-se pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º148/2012, dando pela sua constitucionalidade e 
legalidade, conforme consta do Parecer n.º 307/2012.  
Verificamos que a presente iniciativa tutela um 
direito difuso, ou seja, a sua finalidade é atingir uma 
gama de pessoas indeterminadas, fato este que 
demonstra a grande importância e relevância social 
do projeto em apreço, tendo em vista que com a 
implementação das medidas prescritas, será dado 
mais um passo, senão para produzirem resultados 
positivos imediatos, pelo menos minimizando seus 
impactos, trazendo consequências significativas e 
relevantes para a sociedade como um todo. 
Assim, o presente Projeto enquadra-se na prevenção 
e defesa dos direitos difusos e coletivos, subsistindo a 
competência da Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos, conforme o art. 52, inciso II, 
do Regimento Interno, e sob essa ótica revela-se de 
interesse social, conforme a justificativa do autor, a 
utilização de sacos de papel para o movimento 
significativo no setor da indústria genuinamente 
Brasileira, que motiva aos postos de trabalho desde as 
florestas, passando pelas indústrias de celulose, papel 
e embalagens e desembocando no exército de 
catadores de papel que ajudam na coleta para 
reciclagem.  
Isto posto, nosso voto é no sentido da aprovação por 
se tratar de matéria relevante a sociedade, razão pela 
qual entendemos que a presente matéria deva ser 
acolhida e apoiada por todos os membros desta 
Comissão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado José 
Carlos Elias. 
 

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

Espírito Santo. 
Analisando o processo, verificamos que a matéria 
quando submetida à apreciação da Douta Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
manifestou-se pela inconstitucionalidade, conforme 
consta no Parecer n.º 226/2012, cuja decisão foi 
rejeitada em Plenário na sessão ordinária de 19 de 
junho de 2012. 
Convém esclarecer que consta nos autos parecer 
reexaminando a presente matéria, às folhas 23 a 28, 
considerando-a como de interesse publico, com lastro 
na Constituição Federal artigos 196 e 197, e ainda na 
Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Cabe a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos a análise e parecer quanto ao 
mérito, sobre prevenção e defesa dos direitos 
individuais e coletivos, prestação de serviços 
públicos essenciais dentre outros. 
No que tange ao mérito da questão, compete à 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos (Art. 52, incisos I e II do Regimento 
Interno) pronunciar-se sobre a prevenção e defesa dos 
direitos individuais e coletivos, bem como a 
promoção da garantia dos direitos difusos e coletivos. 
No caso em tela, verificamos que a presente iniciativa 
tutela um direito difuso, ou seja, a sua finalidade é 
atingir uma gama de pessoas indeterminadas. Fato 
este que demonstra a grande importância e relevância 
social do projeto em apreço, tendo em vista que com 
a implementação das medidas prescritas, será dado 
mais um passo, senão para produzirem resultados 
positivos imediatos, pelo menos minimizando seus 
impactos, trazendo consequências significativas e 
relevantes para a sociedade como um todo.  
Quanto ao mérito nesta Comissão, nosso voto é no 
sentido da aprovação da presente matéria, por 
considerar que a presente iniciativa encontra-se de 
acordo com a competência determinada pelo art. 52, 
inciso I, do Regimento Interno, que fala da prevenção 
e defesa dos direito individuais e coletivos. Razão 
pela qual entendemos que o presente projeto deve 
prosperar por ser de inteira justiça. No exame do 
mérito, relatamos pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 60/2012, de autoria do Senhor Deputado Glauber 
Coelho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Claudio Vereza para 
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relatar. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 10/2011, de autoria do 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que revoga os §§ 
2.º e 3.º, do artigo 229 da Constituição Estadual, que 
dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo 
urbano aos maiores de 65 anos, aos menores de cinco 
anos de idade e às pessoas com deficiência.   
A matéria recebeu parecer pela inconstitucionalidade, 
ilegalidade e inadmissibilidade na Comissão de 
Justiça, pois se aprovada nesta Comissão, a matéria 
acarretará desequilíbrio econômico-financeiro nos 
contratos de concessão de transporte interestadual 
firmados pelo Estado, alterando assim a forma 
substancial das condições iniciais da proposta e o 
possível lucro que levou a concessionária a contratar 
o Poder Público.  
Para a referida Comissão, a iniciativa em questão 
viola também o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal. A iniciativa não atende os requisitos 
referentes à promoção, prevenção e defesa dos 
direitos individuais e coletivos conforme art. 52 da 
Resolução n.º 2700/2009. Relatamos pela rejeição da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 10/2011. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Projeto de 
Lei n.º 27/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Hércules, dispõe sobre a confecção de 
carimbos e receituários para profissionais liberais. Na 
justificativa, o autor diz que a utilização criminosa de 
receituários e carimbos falsos podem trazer graves 
consequências para a saúde pública, seja na utilização 
de medicamentos inadequadamente prescritos, seja 
na distribuição gratuita de medicamentos pelo SUS, 
além de prejuízos causados por falsos documentos.  
O Senhor Deputado Doutor Hércules, na matéria, diz 
que fica obrigatória, na solicitação para confecção de 
carimbos e blocos de receituário para profissionais 
médicos, médicos veterinários e odontólogos, a 
apresentação de documento autorizativo da categoria 
do profissional liberal. E segue com uma série de 
regulamentações sobre a questão, inclusive com 
sanções às empresas confeccionadoras de carimbos e 

receituários caso não cumpram a lei.  
Nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
27/2012. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Projeto de 
Lei n.º 100/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Luiz Durão, que estabelece penalidades para a pessoa 
física ou jurídica que contratar e fornecer serviço 
clandestino de vigilância patrimonial e de proteção de 
clientes, bem como contratar trabalhador para exercer 
atividades de vigilância sem a devida habilitação 
legal. Como já disse, a matéria visa criar penalidades 
para essas ilegalidades cometidas que por si são já 
são ilegais, porque serviço clandestino não pode 
haver.  
A matéria foi aprovada na Comissão de Justiça e 
nosso parecer é pela sua aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Projeto de 
Lei n.º 145/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Glauber Coelho, que dispõe sobre normas e 
procedimentos para a coleta seletiva, gerenciamento e 
destinação final do lixo tecnológico no Estado do 
Espírito Santo, nos seguintes termos: Institui a 
obrigatoriedade de pontos de coleta seletiva para 
produtos e componentes eletrônicos em todos os 
estabelecimentos comerciais que comercializam, 
representam ou fabricam produtos eletrônicos no 
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Estado do Espírito Santo. 
É o lixo tecnológico. O Senhor Deputado Glauber 
Coelho faz uma série de definições sobre o que o 
projeto considera lixo tecnológico, desde aparelhos 
eletrodomésticos até produtos magnetizados, 
passando por vários outros e faz uma regulamentação 
a respeito da matéria.  
Considero importante essa matéria ser aprovada 
porque regulamenta um novo produto que nem 
sempre é reciclável e precisa ter destinação correta e 
não ficar, como é comum, jogado nos terrenos 
baldios.  
Resumindo, nosso parecer é pela aprovação desta 
matéria importantíssima a respeito do lixo 
tecnológico, em plena Semana da Ciência e 
Tecnologia. Parabéns ao Senhor Deputado Glauber 
Coelho, seu autor.     
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Passemos aos projetos que estavam designados para a 
Senhora Deputada Solange Lube, que serão divididos 
entre os pares.  
Avoco para relatar o Projeto de Lei n.º 411/2011, de 
autoria do Senhor Deputado Nilton Baiano, que 
dispõe sobre a isenção de taxas para expedição de 
segunda via de documentos às vítimas de catástrofe 
natural, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Nosso parecer é pela aprovação do presente projeto.  
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) - Aprovado o parecer à unanimidade. 
Avoco para relatar o Projeto de Lei n.º 95/2012, de 
autoria do Senhor Deputado Claudio Vereza, que não 
consta na pauta, mas seria relatado pela Senhora 
Deputada Solange Lube. O projeto altera os termos 
da Lei 7.812, de 21 junho de 2004, que dispõe sobre 
a proibição de pessoas jurídicas de direito público e 
privado que prestam serviços na área da saúde de 

exigirem do consumidor, para fins de prestação de 
atendimento, cheque caução, com u.  
É um projeto importante, porque muitas vezes chega-
se às emergências, é exigido dinheiro ou cheque e, 
não quando não tem, às vezes a pessoa procura um 
hospital público e acaba falecendo. É medida 
importante. Nosso parecer é pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 95/2012, de autoria do Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) Aprovado o parecer à unanimidade.  
Avoco para relatar o Projeto de Lei n.º 435/2012, no 
qual estava designada a Senhora Deputada Solange 
Lube. Ementa: altera os artigos 5.º e 6.º, inciso II do 
art. 16 da Lei n.o 5.760, de 1.º de dezembro de 1998, 
que disciplina o uso, a produção, o consumo, o 
comércio, o armazenamento e o transporte interno 
dos agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado 
do Espírito Santo e dá outras providências. 
 
O art. 5.º passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 5.º - Aquele que produz, comercializa, 
transporta, aplica ou presta serviço na aplicação de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, descumprindo 
as exigências estabelecidas nas leis e nos seus 
regulamentos, ficará sujeito à pena de multa de até 
7.000 (sete mil) VRTE, aplicável em dobro em caso 
de reincidência. 
 
Este projeto tramitou na Comissão de Justiça e nosso 
parecer é pela sua aprovação. 
 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Aprovado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José Carlos 
Elias para relatar os projetos distribuídos para a 
Senhora Deputada Solange Lube. 
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O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - 
PROJETO DE LEI N.O 184/2012, de autoria do 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, que institui o 
Dia Estadual em Memória às Vítimas de Violência 
do Estado do Espírito Santo. A matéria foi 
protocolada em 09 de maio de 2012, lida no 
expediente da Sessão Ordinária do dia 14 e se 
encontra publicada no Diário Oficial do Poder 
Legislativo às fls. 14, conforme fls. 6 dos autos. 
A propositura também recebeu o Parecer n.o 
330/2012 pela constitucionalidade e legalidade na 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, seguindo para a nossa comissão para 
exame do parecer do mérito. 
Concluímos que o Projeto de Lei n.o 184/2012 deve 
seguir a sua tramitação regimental, conforme 
mencionado no parecer e que nos deva sugerir os 
demais membros desta comissão o seguinte: a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos é pela aprovação do projeto de lei de 
autoria do Senhor Deputado Genivaldo Lievore, na 
forma do art. 216, 5.º do Regimento Interno, 
Resolução 2.700/2009.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator, com louvor. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – A Presidência acompanha o voto do 
relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade.  
Gostaria de justificar o voto. Esta proposição foi 
uma solicitação da Associação de Mães e 
Familiares de Vítimas de Violência do Espirito 
Santo, que pediu que, anualmente, esse dia 20 de 
junho fosse lembrado como: O Dia Estadual em 
Memória às Vítimas de Violência do Estado do 
Espírito Santo. Então, foi escolhida essa data. 
 A justificativa, inclusive, da Associação por esta 
data foi justamente por ter sido o dia do 
assassinato do Senhor Pedro Narcot Filho, filho 
da presidente da entidade. Portanto, fica aqui 
nossa justificativa a esse projeto de lei.  
Devolvo a palavra ao Senhor Deputado José 
Carlos Elias. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Senhor 
Presidente, o Projeto de Lei n.º 019/2012, de 
autoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
determina que os semáforos em locais de 
travessias de pedestres possuam sinais sonoros 
para orientação dos deficientes visuais. Passarei 
à leitura do relatório: O autor do Projeto aduz 

que a medida proposta tem a finalidade de 
proteger os deficientes visuais de atropelamentos 
e acidentes de trânsito. Assevera que a saúde é 
obrigação de todos os entes federados. 
A matéria foi protocolada em 09/01/2012, lida 
no expediente da sessão ordinária do dia 
06/02/2012, na qual recebeu despacho 
denegatório do Presidente da Mesa Diretora, 
com base no art. 143, VIII do Regimento Interno 
(Resolução n.° 2.700/09, por infringência ao art. 
22, XI da Constituição Federal e art. 63, 
parágrafo único, III e VI da Constituição 
Estadual. 
O autor, inconformado por discordar da decisão 
da Mesa Diretora, recorreu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, que em reunião acatou e retornou a 
tramitação do Projeto de Lei. 
Seguidamente, o Projeto recebeu pareceres da 
Procuradoria Legislativa e da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, pela inconstitucionalidade (Parecer N.º 
258/2012, fls. 42 a 47 dos autos). 
Posteriormente, veio a esta Comissão de Defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos, para 
exame e parecer quanto ao mérito da propositura, 
atendendo normas regimentais estabelecidas no 
Art. 52, do Regimento Interno da ALES 
(Resolução n.º 2.700/09). É o relatório. 
O Projeto de Lei n.º 019/2012, de autoria do 
Deputado Gilsinho Lopes, visa determinar que 
os semáforos em locais de travessias de 
pedestres possuam sinais sonoros, para 
orientação dos deficientes visuais. Segundo a 
justificativa do autor, o objetivo da propositura é 
o de proteger os deficientes visuais de 
atropelamentos e acidentes de trânsito. 
O referido Projeto foi analisado anteriormente 
pela Procuradoria Legislativa e Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação quanto à sua constitucionalidade e 
legalidade, recebendo pareceres pela 
inconstitucionalidade formal, por conter vício de 
iniciativa, eis que a competência para legislar 
sobre Trânsito é da União. Nesta oportunidade, 
cabe a esta Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos, tão-somente, a análise de 
mérito. Neste aspecto, verifica-se que a matéria 
se encontra dentre as compêtencias de 
opinamento da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, conforme o 
disposto no art. 52, incisos I e II do Regimento 
Interno da ALES (Resolução n.º 2.700/09), que 
estabelece a prevenção de defesa dos direitos 
individuais e coletivos, bem como a promoção 
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da garantia dos direitos difusos e coletivos. 
Destarte, esta Comissão é competente para a 
análise do referido Projeto que visa a proteção 
dos deficientes visuais, sendo a proposta 
meritória por ser de interesse público. 
A propositura em exame contempla em seu 
objetivo a orientação e a segurança dos 
deficientes visuais quando da sua travessia nas 
ruas e avenidas. Com esta medida entende o 
legislador que estará diminuindo o número de 
atropelamentos em acidentes de trânsito e 
garantindo a integridade física dos transeuntes 
dos portadores de deficiência visual.  
Assim, na análise de mérito, diante da 
constatação da extensão do direito à vida e à 
saúde, sendo dever dos entes governamentais e 
da sociedade, como um todo, o fornecimento dos 
meios necessários à garantia e à preservação de 
direitos fundamentais da pessoa humana, 
entendemos que a proposta do legislador 
estadual é merecedora de aprovação nesta Casa 
de Leis.  
Portanto, ainda quanto ao mérito da propositura, 
verificamos que o projeto está em consonância 
com o já citado art. 52 e incisos, do Regimento 
Interno, onde estabelece a competência da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos deste Poder, para tratar da prevenção e 
defesa dos direitos individuais e coletivos, 
aspectos e direitos das minorias e setores 
discriminados, dentre outros. 
Concluímos que o Projeto de Lei n.º 019/2012 
deve ser aprovado e seguir sua tramitação 
regular. 
Senhor presidente, embora tenha as ressalvas 
pela inconstitucionalidade, entendemos que esta 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
019/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – A Presidência acompanha o voto do 
relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Designo o Senhor Deputado Claudio Vereza para 
relatar os projetos que estavam sob a 
responsabilidade da Senhora Deputada Solange Lube. 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Projeto de 
Lei n.º 004/2012, um dos primeiros a ser apresentado 
neste ano, de autoria do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que dispõe sobre a proibição da cobrança 
de taxa de emissão de atestado de frequência nas 
Faculdades, em todo o Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
O nosso parecer é pela sua aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – A Presidência acompanha o voto 
do relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade.  
Devolvo a palavra ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Projeto 
de Emenda Constitucional n.º 37/2011, de 
autoria do Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 
que altera o Capítulo II, da Constituição 
Estadual, que dispõe sobre a criação do Conselho 
de Estado, órgão superior de consulta do 
Governador. 
A Proposta de Emenda Constitucional visa 
dispor sobre a criação deste Conselho de Estado, 
órgão superior de consulta do Governador. Dele 
participariam o Vice-Governador do Estado, o 
Presidente da Assembleia Legislativa, dois 
integrantes do Colégio de Líderes da Assembleia 
Legislativa, o Procurador Geral de Justiça, o 
Secretário de Estado de Segurança Pública e 
quatro cidadãos ou cidadãs capixabas, todos com 
mandato de dois anos, vedada à recondução, 
sendo que dois são nomeados pelo Governador 
do Estado e dois eleitos pela Assembleia 
Legislativa. 
Em âmbito federal existe o Conselho da 
República e que reúne membros do Governo e da 
sociedade. A matéria está tramitando há muito 
tempo e creio que ela mereça tramitação nesta 
Casa de Leis, já que passou pela Comissão de 
Justiça.  
 

Senhor Presidente, um momento que estou 
verificando o parecer da Comissão de Justiça, 
pois se trata de matéria importante. Inclusive fui 
autor de uma indicação, logo no início da gestão 
do Senhor Governador Renato Casagrande, para 
criação do Conselho Estadual Político, Econômico e 
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Social. Porém, minha indicação não foi atendida. 
O parecer da Comissão de Justiça foi pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica, o 
relator foi o Senhor Deputado Rodney Miranda.  
Portanto, o parecer é pela aprovação do projeto. O 
Senhor Governador deveria tomar a iniciativa de criar 
um Conselho desse porte para garantir que a 
sociedade capixaba e a Assembleia Legislativa 
possam participar, pelo menos, de conselhos e 
orientações ao Senhor Governador. 
O nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 
Emenda Constitucional n.º 37/2011. 
 

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

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – A Presidência acompanha o voto do 
relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
Redesigno para relatar o Projeto de Lei n.º 419/2011 
o Senhor Deputado Claudio Vereza, redesigno para 
relatar o Projeto de Lei n.º 48/2012 o Senhor 
Deputado José Carlos Elias e avoco o Projeto de Lei 
n.º 07/2012. Todos estes projetos estavam sob a 
relatoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
suplente desta Comissão. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Projeto de 
Lei n.º 419/2011, de autoria do Senhor Deputado 
Nilton Baiano, que dispõe sobre a coleta de frascos 
de medicamentos vazios ou vencidos, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 
Verificando a matéria, o Senhor Deputado Nilton 
Baiano propõe:  
 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos que 
comercializam medicamentos obrigados a 
manter um sistema de coleta dos frascos de 
medicamentos vencidos ou vazios, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo.  
Parágrafo Único. Os estabelecimentos de 
que trata o caput deste artigo deverão 
orientar os consumidores sobre a forma de 
descarte destes medicamentos. 
 
Art. 2º Para o recolhimento dos frascos de 
que trata o artigo anterior, os seus 
responsáveis deverão manter postos de 
coleta ou lixeiras especiais em seus pontos de 
venda.  

Art. 3º Os frascos recolhidos deverão ser 
devolvidos aos fabricantes ou responsáveis 
pela distribuição e, em último ao Órgão 
Público competente do Estado, para 
reciclagem ou incineração. 

 
E sanções a quem descumprir. 
Nosso parecer é pela aprovação da matéria, 
especialmente porque cuida da saúde e também da 
reciclagem. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José Carlos 
Elias para relatar. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Projeto de 
Lei n.º 085/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Nilton Baiano, que determina que boates, danceterias 
e casas noturnas disponibilizem terminais de consulta 
aos seus clientes para controle gradativo de suas 
respectivas despesas. 
A presente proposição foi protocolada no dia 12 de 
março de 2012, lida na sessão do dia 14 de março de 
2012, publicada no Diário do Poder Legislativo do 
dia 29 de março de 2012, às fls. 05/06. Encaminhada 
à douta Procuradoria para parecer na forma do 
disposto no artigo 52, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, Resolução n.º 2.700/09, 
recebendo parecer pela sua legalidade e 
constitucionalidade, vindo a esta Comissão de Defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos para parecer. 
O nosso parecer é pela aprovação do presente projeto, 
seguindo sua tramitação regular por não conter vícios 
contrários à sua natureza. Assim sendo, sugerimos 
aos demais membros dessa Comissão a sua 
aprovação. 
 

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

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, até votarei a favor do parecer do relator, 
mas percebo um ímpeto legiferante para minúcias da 
vida diária das pessoas. É impressionante, mas como 
se controlará tudo isso? Haja fiscal, haja Procon. 
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Sou contra o domínio do mercado sobre a 
economia e a sociedade, mas calma. Há um 
detalhamento da vida das pessoas impressionante. 
É legal, é constitucional, então voto pela 
aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade.  
Continua com a palavra o Senhor Deputado José 
Carlos Elias. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Projeto 
de Lei n.º 48/2012, de autoria da Senhora Deputada 
Luzia Toledo, que dispõe sobre as formas de 
divulgação das promoções de produtos 
alimentícios com menos de um mês para o término 
da validade, no Estado do Espírito Santo. 
A referida proposição foi protocolizada no dia 09 
de fevereiro de 2012, lida no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 13 do mesmo mês e ano e, 
posteriormente, publicada no Diário do Poder 
Legislativo do Estado do Espírito Santo do dia 29 
de fevereiro de 2012, às páginas 19 e 20. Após, 
dando sequência ao trâmite regimental, a 
proposição legislativa foi encaminhada à Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, oportunidade em que recebeu parecer, 
em 03 de abril de 2012, pela sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade 
(Parecer n.º 116/2012). 
Como já foi aprovado pela Comissão de Justiça e 
pelas razões expostas, concluímos que o Projeto de 
Lei n.º 48/2012, de autoria da Senhora Deputada 
Luzia Toledo, deva ser aprovado no exame de 
mérito, o que nos leva a sugerir aos demais 
membros desta importante Comissão a sua 
aprovação. 
 

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

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Senhores membros da Comissão de Defesa da 
Cidadania, passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
007/2012, de autoria do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que dispõe sobre o prazo de postagem 
dos boletos bancários, documentos de cobrança ou 

similares, por parte das empresas do setor privado 
para clientes residentes no Estado do Espírito 
Santo.  
Somos pela aprovação, no exame de mérito, do 
Projeto de Lei n.º 007/2012, de autoria do Senhor 
Deputado José Esmeraldo. 
Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) - Aprovado o parecer à unanimidade. 
A Senhora Deputada Aparecida Denadai estava 
designada para relatar o Projeto de Lei n.º 39/2012, 
mas por problemas de saúde S. Ex.ª não pôde 
continuar na reunião. Avoco o projeto para relatar.  
Projeto de Lei n.º 39/2012, de autoria do Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade das locadoras licenciarem 
e emplacarem seus veículos no Estado do Espírito 
Santo.  
Diz o projeto: 
 

Artigo 2º - As locadoras de veículos terão 
um prazo de 90 (noventa) dias para se 
adequarem a esta Lei. 
 
Artigo 3º - Fica o Chefe do Poder 
Executivo autorizado a baixar os atos 
necessários à regulamentação desta Lei. 

 
Portanto, o IPVA ficará cinquenta por 

cento para os municípios e cinquenta por cento 
para o Estado. Mais recursos para o Estado. O 
nosso parecer é pela sua aprovação. 
Em discussão o parecer. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Senhor 
Presidente, pelo que fiquei sabendo, esse projeto se 
refere inclusive aos carros da Assembleia 
Legislativa, porque foi uma empresa de Minas 
Gerais que ganhou a concorrência e logicamente 
emplaca esses veículos em outro estado.  Teria que 
haver uma adequação melhor, porque o Projeto de 
Lei n.º 39/2012 fala de locadora de forma geral. 
Não se pode impedir que uma locadora participe de 
um pregão eletrônico em outros estados. É lei. Tem 
que participar. 
Acho que tem de se embutir nesse projeto tudo o 
que for contratado pelo serviço público, pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
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Santo. Sou pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
39/2012, mas deixo essa ressalva, porque a questão 
veio à tona baseada no fato de que os carros da 
Assembleia Legislativa são contratados de uma 
empresa de Minas Gerias, onde todos os impostos, 
IPVA, etc, são recolhidos.  
 
Votarei pela aprovação, mas fica essa ressalva de 
que esse projeto possa ser adequado melhor. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – O Senhor 
Deputado José Carlos Elias levanta questão que é 
sempre abordada. Essa matéria é reincidente na Casa. 
Sempre algum deputado toma a iniciativa de tentar 
essa obrigatoriedade. Ela fere a tal da iniciativa, a 
livre iniciativa e fere indiretamente a Lei de 
Licitações porque obrigatoriamente a licitação é 
aberta para o País inteiro.  

 
Digamos que a empresa vencedora de uma 
concorrência para locação de carros para a 
Assembleia Legislativa seja do Rio Grande do Sul, 
por exemplo. Os carros serão emplacados naquele 
Estado, porque a empresa é de lá. Portanto, ela 
compra, emplaca, aluga no Rio Grande do Sul e aluga 
para outros lugares do Brasil. Quando vier o 
contrato com a Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, essa empresa vai ter que 
reemplacar no Espírito Santo? Inviável fazer um 
novo emplacamento apenas porque há uma lei 
estadual que diz que tem que emplacar no 
Espírito Santo. Essa lei já foi aprovada nesta 
Casa várias vezes, mas nunca prospera 
porque não tem viabilidade prática. 
Inclusive, já foi vetada. 
 
Portanto, votarei contra o parecer do relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Continua em discussão o parecer. 
(Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Contra o 
relator. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Contra 
o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – A Presidência vota contra o 
relator. 
Rejeitado o parecer à unanimidade.  
Designo o Senhor Deputado Claudio Vereza para 

relatar o vencido. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Relato 
pela rejeição da matéria, pelo motivo de 
inviabilidade prática, e também porque é de 
competência federal, sendo regulada pelo Código 
Brasileiro de Trânsito. Pelos dois motivos, o 
legal e o de interesse público, meu parecer é pela 
rejeição da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) – A palavra está franqueada aos 
Senhores Deputados que dela desejarem fazer 
uso. 
 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
 

O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO 
LIEVORE) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, é uma pena não relatarmos nesta 
reunião o projeto da Senhora Deputada Luzia 
Toledo que institui a Semana da Gentileza 
Urbana. Trouxemos até uma caneta especial 
para assinar o parecer, com a inscrição Gentileza 
gera gentileza.  

 
Preparávamo-nos para propor uma emenda: 
gentileza urbana e rural. Não basta ter gentileza 
urbana, tem que ter gentileza rural também. Se 
formos até Melgaço também tem que haver 
gentileza.  
 
Como a matéria não está em pauta, guardamos a 
caneta para a próxima reunião.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – A palavra continua franqueada 
aos Senhores Deputados que dela desejarem 
fazer uso. (Pausa) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente reunião. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, 
para a qual designo 
 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
Está encerrada a reunião. 
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