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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE LEI Nº 422 /2012 

 
Altera o artigo 4º da Lei nº 
9.155, de 13.5.2009, que 
instituiu o Prêmio Cidade 
Cidadã no âmbito do Estado. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O artigo 4º da Lei nº 9.155, de 
13.5.2009 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 4º As edições do 
Prêmio Cidade Cidadã 
poderão ser realizadas 
anualmente na 1ª (primeira) 
quinzena de dezembro, a 
critério da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo.” 
(NR) 

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

publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 12 de novembro 
de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS  
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente Projeto de Lei objetivas alterar a 
redação do artigo 4º da Lei nº 9.155, de 13.5.2009, 
tornando facultativa a realização anual do Prêmio 
Cidade Cidadã.  O citado Prêmio, tanto na fase de sua 
preparação enquanto na sua efetiva realização, conta 
com a atuação da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo em todos os municípios do Estado 
e sendo assim, considerando ainda a participação de 
Parlamentares nos pleitos eleitorais, a faculdade de 
sua realização, principalmente em ano de eleições, 

permitirá à Mesa Diretora avaliar a conveniência de 
sua realização, de modo a garantir o cumprimento da 
legislação e regulamentos em vigor e o respeito 
integral aos princípios constitucionais da legalidade, 
moralidade, dentre outros. 
 
 A presente proposta visa avançar ainda mais 
na meta da Mesa Diretora e dos Parlamentares deste 
Poder de cumprimento integral da legislação pátria e 
de respeito à atuação e competência dos demais 
Poderes e órgãos constituídos do Estado. 
 
 Sendo assim, conclamamos nossos nobres 
pares à aprovação do presente Projeto de Lei. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 440/2012 
 

Concede abono de R$ 700,00 
(setecentos reais), a ser acrescido à 
remuneração do mês de dezembro 
de 2012, aos servidores do quadro 
estatutário – efetivos e 
comissionados – inativos e 
pensionistas da Assembleia 
Legislativa. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

DECRETA: 
 

Art.1º A remuneração do mês de dezembro 
de 2012 dos servidores do quadro estatutário - 
efetivos e comissionados - da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, fica acrescida de um 
abono pecuniário, no valor de R$ 700,00 (setecentos 
reais). 

 
Parágrafo único. O abono de que trata esta 

Lei não integrará os vencimentos para efeito de 
concessão de vantagens pessoais e de fixação de 
proventos. 

 
Art.2º O abono estabelecido no artigo 1º será 

concedido, na forma desta Lei, aos inativos e 
pensionistas da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

 
Art.3º As despesas decorrentes da aplicação 

desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, previstas no orçamento do 
corrente exercício da Assembleia Legislativa. 

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

publicação.  
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
21 de novembro de 2012. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 
GLAUBER COELHO 

2º Secretário 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O Presente Projeto de Lei trata da concessão 

de abono pecuniário para os servidores ativos e 
inativos da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, no mês de dezembro de 2012, no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais). 

As medidas adotadas no âmbito deste Poder 
no presente exercício, com resultados significativos 
nas áreas Administrativa, Financeira e Legislativa, 
permitem à atual Administração efetuar o pagamento 
do presente abono, como forma de reconhecimento 
ao trabalho desenvolvido pelo quadro de servidores 
deste Poder. 

A despesa decorrente da aprovação deste 
Projeto de Lei tem adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual, bem como 
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias.  

Com a adoção da proposição efetuada no 
presente Projeto de Lei, esperamos estar 
proporcionando uma elevação da renda dos 
servidores, dentro das possibilidades legais e 
orçamentárias deste Poder Legislativo. 

Por todas as justificativas acima 
apresentadas, solicitamos a aprovação do presente 
Projeto de Lei. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Lei objetiva alterar a 
redação do artigo 4º da Lei n 9.155, de 13.5.2009, 
tornando facultativa a realização anual do Prêmio 
Cidade Cidadã. O citado Prêmio, tanto na fase de sua 
preparação enquanto na sua efetiva realização, conta 
com a atuação da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo em todos os municípios do Estado 
e sendo assim, considerando ainda a participação de 
Parlamentares nos pleitos eleitorais, a faculdade de 
sua realização, principalmente em ano de eleições, 
permitirá à Mesa Diretora avaliar a conveniência de 
sua realização, de modo a garantir o cumprimento da 
legislação e regulamentos em vigor e o respeito 
integral aos princípios constitucionais da legalidade, 
moralidade, dentre outros. 
 

A presente proposta visa avançar ainda mais 
na meta da Mesa Diretora e dos Parlamentares deste 
Poder de cumprimento integral da legislação pátria e 
de respeito à atuação e competência dos demais 
Poderes e órgãos constituídos do Estado. 

Sendo assim, conclamamos nossos nobres pares à 
aprovação do presente Projeto de Lei.  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO GENIVALDO LIEVORE 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 124/2012. 

 
Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
FRANCISCO DE ASSIS DE 
SOUSA SANTIAGO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Francisco de Assis de 
Sousa Santiago. 
 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

 
SALA DAS SESSÕES, 23 de 

novembro de 2012. 
 

GENIVALDO LIEVORE 
Deputado Estadual – PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Decreto Legislativo visa conceder 

o Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Francisco de Assis de Sousa Santiago, pelos 
relevantes serviços prestados em nosso Estado. 

 
O Senhor Francisco nasceu no dia 10 de 

outubro de 1972 na cidade de Riacho dos Cavalos, 
alto sertão do estado da Paraíba, município localizado 
a 480 km de João Pessoa, capital daquele estado. É 
casado com Maria Pereira Rodrigues Santiago e pai 
de Mateus Pereira Santiago, 11 anos, e Isadora 
Pereira Santiago, 6 anos. 

 
Em 1987, com 14 anos de idade, ele veio 

com seus pais e seus 10 irmãos tentar ganhar a vida 
com a família em Jaguaré, um município próspero e 
acolhedor do norte capixaba, para trabalhar na 
colheita do mamão e ajudar o sustento da família. 

 
De lá para cá, Francisco tornou-se um 

profissional reconhecido nas áreas do jornalismo, da 
educação e da agricultura. 

 
Hoje ele toca uma propriedade rural, em 

Jaguaré, é professor universitário pelo Instituto 
Aplicado de Ensino Superior (IAES), Administrador 
de Empresas pela Universidade do Tocantins 
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(Unitins) e pós-graduado em Docência do Ensino 
Superior e MBA em Gestão Comercial pela 
Fundação Getúlio Vargas (MMurad-Vitória/ES).  

 
Além disso, o ora homenageado já foi 

presidente do Rotary Club daquele município, 
tem participação efetiva na Igreja Católica e foi 
eleito vereador nas eleições de outubro, últimas, 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

 
Por isso reconhecendo os relevantes 

serviços que o Senhor Francisco vem prestando 
em nosso Estado julgo merecedor desta 
homenagem ora pretendida. 

 
Ante o exposto, proponho o presente 

projeto de Decreto Legislativo para o fim de 
conceder ao Senhor Francisco de Assis de Sousa 
Santiago o Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO GENIVALDO LIEVORE 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 125/2012. 
 

Concede Título de Cidadã 
Espírito-Santense à Senhora 
Francisca de Sousa Santiago. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Senhora Francisca de Sousa 
Santiago. 
 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação.  
 

SALA DAS SESSÕES, 23 de novembro de 
2012. 

 
GENIVALDO LIEVORE 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Decreto Legislativo visa conceder 

o Título de Cidadã Espírito-Santense à Senhora 
Francisca de Sousa Santiago, pelos relevantes 
serviços prestados em nosso Estado. 

 
Ela é natural da cidade de Boa Viagem, 

Ceará, cresceu no interior da cidade de Riacho dos 
Cavalos no estado da Paraíba e é a terceira filha de 

uma família de onze filhos.  Casada, mãe de dois 
filhos: Angelo e Izabelle.   

 
Está no Espírito Santo há vinte anos, 

residindo em Jaguaré, tendo aqui chegado em 1987 
com toda a sua família fugindo da seca que sempre 
castigou o nordeste, sendo que naquele ano a seca 
ainda foi pior. E, devido ter sido bem acolhida em 
nosso estado decidiu permanecer aqui e já se sente 
capixaba, conforme costuma dizer. 

 
Nos seis primeiros anos em solo capixaba 

trabalhou nas lavouras de mamão e de café como 
“boia fria”, ocasião em que trabalhava durante o 
dia e à noite estudava, até concluir seus estudos 
secundários e em seguida a faculdade de Letras 
Português, formando-se professora.  

 
Hoje no magistério, está na gestão da escola 

Comunitária Rural Municipal de Japira, uma escola 
do campo, que trabalha com a Pedagogia da 
Alternância.  

 
No campo político-partidário, é militante no 

Partido dos Trabalhadores de Jaguaré, sendo a 
presidente do partido, e participa das lutas da 
categoria do magistério, da educação do campo, da 
luta dos pequenos agricultores e todas as demais 
causas e lutas que defendem uma sociedade melhor. 

 
Assim, em reconhecimento dos relevantes 

serviços que a Senhora Francisca presta em nosso 
Estado julgo justíssima a presente homenagem. 

 
Ante o exposto, proponho o presente 

projeto de Decreto Legislativo para o fim de 
conceder à Senhora Francisca de Sousa Santiago 
o Título de Cidadã Espírito-Santense. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO GENIVALDO LIEVORE 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 126/2012 
 

Concede Título de Cidadã 
Espírito-Santense à Senhora 
INARA SUHETT. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã 
Espírito-Santense à Senhora Inara Suhett. 
 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em 
vigor na data de sua publicação.  
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SALA DAS SESSÕES, 23 de 
novembro de 2012. 

 
GENIVALDO LIEVORE 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Presente Decreto Legislativo visa conceder 

o Título de Cidadã Espírito-Santense à Senhora Inara 
Suhett, pelos relevantes serviços prestados em nosso 
Estado. 

 
Ela é natural da cidade do Rio de Janeiro, 

Capital Fluminense, residente nesta cidade de Vitória 
e exerce a profissão de psicóloga neste Estado, com 
atendimento em clínicas e até de forma voluntária 
para comunidades carentes como já fazia na sua terra 
natal.  

 
Começou a trabalhar de voluntário em 1995 

prestando atendimento à comunidade do Rio de 
Janeiro até 2005. A partir de 2001 até 2008 fez 
acompanhamento técnico e atendimento psicológico 
voluntário em projetos sociais e comunidades neste 
estado, especificamente no município de Serra. 

 
Lá é referência na área social como na Casa 

de Passagem para Adolescentes, Masculino e 
Feminino, do município da Serra, nos anos de 2006 e 
2007; no CRAS/Serra e no PAIF/Programa Integral à 
Família, de 2007 a 2010; na coordenação do 
CRAS/Serra, de 2010 a março de 2012; na direção do 
Departamento de Políticas Públicas para Mulheres do 
município serrano, de abril a outubro de 2012; e 
atualmente no CRAS/Serra no Programa INCLUIR.   

 
 Dentre tantos serviços relevantes, 

destacamos os seguintes projetos de autoria da Sra. 
Inara: Desenvolvimento de oficinas de capacitação 
para jovens do projeto do município de Serra, em 
contrato com GR Arte & Educação, com a temática 
de Relacionamento Interpessoal, total de 32 horas 
(setembro e outubro de 2009); e Desenvolvimento de 
oficinas de capacitação para jovens do Projovem 
Urbano do Município de Serra, em contrato com o 
SENAI, com a temática de Ética Profissional, total 40 
horas (outubro e novembro 2009).   

 
A ora agraciada justifica que o 

desenvolvimento desses projetos de apoio e 
oferecidos sem custo à coletividade, é pelo fato de ela 
acreditar no potencial do indivíduo, no 
desenvolvimento do potencial internalizado de cada 
um, e de que o processo de fortalecimento, muitas 
vezes fragilizado pela dificuldade de acesso a certos 
serviços podem ser alcançados pela oferta de apoio 
profissional adequado. Por isso, dentre as atividades 
desses projetos estão as atendimento psicoterápico 
individual; as de atendimento psicoterápico a casais; 

as de atividades coletivas sócio-educativas com as 
crianças e adolescentes de Casas-Lar na Serra; as de 
grupos de fortalecimento dos vínculos familiares e 
sócio-comunitário; e de palestras informativas e 
formativas. 

 
Ante o exposto, proponho o presente projeto 

de Decreto Legislativo para o fim de conceder à 
Senhora Inara Suhett o Título de Cidadã Espírito-
Santense em reconhecimento e agradecimentos aos 
relevantes serviços que vem prestando em nosso 
Estado. 
 
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
N. 10/2012 
Autor: José Carlos Elias e Outros 
Ementa:   “Acrescenta parágrafo 9º ao artigo 58 

da Constituição Estadual para 
permitir, em caráter excepcional, a 
reeleição de membro da Mesa 
Diretora não eleito originalmente 
para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente anterior”. 

 
I – RELATÓRIO 

 
A Proposta de Emenda Constitucional n. 

10/2012 (fl. 02), de autoria do Deputado José Carlos 
Elias e de outros parlamentares estaduais, visa 
acrescentar o parágrafo 9º ao art. 58 da Constituição 
Estadual, a fim de permitir, em caráter excepcional, a 
reeleição de membro da Mesa Diretora não eleito 
originalmente para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente anterior. 

 
A matéria foi protocolada em 13/11/2012, 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
14/11/2012.  

 
O Projeto veio a esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para exame e parecer na forma do disposto no art. 41, 
inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução 
nº 2.700/2009), e, distribuída a matéria, coube-me 
examiná-la e oferecer parecer.  

 
É o relatório. 
 

II – PARECER DO RELATOR 
 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL: 
 

A Proposta de Emenda Constitucional n. 
10/2012 (fl. 02) visa acrescentar o parágrafo 9º ao art. 
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58 da Constituição Estadual, a fim de permitir, em 
caráter excepcional, a reeleição de membro da Mesa 
Diretora não eleito originalmente para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente anterior, verbis: 

 
Art. 1º Fica incluído o 
parágrafo 9º no artigo 58 da 
Constituição do Estado do 
Espírito Santo, com a 
seguinte redação: 
Art. 58 (...) 
(...) 
§ 9º Excetua-se da 
proibição de recondução 
prevista no § 5º deste artigo 
o candidato que tenha 
exercido mandato de 
membro da Mesa Diretora 
no biênio anterior ao que 
está em disputa, por 
período inferior a 365 
(trezentos e sessenta e cinco 
dias), e que não tenha sido 
originalmente eleito para o 
mesmo cargo a que for 
concorrer. 
Art. 2º Esta Emenda 
Constitucional entra em 
vigor na data de sua 
publicação. 
 

Preliminarmente, saliente-se que o exame 
da Emenda Constitucional, sob o aspecto da 
constitucionalidade formal, tem por escopo averiguar 
se o mesmo está de acordo com as normas 
constitucionais que regulam o processo legislativo, 
bem como aferir se a Proposição trata de tema da 
competência legislativa que a Lei Maior atribui aos 
Estados-membros. 

 
Em outras palavras, esta primeira análise 

se limita a apontar, existência de eventuais vícios 
formais a macular o futuro ato normativo 
singularmente considerado, sem adentrar o seu 
conteúdo, em razão da inobservância dos 
pressupostos e procedimentos relativos à formação da 
lei.  

 
Por oportuno, vale reproduzir os 

ensinamentos do professor Gilmar Ferreira Mendes1, 
senão vejamos:  

“os vícios formais traduzem 
defeito de formação do ato 
normativo, pela 
inobservância de princípio 
de ordem técnica ou 

1  COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito 
constitucional. 2ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p 1011. 
 

procedimental ou pela 
violação de regras de 
competência. Nesses casos, 
viciado é o ato nos seus 
pressupostos, no seu 
procedimento de formação, 
na sua forma final.” 
 

Tecidas essas considerações iniciais, 
depreende-se da leitura da Emenda Constitucional em 
exame, que a competência para legislar sobre a 
matéria é do Estado do Espírito Santo, porquanto o 
art. 25, da Constituição da República, aduz: 

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

Como visto, a Constituição determina que 
são reservadas aos Estados as competências 
legislativas que não lhe sejam vedadas pela 
Constituição, podendo, assim, os Estados legislar 
sobre todas matérias que não lhe estiverem vedadas 
implícita ou explicitamente. 

 
Além disso, como é cediço a atribuição de 

competência remanescente aos Estados evita lacunas 
no sistema de repartição de competências, uma vez 
que esgotadas todas as hipóteses de competência 
originariamente conferidas pela Constituição Federal 
à União, aos próprios Estados e aos Municípios, a 
matéria que ainda restar sem delineamento expresso 
ou implícito será de competência dos Estados por 
força da competência remanescente a eles atribuída 
pelo § 1º, do art. 25 da Constituição da República. 

 
Nota-se que, salvo as disposições 

expressas, os Estados-membros têm autonomia para 
disciplinar suas normas de atuação, em respeito ao 
regime federativo. Nessa linha de raciocínio, as 
disputas políticas sobre a ocupação dos cargos da 
mesa diretora das assembleias tem que ser resolvidas 
no âmbito de atuação política da própria casa 
legislativa como já restou pacificado no Supremo 
Tribunal Federal em outras ocasiões.  

 
Segundo a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, a regra prevista no art. 57, §4º, da 
Constituição da República, que veda a recondução, 
para o mesmo cargo, dos membros da Mesa Diretora 
das Casas legislativas do Congresso Nacional não é 
de reprodução obrigatória por parte dos Estados-
membros. Significa dizer que, se assim decidir o 
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constituinte estadual, a Constituição do Estado-
membro poderá autorizar a recondução dos membros 
da mesa da Assembleia Legislativa para a eleição 
imediatamente subsequente, sem que isso configure 
ofensa a Constituição Federal2.  

 
Em consonância com o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, os constitucionalistas 
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e 
Paulo Gustavo Gonet Branco, defendem a 
possibilidade de cada Estado-membro criar 
regramento em suas Constituições sobre a reeleição 
dos membros da Mesa Diretora das Assembleias 
Legislativas por não existir aplicação do princípio da 
simetria nessas hipóteses observe: 

“Esse princípio da simetria, 
contudo, não deve ser 
compreendido como 
absoluto. Nem todas as 
normas que regem o Poder 
Legislativo da União são de 
absorção necessária pelos 
Estados. As normas de 
observância obrigatória 
pelos Estados são as que 
refletem o inter-
relacionamento entre os 
Poderes. Assim, uma vez 
que a regra dizia apenas 
com a economia interna do 
Legislativo estadual, o STF 
julgou válida a norma da 
Constituição de Rondônia 
que permitia a reeleição da 
mesa diretora da 
Assembleia Legislativa.”3  
 

Noutro giro, considerando que a 
Constituição Federal e a Constituição Estadual não 
atribuem a qualquer dos legitimados elencados no art. 
62 da CE/89 a iniciativa reservada para apresentar 
proposta de emenda constitucional tratando da 
matéria, inexiste impedimento vedando a iniciativa 
parlamentar.  

 
Constatada a competência legislativa do 

Estado do Espírito Santo e a iniciativa comum dos 
legitimados elencados no art. 62 da Constituição 
Estadual para propor proposta de emenda 
constitucional tratando da matéria, não há falar em 
vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em 
vício formal subjetivo.  

 

2 STF – ADI 793/RO. Relator para Acórdão Ministro Carlos 
Velloso, DJ 17.11.1995. 
3 COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito 
constitucional. 2ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p 814. 
 
 

No tocante à espécie normativa que deve 
conter a matéria, o artigo 61, inciso I da Constituição 
Estadual prevê como uma das espécies normativas a 
Emenda Constitucional.  

 
Nesse mesmo sentido, o artigo 141, inciso 

IV do Regimento Interno disciplina, senão vejamos: 
Art. 61. O processo 
legislativo compreende a 
elaboração de: 
I - emendas à Constituição; 
Art. 141.  A Assembleia 
Legislativa exerce sua 
função legislativa por via 
das seguintes proposições: 
(...) 
IV - emenda à 
Constituição; 
 

Logo, verifica-se a compatibilidade da 
presente proposição com os textos normativos acima 
citados. Por se tratar de proposta de emenda 
constitucional, deve ser apresentada por, no mínimo, 
um terço dos membros da Assembleia Legislativa, 
nos termos do art. 62 da Constituição Estadual. In 
casu, considerando que a proposta foi subscrita por 
mais de dez parlamentares, os quais passam a ser 
considerados autores (art. 144, § 1º, do Regimento 
Interno), foi preenchido o requisito previsto no art. 
62, I, da CE/89. 

 
É relevante salientar, ainda, que não estão 

presentes as anormalidades institucionais previstas no 
art. 62, § 1º, da Constituição Estadual – intervenção 
federal, estado de defesa ou estado de sítio que 
abranja o território do Estado –, e que a proposição 
em análise não visa abolir a forma federativa de 
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a 
separação dos Poderes, ou os direitos e garantias 
individuais. Deste modo, não há violação ao art. 62, § 
1º, da Constituição Estadual, ou ao art. 60, § 4º, da 
Constituição Federal.  

 
Em relação aos demais requisitos formais 

atinentes ao processo legislativo, em especial o 
regime inicial de tramitação da matéria, o quórum 
para sua aprovação, o processo de votação a ser 
utilizado, e a competência para promulgação, cumpre 
ressaltar que a proposta de emenda constitucional em 
análise, após sua publicação, deverá permanecer em 
discussão especial durante três sessões ordinárias 
consecutivas para recebimento de emendas (art. 259 
do Regimento Interno), que, em seguida, a Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
deve opinar sobre sua admissibilidade, sobre os 
aspectos constitucional, jurídico, legal e de técnica 
legislativa, e sobre o mérito da proposta, inclusive no 
que diz respeito a sua conveniência e oportunidade 
(arts. 41, I, II, “a” e “c”, e IV, e 259, §§ 1º e 4º, 
ambos do RI), que a proposição deverá ser submetida 
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a dois turnos de discussão e votação, com interstício 
mínimo de duas sessões ordinárias (art. 261 do RI), 
sendo aprovada se obtiver, em ambos os turnos, três 
quintos dos votos dos membros da Assembleia 
Legislativa em votação nominal (art. 62, § 2º, da 
Constituição Estadual, e art. 262 do RI), e que 
compete à Mesa Diretora promulgá-la (art. 62, § 3º, 
da CE/89). 

 
Logo, concluo pela constitucionalidade 

formal da proposta de emenda constitucional por 
existir compatibilidade da presente proposição com 
os textos normativos acima citados. 

 
2.2 DA CONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL: 
 

Inicialmente, é válida a citação dos 
ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do Excelso 
Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, 
sobre a inconstitucionalidade material, in verbis : 

Os vícios materiais dizem 
respeito ao próprio 
conteúdo ou ao aspecto 
substantivo do ato, 
originando-se de um 
conflito com regras ou 
princípios estabelecidos na 
Constituição. 
A inconstitucionalidade 
material envolve, porém, 
não só o contraste direto do 
ato legislativo com o 
parâmetro constitucional, 
mas também a aferição do 
desvio de poder ou do 
excesso de poder 
legislativo.  
É possível que o vício de 
inconstitucionalidade 
substancial decorrente do 
excesso de poder legislativo 
constitua um dos mais 
tormentosos temas do 
controle de 
constitucionalidade 
hodierno. Cuida-se de aferir 
a compatibilidade da lei 
com os fins 
constitucionalmente 
previstos ou de constatar a 
observância do princípio da 
proporcionalidade, isto é, 
de se proceder à censura 
sobre a adequação e a 
necessidade do ato 
legislativo.”4    

4COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito 
constitucional. 2ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p 1013. 

O Supremo Tribunal Federal, já teve a 
oportunidade de julgar este mesmo tema por algumas 
vezes, concluindo que a matéria tratada na presente 
Emenda Constitucional não se sujeita aos princípios 
constitucionais estabelecidos e não é norma de 
reprodução obrigatória, já que as disputas políticas 
sobre a ocupação dos cargos da mesa diretora das 
assembleias tem que ser resolvidas no âmbito de 
atuação política da própria casa legislativa, por ser 
tratar de matéria interna corporis, vejamos:  

 
“(...) o art. 57, § 4º, da CF, 
que veda a recondução dos 
membros das Mesas das 
Casas Legislativas federais 
para os mesmos cargos na 
eleição imediatamente 
subsequente, não é de 
reprodução obrigatória 
pelos Estados-membros. 
Com base nesse 
entendimento, o Tribunal, 
por maioria, indeferiu 
pedido de medida cautelar 
em ação direta de 
inconstitucionalidade, 
ajuizada pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro-PTB, 
contra o § 5º do art. 58 da 
Constituição do Estado do 
Espírito Santo, com 
redação dada pela EC 
27/2000, que permite aos 
membros eleitos da Mesa 
da Assembleia Legislativa 
do Estado a recondução 
para o mesmo cargo no 
biênio imediatamente 
subsequente." (ADI 2.371-
MC, Rel. Min. Moreira 
Alves, julgamento em 7-3-
2001, Plenário, DJ de 7-2-
2003.)   

“A norma do § 4º do art. 57 
da CF que, cuidando da 
eleição das Mesas das 
Casas Legislativas 
Federais, veda a 
recondução para o mesmo 
cargo na eleição 
imediatamente 
subsequente, não é de 
reprodução obrigatória nas 
Constituições dos Estados-
membros, porque não se 
constitui num princípio 
constitucional 
estabelecido." (ADI 793, 
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Rel. Min. Carlos Velloso, 
julgamento em 3-4-97, 
Plenário, DJ de 16-5-97). 
No mesmo sentido: ADI 
1.528-MC, Rel. Min. 
Octavio Gallotti, 
julgamento em 27-11-
1996, Plenário, DJ de 5-
10-2001; ADI 792, Rel. 
Min. Moreira Alves, 
julgamento em 26-5-1997, 
Plenário, DJ de 20-4-
2001.) 
 

Dos referidos julgados se extraem os 
seguintes entendimentos: 

 
1) O Supremo Tribunal Federal já se 

pronunciou não ser aplicável aos 
Estados-membros e aos Municípios, a 
parte final do art. 57, §4º, da 
Constituição da República. 

2) O Supremo Tribunal Federal 
explicitou que a norma inscrita no art. 
57, §4º, da Constituição da República, 
não veicula princípio essencial a que 
devem obediência às demais unidades 
da Federação, não se revelando, tal 
norma, suscetível de reprodução 
obrigatória nos estatutos fundamentais 
dos Estados-membros e Municípios. 

3) As Constituições Estaduais podem 
autorizar, legitimamente, a 
recondução aos parlamentares locais 
ao mesmo cargo, ainda que para 
exercício no biênio imediatamente 
subsequente. 

 
Nessa esteira, o Superior Tribunal de 

Justiça, também tem adotado o mesmo entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, o que se denota do 
julgado a seguir transcrito: 

 
PROCESSUAL CIVIL - 
MANDADO DE 
SEGURANÇA: 
IMPROPRIEDADE. 
1. Os atos políticos interna 
corporis escapam do 
controle do Judiciário. 
2. É de natureza política a 
eleição para a composição 
das mesas de diretoria. 
3. Recurso improvido." 
(STJ - RMS 12.427/BA, 
Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, Segunda 
Turma, julg. em 
03.04.2001, DJ 08.10.2001 
p. 190) 

Isso significa, portanto, que as 
Constituições Estaduais e as Leis Orgânicas dos 
Municípios – tratando-se de eleição para as Mesas 
Diretoras das respectivas Assembleias Legislativas e 
Câmaras Municipais - podem autorizar, 
legitimamente, a recondução dos parlamentares 
locais ao mesmo cargo, ainda que para exercício em 
período imediatamente subsequente. 

 
Esse entendimento jurisprudencial da 

Suprema Corte – que privilegia a liberdade decisória 
das unidades federadas em matéria de opção política 
e de exercício do respectivo poder normativo – 
encontra suporte na autonomia constitucional dos 
Estados-membros e dos Municípios, a quem a Carta 
da República – em cláusula revestida de 
inquestionável coeficiente de federalidade (art. 25 e 
arts. 29/30) – atribuiu a regência de temas que se 
incluem, tipicamente, na esfera de interesses próprios 
das coletividades regionais e locais. 

 
É importante destacar que por conta da 

independência do Poder Legislativo, estatuída no art. 
2º da Constituição da República, além das funções 
típicas de legislar e fiscalizar, o Poder Legislativo 
também exerce funções atípicas, quais sejam, as 
funções de administrar e julgar. O Poder legislativo 
exerce função atípica administrativa quando, por 
exemplo, dispõe sobre criação de cargos públicos ou 
sobre sua organização interna, como é o caso de 
estabelecer os critérios para reeleição da Mesa 
Diretora. 

 
O saudoso professor Hely Lopes 

Meirelles esclarece bem a questão da função atípica 
de administrar do Poder Legislativo quando cita 
exemplos e conceitua os chamados atos interna 
corporis, vejamos: 

Interna corporis são só 
aquelas questões ou 
assuntos que entendem 
direta e imediatamente com 
a economia interna da 
corporação legislativa, com 
seus privilégios e com a 
formação ideológica da lei, 
que, por sua própria 
natureza, são reservados à 
exclusiva apreciação e 
deliberação do Plenário do 
Câmara ou das 
Assembleias. Tais são os 
atos de escolha da Mesa 
(eleições internas), os de 
verificação de poderes e 
incompatibilidades de seus 
membros (cassação de 
mandatos, concessão de 
licenças etc.) e os de 
utilização de suas 
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prerrogativas institucionais 
(modo de funcionamento da 
Câmara, elaboração de 
regimento, constituição de 
comissões, organização de 
serviços auxiliares etc.) e a 
valoração das votações5. 
 

Outrossim, não se vislumbram ofensas ao 
texto da Constituição Federal ou Estadual, havendo, 
portanto, compatibilidade substancial dos preceitos 
da proposição ora analisada, com as regras e 
princípios contidos em ambas as Cartas. Desta feita, 
restam observados os direitos e garantias 
constitucionalmente estabelecidos, em especial, no 
que diz respeito aos postulados da vigência da lei no 
tempo, isonomia, do direito adquirido, do ato jurídico 
perfeito e da coisa julgada. 

Com efeito, não há vício de 
inconstitucionalidade material, pois a regra 
introduzida na Constituição Estadual pela Proposta 
de Emenda Constitucional n. 10/2012 não está em 
dissonância com as normas, princípios, direitos e 
garantias previstos nas Constituições Federal e 
Estadual. 

 
2.3 DA JURIDICIDADE E LEGALIDADE: 

A despeito dos requisitos acima 
elencados, pode-se depreender que a presente 
proposta de emenda constitucional respeita as demais 
formalidades previstas no Regimento Interno 
(Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009).  

 
Noutro giro, no que tange à legalidade, 

cumpre reiterar que a matéria tratada pela proposta de 
emenda constitucional em exame possui natureza 
constitucional, e não legal. 

 
Assim, conforme já explicitado pela 

Procuradoria desta Casa quando da análise da 
Emenda Constitucional n.º 07/2012, não há 
necessidade de aferir se há compatibilidade com a 
legislação infraconstitucional. 

 
Neste contexto, vislumbra-se a total 

conformidade desta proposta de emenda 
constitucional com o ordenamento jurídico. 

 
2.4. DA BOA TÉCNICA LEGISLATIVA: 

Verifica-se no projeto em tela a 
observância dos ditames da Lei Complementar nº 95 
do ano de 1998, máxime quanto a sua estruturação, 
art. 3º, sua articulação e redação, respectivamente 
arts. 10 e 11, ambos do mesmo diploma legal 
anteriormente citado.  

 

5Direito Administrativo Brasileiro. 29ª edição . Malheiros. 
pág. 686/687 
 

No que tange a vigência da lei no tempo 
cumpre observar que as normas nascem com a 
promulgação, mas começam a vigorar com a 
publicação, ou melhor, com a publicação a lei torna-
se obrigatória na data indicada como termo inicial de 
sua vigência. 

 
Assim, depreende-se do artigo 1º da Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que a 
vigência da lei será indicada de forma expressa e de 
modo a contemplar prazo razoável para que dela se 
tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula 
“entra em vigor na data de sua publicação para as leis 
de pequena repercussão”, como é o caso do Projeto 
de Emenda Constitucional ora analisado. 

 
Por fim, deve-se esclarecer a necessidade 

de estudo técnico a ser realizado no âmbito da 
Diretoria Legislativa de Redação – DLR, nos termos 
do art. 9º, inciso V, do ato Ato nº 2.517 de 19 de 
março de 2007, caso o Projeto de Emenda 
Constitucional tenha regular tramitação, uma vez, 
que até a presente data, o referido estudo não foi 
juntado aos autos.  

 
Por todo o exposto, sugerimos aos 

Membros desta douta Comissão a adoção do 
seguinte: 

 
PARECER Nº 502/2012 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela admissibilidade, constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa da 
Proposta de Emenda Constitucional nº 10/2012, de 
autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado José 
Carlos Elias e Outros, notadamente com 
fundamento nos arts. 60 e 25, § 1º, da Constituição da 
República, art. 62 da Constituição Estadual, e atual 
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal 
Federal e Superior Tribunal de Justiça. 

 
 

Plenário Rui Barbosa, em 21 de novembro 
de 2012. 

 
 

ELCIO ALVARES – Presidente e Relator 
CLAUDIO VEREZA 
RODNEY MIRANDA 

DARY PAGUNG 
SANDRO LOCUTOR 
MARCELO SANTOS 
ATAYDE ARMANI 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
74/2012 
AUTOR: DEPUTADO LUCIANO PEREIRA 
EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Canan dos Santos.” 
 

RELATÓRIO 
 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 74/2012, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
José Canan dos Santos. 
 
Na sua justificativa o autor do Projeto informa que o 
homenageado é natural de São João-PR é graduado 
em Filosofia e tem MBA em Administração, 
Finanças e Negócios. 
 
Reside no Estado desde abril de 2001, sendo bancário 
há 23 anos na Caixa Econômica Federal, onde 
gerenciou várias agências, como nos municípios de 
Serra, São Gabriel da Palha, Montanha, Santa Teresa 
e Colatina. Atualmente gerencia a agência do 
município de Barra de São Francisco.    
 
A matéria foi protocolada em 09/07/2012, lida no 
expediente da Sessão Ordinária do dia 11/07/2012 e 
encontra-se publicada no Diário do Poder Legislativo 
– DPL, edição do dia 19/07/2012, às fl. 32 dos autos. 
 
O projeto veio a esta Comissão de Justiça, Serviço 
Público e Redação para análise e parecer técnico em 
cumprimento ao disposto no artigo 41, I, do 
Regimento Interno – Resolução nº 2.700/09. 
 
É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE,  
JURIDICIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
O controle de constitucionalidade no direito pátrio é 
realizado sob duas vertentes: material e formal. 
Nesta, será analisado qual a pessoa política 
competente para disciplinar matéria, qual o órgão ou 
autoridade competente para iniciar o processo 
legislativo e quais os procedimentos a serem 
aplicados ao processo legislativo.   
 
Primeiramente, analisar-se-á qual o ente federativo é 
constitucionalmente apto a legislar acerca 
determinada matéria. Neste aspecto, o presente 
projeto de lei se apresenta como de competência do 
estado-membro da federação, em sua modalidade 
remanescente ou residual, conforme dispõe o art. 25, 
§1º, da Constituição Federal, in verbis:  
 

Art. 25. Os Estados 
organizam-se e regem-se 

pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados 
os princípios desta 
Constituição. 
 
§ 1º - São reservadas aos 
Estados as competências 
que não lhes sejam vedadas 
por esta Constituição. 
(...) 

 

Quanto à competência para iniciar o processo 
legislativo da matéria em epígrafe, verifica-se que a 
mesma pertence exclusivamente a Deputado 
Estadual, por força do art. 152, I, do Regimento 
Interno c/c art. 3º da Lei Ordinária Estadual 
7.832/2004, o que ocorre no caso, uma vez que é de 
iniciativa do Deputado Estadual Luciano Pereira. 
 
Quanto aos procedimentos a serem adotados para 
formação da norma, avaliar-se-á o cumprimento dos 
aspectos constitucionais de metodologia da norma 
jurídica, na forma do art. 9º, I, “b” e “d” do Ato nº 
2.517/2008 da Mesa Diretora, isto é, a espécie 
normativa adequada, o tipo de votação, o quorum 
necessário para deliberação e aprovação, os turnos de 
votação, o regime de tramitação da matéria e o 
processo de votação.  
 
A espécie normativa adequada para tratar da matéria 
é o decreto legislativo, por determinação do art. 56, 
XXIX, da Constituição Estadual. 
 
O tipo de votação está relacionado ao órgão 
competente para deliberar sobre a matéria. Desta 
forma, ao analisar a constituição e o regimento 
interno, especialmente em seu art. 276, infere-se que 
cabe ao plenário deliberar acerca da proposição em 
exame. 
  
O quorum necessário para deliberação será obtido 
pela presença da maioria absoluta dos membros da 
Assembleia Legislativa na Sessão Plenária. O 
quorum de aprovação será obtido com a maioria dos 
votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 
 
A matéria objeto do projeto de lei será deliberada 
somente em um turno de votação, por não haver 
exigência constitucional ou regimental de outros 
turnos de votação, como ocorre no processo 
legislativo das emendas constitucionais. 
 
O processo de votação a ser utilizado deverá adotar a 
modalidade simbólica, por força dos arts. 200, I, 201 
e 202 do Regimento Interno. 
 
O regime de tramitação será o ordinário - art. 148, II, 
do Regimento Interno -, posto que a matéria discutida 
na proposição não se enquadra naquelas dispostas no 
Título VII do Regimento Interno reservadas ao 
regime de urgência ou especial. 



Vitória-ES, terça-feira, 27 de novembro de 2012 Diário do Poder Legislativo - 11 

Sob o aspecto da constitucionalidade material, a 
proposição não contraria os princípios e regras, 
implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 
constituições Federal e Estadual, em especial os 
tratados no art. 5º da Carta Magna Federal. 
 
No que tange à compatibilidade com o ordenamento 
jurídico infraconstitucional, vale mencionar a 
existência da Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 
(alterada pelas Leis nº 8.957, de 21.07.2008, e 9.510, 
de 30.08.2010), que estabelece requisitos gerais para 
concessão do título de cidadão espírito-santense, 
estando o projeto de lei em plena consonância com 
seus comandos. 
 
Quanto à compatibilidade com o regimento 
interno, não foi encontrado nenhum vício que 
macule a tramitação ordinária do processo 
legislativo do projeto de lei em apreço. 
 
Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada 
no projeto em apreço, deve ficar evidenciado o 
atendimento às regras introduzidas pela Lei 
Complementar Federal nº 95/1998, com introduções 
apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 
107/2001, que rege a redação dos atos 
normativos, o que ocorre in casu. 
 
Por fim, vale frisar que cumpre ao Plenário 
manifestar-se sobre a valoração dos ditos 
serviços prestados pelo homenageado, em suma, 
sobre o seu mérito, aprovando ou não a presente 
concessão. 
  
Ressalte-se, ainda, que o presente parecer 
restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo 
exclusivamente à discricionariedade parlamentar 
à avaliação de mérito sobre a conveniência e a 
oportunidade acerca da concessão do Título de 
Cidadão Espírito-Santense. Ex positis, propomos o 
seguinte: 
 

PARECER Nº 406/2012 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 
CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA 
LEGISLATIVA do PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO nº 74/2012, de autoria do Deputado 
Luciano Pereira. 

 
Plenário Rui Barbosa, em 28 de agosto de 

2012. 
 

ELCIO ALVARES - Presidente 
CLAUDIO VEREZA - Relator 

DARY PAGUNG 
RODNEY MIRANDA 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
74/2012 
AUTOR: DEPUTADO LUCIANO PEREIRA 
EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Canan dos Santos.” 
 

1. RELATÓRIO 
 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 074/2012, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira, visa conceder o 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José 
Canan dos Santos. 
 
Na sua justificativa, o autor informa a trajetória de 
vida do pretenso agraciado, o qual é natural do 
Município de São João, Estado do Paraná, mas 
gerenciou várias agências da Caixa Econômica 
Federal no Estado do Espírito Santo e atualmente 
gerencia a de Barra de São Francisco. 
 
A matéria foi protocolada em 09/07/2012, lida no 
expediente do dia 11/07/2012 e publicada no Diário 
do Poder Legislativo – DPL do dia 19/07/2012 (fl. 06 
dos autos). 
 
Após o Parecer Técnico da Procuradoria (fls.07-10), 
a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação emitiu o Parecer nº 406/2012 pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da presente proposta (fls. 18-21). 
 
O Projeto veio a esta Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 
parecer de mérito, atendendo ao artigo 52 do 
Regimento Interno da ALES (Resolução n° 
2.700/09). 
É o relatório. 
 

2. PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 74/2012, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira, recebeu da 
Comissão de Constituição e Justiça parecer favorável 
quanto à sua constitucionalidade e à legalidade, 
cabendo a esta Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos, a análise do mérito da 
proposição, conforme exegese do art. 52 do 
Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2700/09). 
 
Analisando a justificativa apresentada pelo autor, 
podemos perceber que o agraciado é merecedor da 
concessão do Título de Cidadão, pois prestou e 
continua prestando relevantes serviços à população 
deste Estado. 
 
Ao longo de sua careira, exerceu a gerência de várias 
agências da Caixa Econômica Federal de diversos 
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municípios de nosso Estado e atualmente gerencia a 
agência de Barra de São Francisco. Assim, uma vez 
que contribui para o crescimento social e o 
desenvolvimento econômico do nosso Estado, é 
merecedor do Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 
No entanto, cabe salientar que é competência do 
Plenário valorar os serviços prestados pelo 
homenageado, aprovando ou não a concessão do 
Título de Cidadão. 
 
Assim, este parecer restringe-se ao mérito da 
propositura, pertencendo exclusivamente à 
discricionariedade parlamentar avaliar a conveniência 
da concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao pretenso agraciado. 
 
Em face do exposto, concluímos que o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 74/2012 atende aos 
pressupostos de mérito para ser aprovado. 
 
Desta forma, sugerimos aos demais membros desta 
douta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER Nº 147/2012 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 74/2012, de autoria do Deputado 
Luciano Pereira.  

  
Sala das Comissões, em 20 de novembro de 

2012. 
 

GENIVALDO LIEVORE - Presidente 
JOSÉ CARLOS ELIAS - Relator 

CLAUDIO VEREZA 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 77/2012, de 
autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
(os Senhores Deputados Theodorico Ferraço, 
Presidente; Roberto Carlos, 1º Secretário; e Glauber 
Coelho, 2º Secretário), tem o seguinte objeto 
normativo: conceder o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Fernando Coura. 
 
 A Proposição foi protocolizada no dia 14 de agosto 
de 2012 e foi lida na Sessão Legislativa do dia 15 do 
mesmo mês e ano. Em continuidade, o texto do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 77/2012 foi 
publicado no Diário do Poder Legislativo – DPL, do 
dia 30 de agosto de 2012, às páginas 09 e 10. Por fim, 
o Projeto de Decreto Legislativo veio a esta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação para exame e parecer na forma do disposto 

no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES 
(Resolução nº 2.700/2009). 
 
É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Na Justificativa do Projeto de Decreto Legislativo, a 
Autora define tanto a trajetória de qualificação, 
quanto a profissional do homenageado. Assim, a 
Justificativa da Proposição destaca que ao Senhor 
José Fernando Coura é técnico metalúrgico, formado 
pela Escola Técnica Federal de Ouro Preto, e 
Engenheiro formado pela Escola de Minas e 
Metalurgia da Universidade Federal de Ouro Preto. 
 
Após 10 anos de trabalho na Amazônia, o agraciado 
retornou para Minas Gerais e dedicou-se à sua 
empresa de consultoria e mineração, empresa esta 
que completou 20 (vinte) anos em junho de 2012. Por 
fim, a Autora informa, ainda, que, atualmente, o 
senhor José Fernando Coura é Vice-Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, 
Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do 
Estado de Minas Gerais e Diretor-Presidente do 
IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração. 
 
Com esse mister, a frente do IBRAM, o agraciado 
vem prestando relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado do Espírito Santo, pois tal 
Instituto engloba as empresas do setor de rochas 
ornamentais do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim e demais regiões capixabas mineradoras. 
 
Desta forma, o Projeto de Decreto Legislativo em 
exame trata de matéria afeta ao Estado do Espírito 
Santo, uma vez que o título de cidadão espírito-
santense é uma honraria concedida por liberalidade 
da Administração Pública estadual, no exercício de 
sua competência legislativa remanescente, cuja 
previsão está definida no dispositivo endereçado no 
art. 25, § 1º, da Constituição Federal e no caput, do 
art. 63, da Constituição Estadual. Vejamos: 
 

Constituição Federal  
 
“Art. 25 – Os Estados organizam-
se e regem-se pelas Constituições e 
leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
 
§ 1º – São reservadas aos Estados 
as competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição.” 
 
Constituição Estadual  
 
“Art. 63 – A iniciativa das leis cabe 
a qualquer membro ou comissão 
da Assembleia Legislativa, ao 
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Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Ministério 
Público e aos cidadãos, satisfeitos 
os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição.”  

 
Na mesma linha, denota-se que a Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa possui legitimidade para ser 
autora de projetos de decreto legislativo, conforme 
normatiza o caput do art. 151 e o inciso II, do art. 
152, do Regimento Interno da própria Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução 
nº 2.700/2009). In verbis: 
 

Art. 151.  Os projetos serão de 
resolução, de decreto legislativo e de 
lei. 
 
(...) 
 
Art. 152. A iniciativa de projetos na 
Assembleia Legislativa, nos termos 
da Constituição Estadual e deste 
Regimento Interno, será:  
I - ..................; 
II - da Mesa; 

 
Constatada a competência do Estado do Espírito 
Santo para legislar sobre a matéria-objeto da 
Proposição Legislativa ora em análise, bem como a 
legitimidade de sua autoria, cabe verificar a sua 
adequação aos demais requisitos legais referentes à 
forma, inclusive no que tange a espécie normativa 
indicada para a sua regulamentação (Decreto 
Legislativo), face ao disposto no inciso XXIX, do art. 
56, da Constituição Estadual. E neste quesito, 
também, não há reparos a serem feitos, uma vez que 
a Proposição está em conformidade com a regra 
constitucional disposta no art. 61, inciso IV, da 
Constituição Estadual, e com a norma reguladora do 
art. 151, § 2º, da Resolução nº 2.700/2009, cujos 
termos dispõem, respectivamente, que a dita espécie 
normativa é a pertinente para tratar da normatização 
do tema. In verbis:  
 

Constituição Estadual 
 
“Art. 61 O processo legislativo 
compreende a elaboração de:       
(...) 
IV - decretos legislativos;” 
 
 
Regimento Interno da ALES 
(Resolução nº 2.700/09) 
 
“Art. 151. Os projetos serão de 
resolução, de decreto legislativo e 
de lei. 
(...) 

§ 2º Os projetos de decreto 
legislativo são destinados a regular 
matéria de competência exclusiva 
da Assembleia Legislativa, que não 
disponha, integralmente, sobre 
assunto de sua economia interna, 
tais como:” 

 
Cumpre-nos, de plano, salientar que a análise da 
constitucionalidade é de competência da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. E 
a sua votação é por maioria simples e nominal. A 
análise do mérito é de competência da Comissão de 
Defesa da Cidadão e dos Direitos Humanos, 
atendendo normas regimentais estabelecidas no art. 
52 da Resolução nº 2.700/2009. Na hipótese de ser 
aprovado, será, posteriormente a este evento, 
promulgado o Decreto Legislativo e publicado no 
Diário do Poder Legislativo – DPL. 
 
Seguidamente a análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando as regras do Projeto com os preceitos 
constitucionais de ordem material. Assim, as normas 
introduzidas no referido projeto encontram-se em 
plena compatibilidade com os preceitos 
constantes das Constituições Federal e Estadual, 
bem como, com os da legislação 
infraconstitucional pertinente. 
 
Quanto a este último mister jurídico, resta ainda 
grifar que o Projeto de Decreto Legislativo em 
exame atende aos requisitos previstos no art. 1º, 
caput, da Lei Estadual nº 7.832/2004 (alterada 
pela Lei nº 8.957, de 21.07.2008), visto que a 
homenageada prestou relevantes serviços à 
comunidade capixaba. Ad litteram: 
 

Lei Estadual nº 7.832/2004 
 
“Art.1° O Título de Cidadão 
Espírito-Santense será concedido 
pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - Ales à 
personalidade que tenha prestado 
relevantes serviços e incontestável 
benefício ao Estado.” (NR) 
 
 

Nota-se que a Justificativa do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 77/2012 possui um grau elevado de 
concisão na biografia do homenageado, mas, mesmo 
assim, demonstra boa subjetividade para reconhecer o 
grau de mérito envolvido quanto ao quesito: prestar 
relevantes serviços e incontestável benefício ao 
Estado. Destarte, fica confirmado e reconhecido que 
os dados biográficos apresentados são suficientes 
para que se evidencie o mérito do homenageado, nos 
termos do art. 2º da Lei nº 7.832/2004. Dita tal 
dispositivo legal:  
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Art. 2° A proposição de concessão de 
Título de Cidadão Espírito-Santense 
deverá estar acompanhada de 
justificativa escrita, com dados 
biográficos suficientes para que se 
evidencie o mérito do homenageado. 

 
Outro ponto importante, que certamente encontra-se 
sob registro e controle desta Casa de Leis, refere-se 
ao fato da Autora não ter ultrapassado o número 
máximo de indicação de agraciados para a Sessão 
Solene que se realizará no mês de Dezembro de 
2012, nos termos do art. 3º art. da Lei nº 7.832/2004. 
Vejamos:  
 

Art. 3° O Deputado poderá propor a 
concessão de até 06 (seis) Títulos de 
Cidadão Espírito-Santense em cada 
Sessão Legislativa, sendo que 03 
(três) até a Sessão Solene de entrega 
do mês de maio e 03 (três) até a 
Sessão Solene de entrega do mês de 
dezembro. 
 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada 
no Projeto em apreço, observa-se que o mesmo 
atende satisfatoriamente as exigências respectivas, na 
forma exigida pela Lei Complementar Federal nº 
95/1998, com alterações introduzidas pela Lei 
Complementar Federal nº 107/2001, que regem a 
redação dos atos normativos. Não obstante, a técnica 
legislativa empregada em sua elaboração atende 
satisfatoriamente, também, os preceitos: da 
Constituição Federal, da Constituição Estadual, da 
Lei Complementar Estadual nº 168, de 1º de 
dezembro de 1999 e da Resolução Estadual n° 
2.700/2009 (Regimento Interno desta Nobre 
Assembleia Legislativa). 
 
Em tempo, opinamos por pertinente a adoção dos 
pequenos reparos no texto original da proposição, 
indicados pelo estudo técnico realizado pela Diretoria 
de Redação – DR (fl. 09 dos autos). 
 
Por todo o exposto, sugerimos aos Membros desta 
douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 454/2012 
 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, é pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 77/2012, de autoria da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 

Sala Rui Barbosa, em 09 de outubro de 
2012. 

ELCIO ALVARES - Presidente 
DARY PAGUNG - Relator 

RODNEY MIRANDA 
CLAUDIO VEREZA 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
77/2012 
AUTOR: MESA DIRETORA 
EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr José Fernando Coura.” 
 
1) RELATÓRIO 
 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 077/2012, de 
autoria da Mesa Diretora, tem o seguinte objeto 
normativo: conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. José Fernando Coura. 
 
A referida proposição foi protocolizada no dia 14 de 
agosto de 2012, lida no expediente da Sessão 
Ordinária do dia 15 de agosto de 2012 e, 
posteriormente, publicada no Diário do Poder 
Legislativo do Estado do Espírito Santo – DPL do dia 
30 de agosto de 2012 às fls. 07/08 dos autos). 
 
Submetida a proposição a parecer técnico da 
Diretoria da Procuradoria foi exarado o parecer de 
fls. 10/14, o qual opinou pela constitucionalidade e 
legalidade do mencionado Projeto de Decreto 
Legislativo. 
 
Após, dando sequência ao trâmite regimental, a 
proposição legislativa foi encaminhada para a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação oportunidade em que recebeu o Parecer de 
fls. 22/26, manifestando pela sua constitucionalidade 
e legalidade. 
 
Em continuidade, o Projeto de Decreto Legislativo 
veio a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, para exame parecer no que tange 
ao mérito respectivo, em conformidade com as normas 
regimentais estabelecidas no artigo 52 do Regimento 
Interno da ALES. 
É o relatório. 
 
2. FUNDAMENTOS 

 
De acordo com o relatório supra, o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 77/2012 de autoria da Mesa 
Diretora tem por objetivo conceder título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. José Fernando Coura. 
 
Depreende-se da justificativa do Projeto de Decreto 
Legislativo que o homenageado é técnico 
metalúrgico tendo dedicado toda a sua vida 
profissional ao setor, sendo que atualmente é Vice-
Presidente da Federação das Indústrias do Estado de 
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Minas Gerais, Presidente do Sindicato da Indústria 
Mineral do Estado de Minas Gerais, Diretor-
Presidente do IBRAM – Instituto Brasileiro de 
Mineração. 
 
Há que se ressaltar que a concessão do título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José Fernando 
Coura faz jus ao seu vasto currículo de relevantes 
serviços prestados na área metalúrgica, contribuindo 
para o desenvolvimento e aprimoramento dos 
serviços de mineração no Estado do Espírito Santo, 
especialmente pelo fato do Instituto do qual é o 
Diretor-Presidente, qual seja, o IBRAM engloba as 
empresas do setor de rochas ornamentais do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim e demais 
regiões capixabas mineradoras. 
 
Neste sentido, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
77/2012 atende prontamente a análise de mérito 
concernente ao art. 52 do Regimento Interno da 
ALES. 
 
Ante o exposto, concluímos que o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 77/2012, de autoria da Mesa Diretora, 
deve ser aprovado no exame de mérito, o que nos 
leva a sugerir aos demais membros desta importante 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos o seguinte: 
 

PARECER Nº 135/2012 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 77/2012, autoria da Mesa Diretora. 

 
Sala das Comissões, em 20 de novembro de 

2012. 
 

GENIVALDO LIEVORE - Presidente 
GENIVALDO LIEVORE - Relator 

CLAUDIO VEREZA 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO CONSELHEIRO PRESIDENTE 

 
 

Vitória, 20 de novembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 005/2012 
 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Augusta Casa 
de Leis o anexo projeto de lei, examinado e aprovado 
pelo Corpo Deliberativo desta Corte de Contas, que 
dispõe sobre a concessão de abono pecuniário aos 
servidores deste Tribunal de Contas. 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que 
essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do projeto 
e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta 
iniciativa, por reconhecer o interesse público que ela 
traduz. 

 
Atenciosamente, 
 

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 
Conselheiro Presidente 

 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
Considerando a competência deferida a este 

Tribunal de Contas, para iniciar o processo 
legislativo quanto a sua organização, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos ou 
funções de seus serviços, nos termos do artigo 73 c/c 
o artigo 75 da Constituição da República Federativa 
do Brasil; 

 
Submeto à elevada deliberação dos 

Excelentíssimos Senhores Membros dessa augusta 
Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei, examinado 
e aprovado pelo Corpo Deliberativo desta Corte de 
Contas, que dispõe sobre a concessão de abono 
pecuniário aos servidores deste Tribunal de Contas. 

 
Este Projeto de Lei busca a valorização dos 

servidores do Tribunal, cujo esforço e dedicação 
incondicional ao serviço público têm permitido a esta 
Corte atingir suas metas de eficiência e efetividade 
no exercício do controle externo, em benefício de 
toda sociedade capixaba, destacando que os recursos 
necessários alusivos ao cumprimento da proposta ora 
apresentada está em consonância com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (Lei 9.680/2011), a Lei 
Orçamentária Anual (Lei 9.782/2012) e encontra-se 
adequada à capacidade orçamentária financeira 
projetada para o Plano Plurianual – 2012/2015 (Lei 
9.781/2012), sem comprometer os limites 
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 
O valor da despesa estimado com a 

concessão do abono pecuniário representa o montante 
de R$ 350.924,00 (trezentos e cinquenta mil, 
novecentos e vinte e quatro reais). 

 
Submeto em anexo, o Projeto de Lei à 

apreciação dessa augusta Assembleia Legislativa, 
esperando que a proposição mereça ser acolhida, 
convertendo-se em lei com a urgência possível. 

 
Vitoria (ES), 20 de novembro de 2012. 

 
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Conselheiro Presidente 
SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Conselheiro Vice-Presidente 
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 
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Conselheiro Corregedor 
JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

Conselheiro 
RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS 

CHAMOUN 
Conselheiro 

MÁRCIA JACCOUD FREITAS 
Conselheira em Substituição 

JOÃO LUIZ COTTA LOVATTI 
Conselheiro em Substituição 

 
PROJETO DE LEI Nº 437/2012 

 
Dispõe sobre a concessão de abono 
pecuniário aos servidores do 
Quadro de Pessoal do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo.  

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica concedido, no mês de dezembro 

de 2012, aos servidores do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, efetivos e em comissão, 01 
(um) abono pecuniário no valor de R$ 700,00 
(setecentos reais). 

 
Parágrafo único. O abono, de que trata o 

“caput” deste artigo, não integrará os vencimentos 
para efeito de concessão de vantagens pessoais e de 
fixação de proventos.  

 
Art. 2º O abono estabelecido no artigo 1º 

será concedido, na forma desta Lei, aos inativos e 
pensionistas do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo.   

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução 

da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias e serão suplementadas quando 
necessário. 

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

publicação. 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 20 de novembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 300/2012 
 
Senhor Presidente: 

Tenho a honra de encaminhar à apreciação 
dessa Casa de Leis o anexo projeto de lei, propondo a 
concessão de abono aos servidores do Poder 
Executivo, no pagamento do mês de dezembro de 
2012. 

 
O projeto de lei prevê a concessão de abono 

aos servidores ativos, estatutários, celetistas, 
contratados por designação temporária, voluntários 
militar, aos aposentados e aos pensionistas 
dependentes de ex-servidores, vinculados ao Poder 
Executivo da Administração Direta, das Autarquias e 
das Fundações, no valor de R$ 700 reais, em parcela 
única, não incorporável à remuneração a qualquer 
título. 

 
O investimento previsto com a concessão 

do abono está estimado em R$ 63.885.367,00 
milhões, sendo R$ 31.956.617,00 milhões com 
os servidores administrativos e magistério da 
SEDU; R$ 9.054.129,00 milhões com os 
servidores da Saúde, R$ 16.760.058,00 milhões 
com os servidores da Segurança Pública. Com os 
demais servidores serão investidos R$ 
7.005.663,00 milhões. No total serão 
beneficiados aproximadamente 87.500 
servidores entre ativos, aposentados,  
pensionistas e voluntários militares. 

 
Ressalta-se que os recursos a serem 

investidos no abono estão previstos dentro das 
disponibilidades orçamentárias destinadas ao 
pagamento de pessoal, consignadas na Lei 
Orçamentária nº 9.782, de 03/01/2012, razão pela 
qual não haverá necessidade de suplementação. 

 
Em observação às normas da Lei de 

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

 
Por todo o exposto, tenho a certeza de que 

essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor do projeto, 
anexo, e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse 
público que ela traduz. 
 

Atenciosamente, 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI 434/2012 

 
Dispõe sobre pagamento de abono 
aos servidores do Poder Executivo. 
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Art. 1º Os servidores ativos, estatutários, 
celetistas, contratados por designação temporária, os 
aposentados e os pensionistas dependentes de ex-
servidores, vinculados ao Poder Executivo da 
Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações, terão direito ao pagamento de um abono 
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em parcela 
única, não incorporável à remuneração a qualquer 
título. 

 

Parágrafo único. O abono de que trata o 
caput deste artigo será extensivo aos voluntários de 
que trata a Lei nº 3.196, de 09.01.1978, e da Lei nº 
5.625, de 30.03.1998, e alterações posteriores. 

 
Art. 2º O magistério público estadual, terá 

direito ao pagamento de um abono no valor de R$ 
700,00 (setecentos reais), não incorporável à 
remuneração a qualquer título, para jornada de 25 
(vinte e cinco) horas semanais, e proporcionais nas 
demais jornadas e aos dias de efetivo exercício no 
ano de 2012 

 

§ 1º O abono mencionado no caput deste 
artigo será devido aos professores ativos efetivos, 
celetistas e contratados por designação temporária, 
professores aposentados e aos pensionistas 
dependentes de ex-professores. 

 
§ 2º Em relação aos aposentados e 

pensionistas será considerado, por inteiro, o exercício 
de 2012.  

 
Art. 3º O abono de que trata esta lei será 

pago no mês de dezembro de 2012 e não 
integrará os vencimentos para efeito de 
concessão de vantagens pessoais e fixação de 
proventos. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes da 

aplicação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias contidas na Lei nº 9.782 
de 03 de janeiro de 2012, destinadas a esse fim, e 
serão suplementadas, se necessário.  

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

sua publicação. 
 

ESTIMATIVA CONCESSÃO DE ABONO R$ 700,00   
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO 

PROJETO DE LEI 
ÁREAS BENEFICIADAS VALORES EM 

R$ 
SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 31.956.617,00 

SERVIDORES DA SAÚDE 9.054.129,00 

SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA 16.760.058,00 

DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA E INDIRETA 

7.005.663,00 

PREVISÃO DE GASTOS – EXERCÍCIO 
2012 

63.885.367,00 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 20 de novembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 301/2012 
 
Senhor Presidente: 

 
Submeto à apreciação dessa Casa de Leis o 

incluso projeto de lei que tem por objetivo revogar a 
Lei n° 9.915, de 10.10.2012, que autorizou o Poder 
Executivo a desapropriar um imóvel urbano, de 
propriedade do Município de Serra, com área de 
41.407.76 m² (quarenta e um mil, quatrocentos e sete 
metros quadrados e setenta e seis decímetros 
quadrados), cuja finalidade seria para a 
implementação do Programa de Mobilidade 
Metropolitana no que tange à adequação do atual 
Terminal de Laranjeiras – Serra/ES. 

 
Posteriormente, verificou-se a inconveniência 

da medida, razão suficiente para o desfazimento do 
ato legal aprovado por essa nobre Casa de Leis. 

 
Reconhecendo a necessidade da prática de tal 

ato, encareço o apoio dessa Casa de Leis na 
aprovação do projeto de lei anexo. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI 435/2012 
 

Revoga a Lei n° 9.915 de 10 de 
outubro de 2012. 

 
 

Art. 1° Fica revogada a Lei n° 9.915 de 
10.10.2012. 

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

publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 20 de novembro de 2012. 
 
MENSAGEM Nº 302/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis o 
incluso Projeto de Lei Complementar que tem por 
objetivo estabelecer os princípios, condições e 
requisitos para ingresso nas carreiras da Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo, atualizando 
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dispositivos da Lei nº 3.196, de 09.01.1978, além de 
outras providências. 

 
O projeto faz parte do esforço governamental 

no enfrentamento da problemática de segurança 
pública, e estas medidas passam, inevitavelmente, 
pela adoção de novos padrões profissionais. A 
preparação de um policial competente se inicia com 
um processo criterioso de seleção de candidatos com 
perfil e aptidão para exercerem as funções policiais. 
Simultaneamente, torna-se necessário o aumento do 
nível de qualificação dos profissionais de segurança 
pública para que se possa fazer frente a este 
complexo cenário de conflitos sociais.  

 
Por estes motivos, torna-se imperiosa a 

necessidade de reformulação da estrutura de ingresso 
nas carreiras policiais militares, como condição 
primária para a obtenção de um nível de resposta 
adequado, observando as funções e responsabilidades 
inerentes a cada um de seus cargos. 

 
Dada a exigência constitucional prevista no 

art. 42, § 1º, da CF/88, para investidura nos cargos 
militares da Administração Pública, é necessário que 
os critérios para seleção e ingresso nas carreiras 
policiais estejam devidamente previstos no 
ordenamento jurídico mediante lei. O Projeto de Lei 
Complementar busca, desta forma, atender ao 
mandamento constitucional, solucionando um grande 
problema enfrentado pela Polícia Militar: a 
interposição de recursos judiciais questionando a 
legalidade das normas editalícias não previstas em 
lei, que acarretam inúmeros transtornos e processos 
judiciais que, não raro, causam a suspensão dos 
processos seletivos realizados. 

 
A readequação dos critérios de ingresso nas 

carreiras policiais militares busca, portanto, alinhar-
se com os princípios da legalidade, da publicidade e 
da eficiência albergados no texto constitucional, em 
consonância com os ditames mais elevados de nosso 
Estado Democrático de Direito, aproximando-se, a 
passos largos, da promoção efetiva da cidadania, da 
dignidade e da defesa dos Direitos Humanos. 

 
Esta iniciativa constitui uma tarefa 

eminentemente relevante, que contribuirá com o 
compromisso de construir um poder público estadual 
moderno e eficiente, externando a preocupação deste 
Governo com as questões afetas à segurança pública 
de nosso Estado. 

 
Por todo o exposto, tenho a certeza de 

que essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor 
do projeto e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa, por reconhecer o interesse 
público que ela traduz.  

 
Atenciosamente, 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

Nº 041/2012 
 

Estabelece os princípios, condições e 
requisitos para ingresso nas 
carreiras da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, altera 
dispositivos da Lei nº 3.196, de 
09.01.1978, e dá outras 
providências. 

 
CAPÍTULO I 

 
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PARA 
INGRESSO NAS CARREIRAS DA POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Art. 1º Esta lei estabelece os princípios, 
condições e requisitos que regulam o ingresso nas 
carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, tendo como objetivo: 

 
I - a seleção de valores morais, éticos, 

profissionais, psicológicos, intelectuais e biofísicos 
para o desempenho das funções policiais militares; 

 
II - a descrição de cargos, atividades, funções 

e responsabilidades inerentes a cada uma das 
carreiras policiais militares. 

 
CAPÍTULO II 

DAS CARREIRAS POLICIAIS MILITARES 
 

Art. 2º O ingresso na Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de 
Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de 
concurso público de provas ou de provas e títulos, 
destinado ao provimento dos quadros combatente, 
músico e de saúde, observados os requisitos e 
atribuições inerentes a cada cargo. 

 
Parágrafo único. O edital do respectivo 

concurso regulará a área específica de contratação e 
os requisitos técnicos requeridos para o provimento 
dos quadros.  

 
Art. 3º Após ter sido aprovado no concurso 

público, ter concluído com êxito o respectivo curso 
de formação ou adaptação, e ter sido aprovado no 
estágio probatório conforme legislação vigente, a 
nomeação no cargo e incorporação nos quadros da 
instituição dar-se-á na graduação inicial da carreira 
de Praças ou no posto inicial da carreira de Oficiais, e 
sua progressão será feita através do acesso gradual, 
escalonado e sucessivo às graduações e postos da 
respectiva carreira.  

 
Art. 4º O provimento dos cargos da carreira 
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de Praças, integrantes da Qualificação Policial Militar 
de Praças Combatentes (QPMP-C), se dará após 
aprovação e conclusão do Curso de Formação 
Soldados (CFSd), destinado à formação de soldados 
combatentes aptos para a execução das funções 
operacionais de: 

 
I - policiamento ostensivo geral, preventivo e 

repressivo, em área urbana e rural, nos processos de 
policiamento motorizado, a pé, ciclístico, aéreo, 
dentre outros executados pela instituição;  

 
II - policiamento especializado, em seus 

diversos tipos, tais como policiamento de trânsito 
urbano e rodoviário, ambiental, montado, de guarda, 
de eventos, de choque e de missões especiais, dentre 
outros tipos de policiamento executados pela 
instituição; 

 
III - condução de viaturas policiais; 
 
IV - atendimento e condução de ocorrências 

policiais decorrentes das ações e operações de 
policiamento;  

 
V - confecção de boletins de ocorrência; 
 
VI - cumprimento de planos, normas e 

ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, 
pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio 
emocional, honestidade, cooperação e 
comprometimento; 

 
VII - suporte de comando dos escalões 

hierárquicos imediatamente superiores, dentro dos 
limites de sua competência; 

 
VIII - observância constante dos valores, da 

ética e dos deveres policiais militares; 
 
IX - desempenho de outros tipos de 

policiamento e atividades inerentes à instituição, 
observando os demais princípios, normas e encargos 
aplicáveis na condição de militar estadual, dentro dos 
limites de competência de sua respectiva graduação.  

 
Art. 5º O provimento dos cargos da carreira 

de Oficiais, integrantes do Quadro de Oficiais 
Combatentes (QOC), se dará após aprovação e 
conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CFO), 
destinado à formação de Oficiais QOC aptos para o 
exercício das funções de comando operacional, 
administração pública, atividade jurídica militar e 
gestão estratégica da instituição, tais como: 

 
I - Comando operacional: 

 
a) planejamento, organização, 

desenvolvimento, supervisão e coordenação dos 
diversos tipos, processos e modalidades de 

policiamento ostensivo e de preservação da 
ordem pública;  

b) desenvolvimento de ações de 
policiamento preventivo e comunitário; 

c) comando de operações policiais, 
atuando de maneira repressiva, em locais ou 
áreas específicas em que se presuma ser possível 
a ocorrência de perturbação da ordem pública;  

d) exercício do poder de polícia para 
avaliação de risco e autorização de eventos que 
possam causar ameaça real ou potencial, de 
perturbação da ordem pública, dentro dos limites 
de sua competência;  

e) comando, fiscalização e 
cumprimento de planos, normas e ordens 
emanadas pelo escalão superior da instituição, 
pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio 
emocional, honestidade, cooperação e 
comprometimento. 

 
II - Administração pública e gestão 
estratégica da instituição: 

 
a) gestão, planejamento, supervisão, 

coordenação, controle e fiscalização das 
atividades relacionadas às políticas e projetos da 
corporação; 

b) gerenciamento das atividades 
administrativas e operacionais da corporação; 

c) gerenciamento de recursos humanos 
e logísticos; 

d) administração pública de recursos 
destinados à instituição; 

e) comando e gerenciamento de 
subunidades, unidades, comandos regionais e 
diretorias da Polícia Militar, dentro dos limites de 
sua competência; 

f) suporte e assessoramento aos 
escalões superiores de comando; 

g) desenvolvimento de estudos técnicos 
institucionais; 

h) desenvolvimento de programas de 
ensino, instrução, pesquisa e capacitação pro-
fissional; 

i) desenvolvimento de ações de 
valorização e do bem-estar do profissional de 
segurança pública; 

j) desenvolvimento de ações de 
valorização e divulgação da imagem 
institucional; 

k) desenvolvimento estratégico e 
gerenciamento de recursos de tecnologia da 
informação; 

l) planejamento e realização da 
atividade de inteligência no âmbito de sua 
competência; 

 
III - Atividade jurídica e administrativo-
disciplinar: 

a) elaboração de pareceres jurídicos de 
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assessoria do comando; 
b) instauração e elaboração de 

processos administrativos militares; 
c) exercício do poder administrativo 

disciplinar;  
d) manutenção da hierarquia, da 

disciplina, dos valores, da ética e dos deveres 
policiais militares; 

e) realização de inspeções, apurações e 
correições, em caráter permanente ou 
extraordinário, na esfera de sua competência, 
visando restabelecer a hierarquia e a disciplina 
policial militar; 

f) lavratura de autos de prisão em 
flagrante militar; 

g) encarregado de inquéritos policiais 
militares e, nos termos da legislação vigente, 
apuração das infrações penais de competência da 
polícia judiciária militar; 

h) competência para o exercício da 
polícia judiciária militar, conforme legislação 
processual penal militar em vigor; 

i) exercício da função de Juiz Militar, 
conforme legislação processual penal militar em 
vigor; 

j) observância constante dos valores, da 
ética e dos deveres policiais militares; 

k) outras funções e encargos inerentes 
às atividades da instituição, dentro dos limites de 
competência de seu respectivo posto. 

 
Art. 6º O provimento dos cargos da carreira 

de Praças integrantes da Qualificação Policial Militar 
de Praças Auxiliares de Saúde (QPMP-S) se dará 
após aprovação e conclusão de curso destinado à 
formação de soldados especialistas, aptos para o 
exercício das funções operacionais, de apoio técnico 
e atendimento à saúde, tais como: 

 
I - execução de atividades técnicas de 

assistência médica, odontológica, farmacêutica e 
bioquímica; 

 
II - assistência ao paciente, zelando sempre 

pelo bem-estar e recuperação; 
 
III - administração de medicamentos; 
 
IV - assistência em tarefas de instrumentação 

clínica, laboratorial, ambulatorial e cirúrgica; 
 
V - Manutenção dos instrumentos de saúde 

em perfeitas condições de conservação e manuseio;  
 
VI - elaboração de registros e relatórios 

técnicos; 
 
VII - cumprimento de planos, normas e 

ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, 
pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio 

emocional, honestidade, cooperação e 
comprometimento; 

 
VIII - observância constante dos valores, da 

ética e dos deveres policiais militares, além daqueles 
relacionados ao sigilo profissional e demais 
princípios da atividade de saúde;  

 
IX - atuar, se necessário, na atividade de 

policiamento ostensivo e na preservação da ordem 
pública, observando os demais princípios, normas e 
encargos aplicáveis na condição de militar estadual; 

 
Art. 7º O provimento dos cargos da carreira 

de Oficiais Especialistas de Saúde, integrantes do 
Quadro de Oficiais Médicos (QOM), Quadro de 
Oficiais Dentistas (QOD), Quadro de Oficiais 
Farmacêuticos/Bioquímicos (QOFB), Quadro de 
Oficiais Enfermeiros (QOE) e Quadro de Oficiais 
Veterinários (QOV), se dará após aprovação e 
conclusão do Curso de Adaptação de Oficiais de 
Saúde (CADOS) para o exercício das funções de 
administração e atendimento à saúde, respeitados os 
limites de sua competência: 

 
I - planejamento, coordenação, administração 

e fiscalização dos setores relacionados aos serviços 
de saúde; 

 
II - planejamento, coordenação e avaliação 

das ações de promoção e prevenção da saúde; 
 
III - gerenciamento de recursos humanos, 

logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde; 
 
IV - atendimento médico-hospitalar, 

odontológico, laboratorial, ambulatorial, clínico e 
cirúrgico, dentro dos limites de sua competência, 
zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do 
paciente; 

 
V - realização de análises, estabelecendo 

diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se 
necessário, com outros setores profissionais;  

 
VI - realização de perícias e inspeções 

médicas por meio de Juntas Militares de Saúde; 
 
VII - análise de documentos de saúde 

expedidos por profissionais ou instituições de saúde, 
com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo;  

 
VIII - desenvolvimento de pesquisas, ações 

sociais e estudos institucionais na área de saúde; 
 
IX - observância constante dos valores, da 

ética e dos deveres policiais militares, além daqueles 
relacionados ao sigilo profissional e demais 
princípios da atividade de saúde;  

X - fiscalização e cumprimento de planos, 
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normas e ordens emanadas pelo escalão superior da 
instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, 
equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e 
comprometimento; 

 
XI - atuar, se necessário, em situações de 

calamidade e de grave perturbação da ordem, na 
atividade de policiamento ostensivo e na preservação 
da ordem pública, observando os demais princípios e 
normas aplicáveis na condição de militar estadual; 

 
XII - coordenação e execução de outros 

encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando 
Geral da PMES. 

 
Art. 8º O provimento dos cargos da carreira 

de Praças integrantes da Qualificação Policial Militar 
de Praças Músicos (QPMP-M), se dará após 
aprovação e conclusão de curso destinado à formação 
de soldados especialistas aptos para o exercício das 
funções operacionais e de interpretação musical, tais 
como: 

 
I - execução de concertos sinfônicos e 

apresentações musicais em solenidades civis e 
militares, desfiles cívicos, apresentações culturais e 
outros eventos públicos de interesse da instituição;  

 
II - manutenção dos instrumentos musicais 

em perfeitas condições de conservação e manuseio; 
 
III - preservação da tradição, da imagem e da 

história da instituição, primando pela integração 
cultural e social com a comunidade;  

 
IV - cumprimento de planos, normas e ordens 

emanadas pelo escalão superior da instituição, 
pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio 
emocional, honestidade, cooperação e 
comprometimento; 

 
V - suporte de assessoramento dos escalões 

hierárquicos imediatamente superiores, dentro dos 
limites da competência de sua respectiva graduação; 

 
VI - observância constante dos valores, da 

ética e dos deveres policiais militares; 
 
VIII - atuar, se necessário, na atividade de 

policiamento ostensivo e na preservação da ordem 
pública, observando os demais princípios, normas e 
encargos aplicáveis na condição de militar estadual. 

 
Art. 9º O provimento dos cargos da carreira 

de Oficiais integrantes do Quadro de Oficiais 
Músicos (QOMus) se dará após aprovação e 
conclusão do Curso de Adaptação de Oficiais 
Músicos (CADOM) aptos para o exercício das 
funções administrativas, operacionais e de 
coordenação musical, tais como: 

I - planejamento, coordenação, administração 
e fiscalização das atividades diárias da Banda de 
Música da PMES; 

 
II - planejamento e coordenação de concertos 

sinfônicos e apresentações musicais em solenidades 
civis e militares, desfiles cívicos, apresentações 
culturais e outros eventos públicos de interesse da 
corporação, primando pela preservação da cultura e 
integração social da instituição; 

 
III - composição, arranjo e regência das obras 

musicais executadas pela Banda de Música; 
 
IV - desenvolvimento de pesquisas, ações 

sociais e estudos institucionais na área de cultura 
musical; 

 
V - observância constante dos valores, da 

ética e dos deveres policiais militares; 
 
VI - fiscalização e cumprimento de planos, 

normas e ordens emanadas pelo escalão superior da 
instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, 
equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e 
comprometimento; 

 
VII - atuar, se necessário, na atividade de 

policiamento ostensivo e na preservação da ordem 
pública, observando os demais princípios e normas 
aplicáveis na condição de militar estadual; 

 
VIII - coordenação e execução de outros 

encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando 
Geral da PMES. 

 
Art. 10. O ingresso na carreira de Oficiais do 

Quadro de Oficiais de Administração (QOA), Quadro 
de Oficiais de Administração de Saúde (QOAS) e 
Quadro de Oficiais de Administração Músicos 
(QOAM), se dará mediante previsão disposta em 
legislação específica, sendo vedada a transferência 
entre os quadros da PMES.  
 

CAPÍTULO III 
DOS REQUISITOS DE INGRESSO 

 
Art. 11. Em virtude das modificações 

introduzidas por esta lei complementar, os artigos 9º 
e 10 da Lei nº 3.196, de 09.01.1978, passam a vigorar 
com a seguinte redação:  
 

“Art. 9º. O ingresso na Polícia Militar 
do Estado do Espírito Santo dar-se-á na 
carreira de Praças ou na carreira de 
Oficiais, por meio de concurso público 
de provas ou de provas e títulos, 
destinado ao provimento dos quadros 
combatente, músico e de saúde, 
mediante incorporação, matrícula ou 
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nomeação na graduação ou posto inicial 
de cada carreira, observados, além de 
outras regras previstas na legislação 
vigente, os seguintes requisitos gerais:  
 

I - ser brasileiro, exigindo-se para o 
quadro de Oficiais, ser brasileiro nato; 

II - ter altura mínima descalço e 
descoberto, de 1,65m (um metro e 
sessenta e cinco centímetros) para 
homens e de 1,60m (um metro e 
sessenta centímetros) para mulheres; 

III - estar em dia com as obrigações 
eleitorais e no pleno exercício dos 
direitos políticos, mediante 
apresentação de Certidão expedida 
pela Justiça Eleitoral; 

IV - estar em dia com suas obrigações 
militares se for do sexo masculino, 
devendo ser portador do Certificado 
de Reservista ou de Dispensa de 
Incorporação, e não ter sido afastado 
do Serviço Militar, seja por reforma, 
demissão, licenciamento ou exclusão a 
bem da disciplina, seja por 
incapacidade física ou mental 
definitiva, em qualquer das Forças 
Armadas ou Auxiliares; 

V - ser aprovado no Exame Intelectual, 
constituído através do concurso 
público de provas ou de provas e 
títulos, composto de provas objetivas e 
discursivas, dentro do limite de vagas 
conforme edital do concurso; 

VI - estar em dia com toda a documentação 
exigida, para apresentação na data 
estipulada pelo edital do concurso; 

VII - ser aprovados nos Exames de Saúde 
que se fizerem necessários e que 
comprovem a capacidade física para 
exercício do cargo, conforme relação 
constante no edital do concurso e 
segundo normas internas da 
corporação;  

VIII - ser aprovado em exame 
toxicológico/antidoping, do tipo 
“janela de larga detecção” ou outro 
de aferição superior, realizado em 
caráter confidencial, comprovado pela 
Diretoria de Saúde e realizado a 
qualquer tempo durante o processo 
seletivo; 

IX - ser aprovado no Exame de Aptidão 
Física, realizado por meio de Teste de 
Avaliação Física (TAF), segundo 
normas internas da corporação e 
previstas em edital;  

X - ser aprovado no Exame 
Psicossomático, realizado pela 
Diretoria de Saúde ou por instituições 

por ela determinadas, tendo como 
parâmetro o perfil profissiográfico 
estabelecido para o cargo, constante 
no edital do concurso, segundo normas 
internas da corporação; 

XI - ser aprovado em Investigação Social, 
apresentando idoneidade moral, 
comportamento irrepreensível e 
ilibada conduta pública e privada, 
comprovada documentalmente por 
certidão de antecedentes criminais, 
certidões negativas emitidas pela 
Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e 
Militar, além de outros levantamentos 
necessários procedidos pela 
instituição, que atestarão a 
compatibilidade de conduta para o 
desempenho do cargo; 

XII - não apresentar tatuagem definitiva 
situada em membros inferiores, 
superiores, pescoço, face e cabeça, 
que não possa ser coberta por 
uniforme de educação física da 
corporação, composto por calção ou 
short, camiseta de manga curta e meia 
de cano curto, ou outras tatuagens que 
acarretem a identificação do policial, 
possibilitando o seu reconhecimento e 
ameaça à sua segurança; 

XIII - possuir Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ou permissão para 
dirigir automóvel, no mínimo nas 
categorias “A”, “B”, ou ambas, 
conforme especificado no edital do 
concurso, se a peculiaridade do 
serviço assim o exigir. 

 
§1º  O concurso público para o 

provimento das carreiras de Oficiais 
dos quadros combatente, músico e de 
saúde, e para o provimento da 
carreira de Praças dos quadros 
músico e de saúde, incluirá prova de 
conhecimentos específicos e matérias 
correlatas à especialidade do cargo a 
que o candidato estiver concorrendo, 
conforme conteúdo programático 
previsto em edital.  

 
§2º  A entrega da documentação exigida 

no concurso público será realizada 
logo após a publicação do resultado 
do exame intelectual, dentro do limite 
estabelecido no edital, para fins de 
comprovação dos requisitos exigidos e 
convocação para as etapas seguintes. 

 
§3º  O Exame Intelectual terá caráter 

classificatório e eliminatório, tendo as 
demais etapas previstas neste artigo 
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caráter eliminatórias. 
 
§4º  Considera-se como etapa do 

processo seletivo o período destinado 
ao curso de formação ou adaptação, o 
qual deverá ser concluído com êxito 
para a efetivação do ingresso nos 
quadros da instituição. (NR)  

 
Art. 10. Para a participação no 

concurso público, o candidato deverá 
ter no mínimo 18 (dezoito) anos de 
idade na data da matrícula no curso 
do respectivo concurso e no máximo 
28 (vinte e oito) anos de idade no 
primeiro dia de inscrição do 
respectivo concurso, devendo 
apresentar os seguintes requisitos 
específicos: 

 
I -  para ingresso no Quadro de Oficiais 

Combatentes (QOC) da Polícia Militar 
do Estado do Espírito Santo, será 
exigido, no mínimo, nível médio de 
escolaridade, devidamente 
comprovado por diploma, certificado 
ou declaração, reconhecido 
legalmente por Secretaria da  
Educação de qualquer das Unidades 
Federativas Brasileiras ou pelo 
Ministério de Educação.  

 
II - para ingresso no quadro da 

Qualificação Policial Militar de 
Praças Combatentes (QPMP-C) da 
Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, será exigido no mínimo, nível 
médio de escolaridade, devidamente 
comprovado por meio de diploma, 
certificado ou declaração, reconhecido 
legalmente por Secretaria da 
Educação de qualquer das Unidades 
Federativas Brasileiras ou pelo 
Ministério da Educação; 

 
III - para ingresso no Quadro de 

Oficiais Especialistas de Saúde, 
integrantes do Quadro de Oficiais 
Médicos (QOM), Quadro de Oficiais 
Dentistas (QOD), Quadro de Oficiais 
Farmacêuticos/Bioquímicos (QOFB), 
Quadro de Oficiais Enfermeiros 
(QOE) e Quadro de Oficiais 
Veterinários (QOV) da Polícia Militar 
do Estado do Espírito Santo, será 
exigido nível superior de escolaridade 
na área de saúde específica definida 
em edital, devidamente comprovado 
por meio de diploma, certificado ou 
declaração, reconhecido legalmente 

pelo Ministério da Educação, além de 
registro no respectivo Conselho; 

 
IV - para ingresso de candidatos nos 

quadros de Oficiais Especialistas de 
Saúde, que além do curso superior 
exigir também especialização 
obrigatória para o pleno exercício do 
cargo, a idade máxima de ingresso 
será, excepcionalmente, de 35 (trinta e 
cinco) anos no primeiro dia de 
inscrição do respectivo concurso, 
atendidos todos os demais requisitos 
previstos nesta lei e definidos em 
edital; 

 
 
V -  para ingresso no quadro da 

Qualificação Policial Militar de 
Praças Auxiliares de Saúde (QPMP-S) 
da Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo, será exigido, no 
mínimo, nível médio de escolaridade e 
curso técnico na área de saúde 
específica definida em edital, 
devidamente comprovado por meio de 
diploma, certificado ou declaração, 
reconhecida legalmente por Secretaria 
da Educação de qualquer das 
Unidades Federativas Brasileiras ou 
pelo Ministério da Educação, além de 
registro no respectivo Conselho; 

 
VI -  para ingresso no Quadro de 

Oficiais Músicos (QOMus) da Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo, 
será exigido, nível superior de 
escolaridade em área musical, 
devidamente comprovado, por meio de 
diploma, certificado ou declaração, 
reconhecido legalmente pelo 
Ministério da Educação, além de 
prova prática de música aplicada por 
banca examinadora designada pelo 
Comandante Geral e assessorada por 
comissão composta por Oficiais da 
Banda de Música da PMES; 

 
VII - para ingresso no quadro da 

Qualificação Policial Militar de 
Praças Especialistas Músicos (QPMP-
M) da Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo, será exigido, no 
mínimo, nível médio de escolaridade, 
devidamente comprovado, por meio de 
diploma, certificado ou declaração, 
reconhecido legalmente por Secretaria 
da Educação de qualquer das 
Unidades Federativas Brasileiras ou 
pelo Ministério da Educação, além de 
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prova prática de música aplicada por 
banca examinadora designada pelo 
Comandante Geral e assessorada por 
comissão composta por Oficiais da 
Banda de Música da PMES; 

 
VIII - é expressamente vedada a 

dedução de idade e de tempo de 
serviço prestado ao Estado, a qualquer 
título, para fins de participação no 
concurso público, primando-se pela 
igualdade de condições entre os 
candidatos que satisfaçam os 
requisitos para ingresso na Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo.” 
(N.R.). 

 
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça 
 
Vitória, 20 de novembro de 2012. 
 
MENSAGEM/Nº 005/12 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, 
para apreciação dessa Augusta Assembléia 
Legislativa, conforme art. 115 da Constituição 
Estadual, o anexo Projeto de Lei, que tem por 
finalidade conceder um abono pecuniário no valor de 
R$ 700,00 (setecentos reais), valor sobre o qual não 
incidem descontos ou vantagens pessoais. 
 
A proposta vem de encontro com a nova visão de 
gestão de recursos humanos, que busca a valorização 
do servidor, como elemento ativo da administração 
pública, do qual depende diretamente o sucesso e o 
cumprimento das metas institucionais. 
 
Este abono concedido no Natal tem um significado 
emocional muito maior do que o simplesmente 
financeiro, é um instrumento de motivação, que 
traduz o reconhecimento do Estado para com seus 
colaboradores, levando em conta que a administração 
de recursos humanos implementada no serviço 
público não aplica ferramentas de incentivo, 
promoção e benefícios profissionais ao seu quadro de 
pessoal, diferente da gestão das empresas e 
organizações da administração privada. 
 
A repercussão financeira, do presente projeto de lei, 
tem um baixo custo, considerando que o quadro é 
formado por 438 servidores ativos (efetivos e 
comissionados), com uma despesa única que equivale 

a 0,11% do orçamento de 2012, para a qual 
possuímos disponibilidade orçamentária e financeira. 
 
Certos da peculiar atenção dessa Augusta Assembléia 
Legislativa, antecipadamente, agradecemos a 
colaboração. 
 
Atenciosamente, 
 

EDER PONTES DA SILVA 
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA 

 
EXM.º SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA 
DEPUTADO THEODORICO FERRAÇO 
NESTA 
 

PROJETO DE LEI Nº 436/2012 
 

Concede um abono pecuniário, no 
mês de dezembro de 2012, aos 
servidores administrativos do MP-
ES 

 
Art. 1º Fica concedido, no mês de dezembro 

de 2012, aos servidores administrativos do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo, efetivos e em 
comissão, um abono pecuniário no valor de R$ 
700,00 (setecentos reais). 
 

Parágrafo único. No valor do referido abono 
não incidem descontos ou vantagens pessoais, exceto 
se a legislação em vigor assim o determinar. 
 

Art. 2º Aplica-se aos proventos dos 
servidores inativos e aos pensionistas do Ministério 
Público-ES o abono estabelecido no artigo 1º desta 
Lei. 
 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias 
próprias previstas no orçamento do corrente 
exercício. 
 

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

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE 
DESPESA 

 
DECLARAMOS que a aprovação do presente 
Projeto de Lei, que concede um Abono 
Pecuniário aos Servidores Administrativos da 
Instituição no mês de dezembro de 2012, 
acarretará uma repercussão orçamentária e 
financeira estimada na ordem de 0,14% sobre o 
valor total da folha de pagamento do pessoal do 
MP-ES, e de 0,11% sobre o valor fixado na Lei 
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Orçamentária para as despesas deste MP-ES, no 
exercício de 2012. 
 
Informamos, também que as despesas com 
pessoal estão previstas no saldo orçamentário 
aprovado no Orçamento do exercício de 2012 – 
Lei Orçamentária nº 9.782 de 03 de janeiro de 
2012, e atendem aos dispositivos legais da Lei 
Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 

REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA 
CONCESSÃO DE ABONO 

 

Quadro de 
pessoal 

Quantidade Abono de 
R$ 700,00 

TOTAL 438 306.600,00 

Participação no 
Orçamento de 

Pessoal 

225.372.560,00 0,14% 

Participação 
no 

Orçamento/2012 

287.275.000,00 0,11% 
 

 
Vitória, 20 de novembro de 2012. 

 
EDER PONTES DA SILVA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
 

PODER JUDICIÁRIO 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
MENSAGEM Nº 007/2012 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa, 
Excelentíssimo Senhores Deputados, 
 
 Tenho a honra de dirigir-me a Vossa 
Excelência e bem assim a seus ilustres Pares, para 
encaminhar o Projeto de Lei, que dispõe sobre o 
Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo. 
 
 A presente proposta de projeto de lei 
encontra-se alinhada às recomendações do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, o qual estabeleceu 
parâmetros (normas gerais) para regulamentar a 
fixação dos valores de custas judiciais em todo o 
território nacional, visando à padronização e 
uniformização da cobrança. 
 É importante ressaltar que a reformulação do 
provimento de custas deste Estado é imprescindível 

para a implantação das TABELAS PROCESSUAIS 
UNIFICADAS, que significa uma linguagem única 
para o Poder Judiciário brasileiro, conforme 
determinação do Conselho Nacional de Justiça por 
meio da Resolução 46, de 18 de dezembro de 2007. 
 
 Vale lembrar que o Conselho Nacional de 
Justiça, com o objetivo de melhorar a administração 
da justiça e a prestação jurisdicional, estabeleceu 
procedimentos a serem utilizados por todo Judiciário 
brasileiro.  Entre esses procedimentos, encontra-se a 
uniformização das tabelas básicas de classificação 
processual, movimentação e fases processuais, 
assuntos e partes, com isso, cada novo processo 
recebe nomenclatura padrão para o procedimento 
utilizado, de acordo com o que dispõe a Resolução 
12, de 14 de fevereiro de 2006. 
 
 Ademais, as Tabelas Processuais Unificadas 
do Poder Judiciário visam à uniformização 
taxonômica e terminológica de classes, assuntos e 
movimentação processuais no âmbito da Justiça 
Estadual, Federal, do Trabalho e do Superior 
Tribunal de Justiça. 
 
 Com efeito, o Regimento de Custas adotado 
pelo Estado do Espírito Santo – Leis 4.847/93 e 
6.670/01 – não atende as normas pertinentes à 
implantação das Tabelas Processuais Unificadas. 
 
 De outro lado, a presente proposta 
legislativa busca estabelecer regras de fácil 
compreensão por todos, com cobrança equânime 
das custas processuais, as quais, tão logo 
aprovadas, possibilitarão a disponibilização de 
ferramentas visando facilitar sua geração e 
recolhimento. 
 
 Diante do exposto, com a convicção de 
que esta proposta será bem recebida, creio na 
apreciação favorável do Projeto de Lei por essa 
Emérita Casa Legislativa. 
 
 Envio a presente Mensagem, ao tempo em 
que renovo expressões de distinta consideração e 
apreço. 
 
 Vitória/ES, 19 de novembro de 2012. 
 

Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA 
Presidente 

 
PROJETO DE LEI Nº 438/12 

 
Dispõe sobre o Regimento de 
Custas e adota outras 
providências. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, faz saber que a Assembleia 
Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º A contagem, a cobrança e o pagamento das 
custas processuais devidas pela prática de atos 
relativos aos serviços forenses obedecerão às 
disposições desta Lei. 
 
Art. 2º Todas as ações se sujeitam às custas prévias, 
salvo se se enquadrarem ao disposto nos arts. 19 e 20 
desta lei. 
 
Parágrafo único. O juiz só dará andamento ao feito 
se houver, nos autos, prova do pagamento das custas. 
 
Art. 3º Consideram-se custas o tributo incidente na 
realização dos serviços praticados em razão do ofício, 
afetos às atividades específicas da Justiça.  
 

 
CAPÍTULO II 

DA INCIDÊNCIA E DA BASE DE CÁLCULO 
 
Art. 4º As custas processuais abrangem todos os atos 
processuais das fases de conhecimento, liquidação e 
execução do feito, inclusive os relativos a serviços de 
distribuidor, contador, partidor, secretaria, bem como 
despesas com intimações e publicações na Imprensa 
Oficial. 
 
§ 1º Para fins desta lei, devem, ainda, ser providas as 
despesas com publicação de editais, avisos e 
anúncios, com diligências de oficial, remuneração do 
perito, tradutor, intérprete, leiloeiro, avaliador, 
depositário judicial, despesas postais e demais 
despesas, as quais não se incluem no valor das custas, 
e serão fixadas por ato próprio. 
 
§ 2º O valor do ressarcimento das despesas de 
condução do Oficial de Justiça será estabelecido pelo 
Corregedor-Geral da Justiça. 
 
§ 3º Compete ao interessado adiantar as despesas, por 
ocasião da realização de cada ato processual, salvo se 
o juiz determinar de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público, quando serão suportadas pelo 
autor. 
 
§ 4º As custas para fins de cumprimento de cartas, de 
qualquer ordem, não se encontram abrangidas pelas 
custas prévias, sendo devidas por ocasião da 
expedição, no valor de 75 VRTEs. 
 
Art.5º As custas serão cotadas em múltiplos do Valor 
de Referência do Tesouro Estadual – VRTE/ES em 

vigor na data em que forem exigíveis, e convertidos 
em moeda corrente na data do efetivo pagamento. 
 
Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 2%(dois 
por cento) sobre o valor da causa na propositura de 
ações de competência do juízo comum de 1º e 2º 
Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. 
 
§1º Os valores das custas incidentes na ação somados 
às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 
VRTEs e máximo de 20.000 VRTEs. 
 
§ 2º Para as ações que não revelem reflexo 
econômico próprio ou imediato, as custas incidentes 
importam em 135 VRTEs. 
 
§ 3º Tratando-se de inventários, arrolamentos, ações 
de divórcio, e outras em que haja partilha de bens ou 
direitos, as custas incidirão sobre o valor envolvido. 
 
§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que 
dependerem da formulação de demanda executiva 
autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se 
provenientes de julgados proferidos pelos juízos 
cíveis deste estado. 
 
Art. 7º Nas ações penais incidem custas prévias no 
valor de 135 VRTEs. 
 
Art. 8º Na interposição de apelação cível e dos 
embargos infringentes, as custas são da ordem de 3% 
(três por cento) sobre o valor da causa. 
 
§ 1º Para os demais recursos interpostos no juízo 
comum, incidem custas no valor de 270 VRTEs. 
 
§ 2º As custas incidentes no recurso adesivo 
importam no mesmo valor do recurso a que se adere. 
 
§ 3º São devidas, ainda, as despesas de 
encaminhamento dos recursos. 
 
Art. 9º Incidem custas na correição parcial e nos 
processos administrativos disciplinares e nas 
reclamações disciplinares, cujo valor importa em 135 
VRTEs. 
 
Art. 10. Os atos praticados pelo titular das serventias 
judiciais não oficializadas serão ressarcidos pelo 
FUNEPJ, à razão de 60% (sessenta por cento) do 
valor arrecadado a título de custas judiciais, nos 
termos de regulamento próprio. 
 
Parágrafo único. A importância referida limita-se a 
900 VRTEs por feito em que atuar. 
 
Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos 
da lei, importará na incidência de custas de 135 
VRTEs. 
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Art. 12. O valor da causa, para fins de apuração das 
custas, deve observar a legislação vigente, sendo 
devidamente atualizado. 
 
Parágrafo único. Se o valor atribuído à causa não 
for estabelecido em conformidade com a lei ou sendo 
caso de flagrante dissonância com o conteúdo 
econômico buscado em juízo, o fato deverá ser 
certificado e os autos encaminhados ao juiz do feito 
para as devidas providências. 
 
Art. 13. No caso de redistribuição entre juízos deste 
estado, as custas antecipadas não serão devidas 
novamente. 
 
Art. 14. Os autos findos não podem ser arquivados 
sem que o Chefe de Secretaria informe que as custas 
foram integralmente pagas ou que foi dado ciência da 
inadimplência à Fazenda estadual, salvo hipóteses de 
dispensas legais.  
 
Art. 15. Cumpre às Contadorias do juízo ou do 
Tribunal, conforme o caso, verificar se o 
recolhimento das custas foi realizados em 
conformidade com a lei, mediante cálculo direto ou 
indireto (por sistema eletrônico), após o trânsito em 
julgado do processo. 
 
Parágrafo único. Constatando que o recolhimento 
fora feito em desacordo com esta lei, desde logo 
promoverá as informações nos autos. 
 

CAPÍTULO III 
DO RECOLHIMENTO 

 
Art. 16. As custas constituem receitas do Fundo 
Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo – FUNEPJ, e devem ser recolhidas no 
BANESTES S/A., ou, por conveniência 
administrava, em outra instituição financeira oficial 
conveniada com o Poder Judiciário, mediante guia 
específica, sendo vedada a utilização de qualquer 
outro meio. 
 

§ 1º Após o expediente bancário, em se tratando de 
medida urgente, a parte poderá efetuar o pagamento 
na contadoria ou a pessoa designada, desde logo 
certificando nos autos o responsável, discriminando a 
data, o horário e os valores recebidos. 
 

§ 2º O pagamento efetuado na forma dos parágrafos 
anteriores deverá ser devidamente recolhido a 
estabelecimento bancário, no primeiro dia útil 
subsequente ao funcionamento, observando-se que: 
a) os valores ficarão sob a guarda e responsabilidade 
da pessoa que os recebeu; 

b) a pessoa responsável providenciará o comprovante 
de recolhimento aos autos respectivos, no prazo 
máximo de vinte e quatro horas. 

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo 
interessado nos seguintes prazos: 
 
I – as custas prévias incidentes nos feitos deverão ser 
recolhidas antes da propositura da ação; 
 
II – as custas complementares e finais devem ser 
recolhidas em 10 (dez) dias, a contar da data da 
intimação; 
 
III – as cartas precatórias, de ordem e rogatórias não 
preparadas em 05 (cinco) dias, contados da 
intimação, serão devolvidas pelo Chefe da Secretaria, 
independentemente de despacho do Juiz;  
 
IV – o recurso deve ser interposto com as custas 
devidamente preparadas, bem como as despesas 
postais, devendo estar instruído, no ato de 
protocolização, com o documento comprobatório do 
recolhimento, sendo dispensada a juntada da guia 
original. 
 
§ 1º Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 
30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada 
a distribuição, independente de intimação da parte 
requerente ou de seu advogado, sendo devidas as 
custas na forma do art. 
 
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido, sem o devido 
recolhimento das custas processuais incorridas, 
adotar-se-ão os procedimentos necessários para fins 
de informar à Fazenda Estadual, independente de 
determinação do Juiz. 
 
Art. 18. Se várias forem as partes condenadas em 
custas processuais, repartir-se-ão proporcionalmente 
ou na medida de seu interesse na contenda. 
 
Parágrafo único. Se a sentença não dispuser sobre a 
repartição, far-se-á proporcionalmente entre as partes, 
rateando-se 50% (cinquenta por cento) entre os 
requerentes e 50% (cinquenta por centos) entre os 
requeridos. 
 

CAPÍTULO IV 
DA DISPENSA DE RECOLHIMENTO 

 
Art. 19. Têm tramitação independentemente de 
antecipação das custas: 
 
I – o conflito de competência suscitado pelos juízes e 
exceção de competência arguido pelo Ministério 
Público; 
II – o processo em que forem autoras as pessoas 
jurídicas de direito público, alcançando suas 
autarquias, fundações públicas e as entidades 
fiscalizadoras do exercício profissional; 
 
III – os procedimentos administrativos disciplinares 
e reclamações disciplinares; 
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IV – a ação de acidente do trabalho; 
 
V – a ação penal pública e o recurso do réu em ação 
penal pública; 
 
VI – as partes amparadas pela assistência judiciária 
gratuita. 

 
Parágrafo único. Observadas as dispensas legais, as 
custas acima especificadas serão pagas ao final. 

 
Art. 20. São dispensados do pagamento de custas 
processuais: 
 
I – os atos, processos ou procedimentos referentes a 
crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação 
na vara da Infância e Juventude; 
 
II – o Ministério Público nos atos de ofício; 
 
III – os impetrantes de habeas corpus e habeas data; 
 
IV – a ação direta de inconstitucionalidade;  
 
V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, 
Fundações Públicas e Agências Reguladoras; 
 
VI – os embargos de declaração; 
 
VII – os atos considerados necessários ao exercício 
da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao 
exercício da soberania popular e ao alistamento 
militar; 
 
VIII – o agravo retido;  
 
IX – a exceção de pré-executividade; 
 
X – os embargos declaratórios; 
 
XI – o agravo de instrumento em recurso especial e 
em recurso extraordinário; 
 
XII – o requerente na ação civil pública e na ação 
civil pública de improbidade administrativa; na ação 
popular; no mandado de segurança e no mandado de 
injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra 
ação coletiva. 
 
§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública 
Estadual for sucumbente em vara judicial não 
oficializada, responderá o Estado às custas 
Processuais. 
 
§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que 
tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe 
ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o 
pagamento àquele que deu causa à ação. 
 
§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, 
estende-se, inclusive, às despesas postais. 

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o 
requerente só responde pelas custas se houver má-fé, 
cumprindo à parte contrária o pagamento das custas. 
 

CAPÍTULO V 
DA RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIÁRIAS 
 
Art. 21. A extinção do processo, em qualquer fase, 
não dispensa a obrigação de pagamento das custas já 
exigíveis, nem dá direito à restituição das pagas 
antecipadamente. 
 
Art. 22. Havendo custas recolhidas por equívoco, 
estas serão restituídas pelo FUNEPJ, a requerimento 
de quem as houver pago, devidamente instruído nos 
termos do regulamento. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES 
 
Art. 23. A fiscalização sobre a cobrança e 
recolhimento das custas compete ao Conselho da 
Magistratura, à Corregedoria-Geral da Justiça, ao juiz 
de direito diretor do foro ou do processo, aos 
membros do Ministério Público, à Ordem dos 
Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial. 
 
Art. 24. A fiscalização das custas e dos tributos 
devidos às Fazendas Públicas será supervisionada 
pelas suas respectivas secretarias ou repartições, na 
forma da lei. 
 
Art. 25. O serventuário da Justiça se sujeita à multa 
de 150 VRTEs, sem prejuízo da devolução corrigida 
do valor, na forma do parágrafo 2º deste artigo, 
incorrendo nas seguintes infrações:  
 
I – se exigir ou receber pagamento indevido ou 
excessivo; 
 
II – se retardarem o recolhimento que lhe competir; 
 
III – se exigir qualquer vantagem indevida, no 
favorecimento ou prejuízo do usuário dos serviços 
judiciários ou de terceiro interessado; 
 
§ 1º A reincidência importará falta grave, passível de 
demissão do serviço público, elevando-se ao décuplo 
a multa instituída no caput. 
 

§ 2º Além das penalidades previstas neste artigo, 
restituirão os serventuários da Justiça, em dobro, o 
valor das custas recebidas indevida ou 
excessivamente. 
 
Art. 26. Constituem receita do FUNEPJ as multas 
previstas neste capítulo, devendo ser recolhidas pelo 
serventuário, juntamente com a restituição, se for o 
caso, no prazo de cinco dias após o trânsito em 
julgado da decisão, pena de suspensão automática 
dos vencimentos e do exercício das funções. 
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Parágrafo único. Pertence, porém, ao pagante, a 
multa a que se refere o §2º do artigo anterior. 
 
Art. 27. As penalidades previstas nesta lei são 
aplicadas sem prejuízo das responsabilidades civil, 
administrativa e penal correspondentes. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS RECLAMAÇÕES E DOS RECURSOS 

 
Art. 28. Contra a cobrança de custas judiciais 
indevidas, poderá o interessado reclamar, por petição 
instruída com prova documental, à autoridade 
judiciária competente, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da intimação. 
 
Parágrafo único. Ouvido o servidor da Justiça no 
prazo de 48 (quarenta e oito horas), a autoridade 
competente, em igual prazo, proferirá a decisão. 
 
Art. 29. Da decisão cabe recurso, no prazo de 05 
(cinco) dias: 
 

a) para o Conselho da Magistratura, em se 
tratando de decisão de juiz do primeiro grau; 

 
b)  para o Tribunal de Justiça, em se tratando de 

decisão do seu presidente ou do Corregedor-Geral da 
Justiça. 
 
Art. 30. A autoridade judiciária competente 
determinará a instauração de procedimento ex officio 
se tiver conhecimento de qualquer infração às 
disposições deste Regimento. 
 
Art. 31. As dúvidas suscitadas sobre a aplicação 
desta Lei são resolvidas pelo Corregedor-Geral da 
Justiça. 
 
Art. 32. As reclamações, os recursos e as dúvidas 
suscitadas, quanto à cobrança de custas, são isentos 
de qualquer pagamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 33. A Corregedoria-Geral da Justiça, para efeito 
de orientação prática, a cada alteração do valor da 
VRTE/ES, no prazo dia 05 (cinco) dias úteis, 
providenciará a conversão, em moeda corrente, dos 
valores estabelecidos na presente Lei, bem como sua 
publicação na Imprensa Oficial. 
 
Art. 34. No caso de extinção da VRTE/ES, os atos 
tarifados nesta Lei terão suas cotas lançadas com 
base no indicador que a substituir, mantidos os 
múltiplos e submúltiplos equivalentes. 
 
Parágrafo único. Não definido o novo indicador, 
caberá ao Tribunal de Justiça defini-lo. 

Art. 35. Além de um exemplar deste Regimento à 
disposição das partes, as contadorias afixarão, em 
lugar visível e de fácil leitura, tabela discriminada de 
classes processuais, constando o valor das custas em 
VRTE/ES e o correspondente, devidamente 
atualizado, em moeda vigente. 
 
Parágrafo único. Cumpre à Corregedoria-Geral de 
Justiça publicar, anualmente, a referida tabela, 
discriminando as classes em conformidade com a 
taxonomia adotada pelo Conselho Nacional de 
Justiça, disponibilizando-as em sítio eletrônico. 
 
Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente as constantes na Lei nº 4.847/93, na 
Lei nº 6.670/01 e na Lei nº 9.900/12, no que diz 
respeito à cobrança de taxa e custas judiciais. 
 

Vitória/ES, em 19 de novembro de 2012. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
 
MENSAGEM Nº 08/2012 
 
Vitória, 21 de novembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 
 O presente Projeto de Lei trata da concessão 
do abono pecuniário aos servidores estatutários - 
efetivos e comissionados - do Poder Judiciário do 
Estado do Espírito Santo, a ser pago no mês de 
dezembro do corrente ano, no valor de R$ 700,00 
(setecentos reais). 
 

 Tal iniciativa visa proporcionar um incentivo 
financeiro aos servidores deste Poder, dentro das 
possibilidades legais e orçamentárias existentes. 
 
 A despesa decorrente da aprovação deste 
Projeto de Lei tem adequação orçamentária com a 
Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual de 
Aplicações 2012/2015, a Resolução nº 049/2009 - 
Planejamento Estratégico TJES 2010/2015 e ainda 
com a Lei Complementar nº 101/00 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 
 Por todas as justificativas apresentadas, 
solicito a aprovação, em regime de urgência, do 
presente Projeto. 
 

Respeitosamente, 
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Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA 
Presidente  

 
Exmº. Sr. 
Deputado THEODORICO FERRAÇO 
DD. Presidente da Augusta Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
VITÓRIA - ES 

 
PROJETO DE LEI Nº 439/2012 

 
Concede aos Servidores 
do Poder Judiciário 
Abono Pecuniário. 

 
Art. 1º A remuneração dos servidores do 

quadro estatutário - efetivos e comissionados - 
do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 
fica acrescida de um abono pecuniário, a ser 
pago no mês de dezembro do corrente ano, no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais). 
 

Parágrafo Único - Sobre o valor do 
abono a que se refere este artigo não incidirão 
descontos e vantagens pessoais, exceto se a 
legislação em vigor assim o determinar. 
 

Art. 2º Aplica-se aos proventos dos 
servidores inativos e aos pensionistas dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado do 
Espírito Santo o abono estabelecido no artigo 1º 
desta Lei. 
 

Art. 3º As despesas decorrentes da 
aplicação desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias contidas na Lei Estadual nº 
9.782/12. 
 

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

Vitória, 21 de novembro de 2012. 
 

Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA 
Presidente  

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 4920 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

CONSIDERAR LICENCIADA, para 
tratamento de saúde por 15 (quinze) dias, a partir 
de 14.11.2012, a Deputada APARECIDA 
DENADAI, na forma do Art. 305, inciso II do 
Regimento Interno. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 26 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.301 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” ao Senhor 
EDSON FIGUEIREDO 
MAGALHÃES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 
e 4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 

“Domingos Martins” no Grau de “Oficial”, ao 
Senhor Edson Figueiredo Magalhães, 
concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 26 de novembro de 2012. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
ROBERTO CARLOS 

1º Secretário  
GLAUBER COELHO 

2º Secretário  
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(*) RESOLUÇÃO Nº 3.264 
 

Concede Comenda do Mérito ao 
Dentista Capixaba “Dr. Gilton 
Coutinho Barros” a Senhora 
MARIA APARECIDA 
AMARAL MUSSO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, combinado com a 
Resolução nº 2.685, de 19.8.2009, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do 
Mérito ao Dentista Capixaba “Dr. Gilton 
Coutinho Barros” a Senhora Maria Aparecida 
Amaral Musso. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 26 de novembro de 2012. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
ROBERTO CARLOS 

1º Secretário 
GLAUBER COELHO 

2º Secretário 
 

(*) Repuplicada por ter sido redigida com incorreção. 
 

(*) RESOLUÇÃO Nº 3.268 
 

Concede Comenda do Mérito ao 
Dentista Capixaba “Dr. Gilton 
Coutinho Barros” a Senhora 
LUCIENE DE OLIVEIRA 
MARTINS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, combinado com a 
Resolução nº 2.685, de 19.8.2009, promulga a 
seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito 
ao Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 
Senhora Luciene de Oliveira Martins. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
26 de novembro de 2012. 

 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
(*) Republicada por ter sido redigida com incorreção. 
 

(*) RESOLUÇÃO Nº 3.269 
 

Concede Comenda do Mérito ao 
Dentista Capixaba “Dr. Gilton 
Coutinho Barros” a Senhora 
LIERGY NUNES BARCELOS. 

 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, combinado com a 
Resolução nº 2.685, de 19.8.2009, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do 
Mérito ao Dentista Capixaba “Dr. Gilton 
Coutinho Barros” a Senhora Liergy Nunes 
Barcelos. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 26 de novembro de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
(*) Republicada por ter sido redigida com incorreção. 
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 
DE CONTAS 

 
Cancelamento de emenda: 
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Emenda Aglutinativa: 

 
 

 
 

  



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 27 de novembro de 2012 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 4921 
 

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

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VALERIA SANTANA SOUZA, 
do cargo em comissão Assessor Júnior da Subdireção 
Geral da Secretaria, código AJGSDGS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 26 de novembro de 2012.   
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário  

GLAUBER COELHO 
2º Secretário  

 
ATO Nº 4922 

 
A MESA DIRETORA DA 

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

 
EXONERAR, a pedido, na forma do  

artigo 61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, DÉBORA 
TABACH BIMBATO, do cargo de provimento 
efetivo, Técnico Legislativo Sênior I (Secretaria 
Legislativa/Secretaria Administrativa), do 
Quadro Permanente, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, a partir de 26/11/2012.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
26 de novembro de 2012.   

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  
ROBERTO CARLOS 

1º Secretário  
GLAUBER COELHO 

2º Secretário  
 

ATO Nº 4923 
 

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

NOMEAR nos termos do inciso I do Artigo 
12 da Lei Complementar nº46/94, THIAGO 
ZAMBON MACHADO, para exercer o cargo de 
TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR I 
(Secretaria Legislativa/Secretaria 
Administrativa), habilitado em Concurso Público, 
regido pelo Edital nº 01-AL/ES, publicado em 
29/07/2011 e homologado através do Ato nº 2671, 
publicado no Diário do Poder Legislativo de 
22/03/2012. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
26 de novembro de 2012.   

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  
ROBERTO CARLOS 

1º Secretário  
GLAUBER COELHO 

2º Secretário 
 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 035/2012 
Processo nº 123565/2012 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, conforme especificação contida no 
Anexo I do Edital. 
 

O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link pregão eletrônico ou 
www.licitacoes-e.com.br 
 

Recebimento das Propostas até: 10/12/2012 às 
14:00h. 
Abertura das Propostas:  
10/12/2012 às 14:00h. 
Início da Sessão de Disputa: 10/12/2012 às 16:00h. 
 

Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax.: (27) 
3382-3874  
 
Vitória-ES, 26 de novembro de 2012. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao@al.es.gov.br
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

PROGRAMAÇÃO – TERÇA-FEIRA – 27.11.12 

HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

08H00  PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-
FEIRA 

DIVERSOS 

08H20  

ESPAÇO PARCERIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 
 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS 
 

VILA PAVÃO DIVERSOS 

12H30  
ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 
 

DIVERSOS  

13H00  
ASSEMBLEIA DO CAMPO 
 

NOVA DOENÇA QUE 
AMEAÇA CULTURAS DO 
ES 

DR. JOSÉ AIRES VENTURA, 
PESQUISADOR DO INCAPER 

13H30  
OPINIÃO PLANO ESTADUAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA 
CIVIL 

CORONEL EDMILTON AGUIAR 
JÚNIOR,  COORDENADOR 
ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

14H00  PANORAMA TELEJORNAL SEGUNDA-
FEIRA 

DIVERSOS 

14H15  
BIOGRAFIA GRACIANO DOS SANTOS 

NEVES 
 

FERNANDO ACHIAMÉ, 
HISTORIADOR 

 
14H30  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 

PARLAMENTAR 
DA VITÓRIA, DEPUTADO 
ESTADUAL 

15H00 AO VIVO SESSÃO ORDINÁRIA 
REPERCUSSÃO 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO ESTADUAL 

 

18H00  

ES EM DEBATE CRIMES ELETRÔNICOS JEREMIAS DOS SANTOS, 
TITULAR DA DELEGACIA DE 
REPRESSÃO AOS CRIMES 
ELETRÔNICOS; E ANGELITA 
SCÁRDUA, PSICÓLOGA. 

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

SANDRA MEDEIROS, 
ESCRITORA 

19H00  SESSÃO SOLENE 
 

CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO 

 

22H00  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-
FEIRA 

DIVERSOS 

22H15  

ESPAÇO PARCERIA 
MP COM VOCÊ 

ESTRATÉGIA NACIONAL 
DE JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA PARA 
SOLUCIONAR OS CRIMES 
DE HOMICÍDIO 
COMETIDOS NO ESPÍRITO 
SANTO. 

DR. PAULO PANARO FIGUEIRA 
FILHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA 

22H45  
OPINIÃO PLANO ESTADUAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA 
CIVIL 

CORONEL EDMILTON AGUIAR 
JÚNIOR,  COORDENADOR 
ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

DA VITÓRIA, DEPUTADO 
ESTADUAL 

23H45  

ES EM DEBATE CRIMES ELETRÔNICOS JEREMIAS DOS SANTOS, 
TITULAR DA DELEGACIA DE 
REPRESSÃO AOS CRIMES 
ELETRÔNICOS; E ANGELITA 
SCÁRDUA, PSICÓLOGA. 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBPC – TOME CIÊNCIA 

OS SONHOS DE UM BOM 
SONO 
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ATAS DAS SESSÕES 
 

 

SESSÕES ORDINÁRIAS 
 

CENTÉSIMA OITAVA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 
DE NOVEMBRO DE 2012. 
  

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Da Vitória, 
Doutor Hércules, Genivaldo Lievore, 
Glauber Coelho, José Esmeraldo, Roberto 
Carlos e Sandro Locutor) 
 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

                              
(Assume a 1.ª Secretaria, a convite 
do Presidente, o Senhor Deputado 
Doutor Hércules e a 2.ª Secretaria o 
Senhor Deputado Glauber Coelho) 

 
  O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Convido o Senhor Deputado Glauber 
Coelho a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia.  
 

(O Senhor Deputado Glauber 
Coelho lê Êxodo, 15:02 )  

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima sétima sessão 
ordinária, realizada em 12 de novembro de 2012. 
(Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da trigésima quarta sessão solene, 
realizada em 12 de novembro de 2012. (Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Dary Pagung e Luiz 
Durão) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
Quem presidiu a sessão solene que encerrou 

às 22h05min? O Senhor Glauber Coelho. A Senhora 
Deputada, Luzia Toledo. O Senhor Roberto Carlos, 
Pensei que fosse o Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 09/2012 
 
Vitória, 08 de novembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicitamos a Tribuna Popular do dia 03 de 
dezembro, segunda feira, em que o Sr. MARCOS 
ANTÔNIO FERNANDES, Primeiro Tesoureiro do 
Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - 
SITAEM, falará sobre os fatores de adoecimento dos 
técnicos e auxiliares de enfermagem.  

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 
 

Saúde, saúde e saúde.  
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual - PMDB 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Defiro. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Sugiro a V. Ex.ª, que está 
presidindo esta sessão, que faça um apelo aos 
Senhores Deputados que ainda não compareceram a 
este Plenário, pois temos várias matérias importantes 
a serem votadas, inclusive a do Ipem - Instituto de 
Pesos e Medidas - que está na pauta em regime de 
urgência. Só temos onze Parlamentares no Plenário e 
com este número não será possível votar essa matéria 
tão esperada por esses funcionários.  

Tomo a liberdade de sugerir a V. Ex.ª que soe 
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a campainha e peça aos Senhores Deputados que 
estão em seus gabinetes que compareçam ao Plenário 
para a votação.  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes) 

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, pela ordem! Faço coro com as palavras do 
Senhor Deputado José Esmeraldo, nosso colega e 
amigo, convidando os Senhores Deputados que estão 
em seus gabinetes para que compareçam ao Plenário 
para registrarem suas presenças.  

Senhor Presidente, aproveito a oportunidade 
para registrar que aprovamos, nesta data, na 
Comissão de Defesa do Consumidor, um ofício para 
o Procon Estadual, solicitando todas as reclamações 
que existem no Procon em relação as operadores que 
atuam no Estado do Espírito Santo, como a Vivo, a 
Claro, a Tim e as demais. Muitas reclamações 
também estão chegando a nossa Comissão e faremos 
uma reunião com a Anatel para resolvermos esse 
problema que tanto aflige o povo capixaba.  
 Somente hoje, por exemplo, tentamos usar o 
telefone por duas vezes e as chamadas falharam. A 
operadora Vivo está morta, como bem falou o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes na reunião de hoje em 
nossa Comissão.  
 O nosso empenho na Comissão de Defesa do 
Consumidor é para que possamos, juntamente com o 
Procon estadual, fazer uma reunião com a Anatel, 
que é a Agência que regula as telecomunicações no 
Brasil, a fim de resolvermos esse problema em nosso 
Estado.  
  
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Fizemos vários discursos e 
colocamos no data show a questão do Posto José do 
Carmo, no Município de Mimoso do Sul. Pedimos 
providências ao Ministério Público e até o presente 
momento não observamos nada. Não houve 
manifestação alguma desse órgão. 
 Requeiro ao Senhor Presidente que o 
Ministério Público seja oficiado para sabermos qual 
providência foi tomada em relação à situação do 
Posto José do Carmo, onde foram gastos quarenta e 
dois milhões em uma obra que não foi concretizada; 
não foi instalado o posto mais moderno da América 
Latina, como anunciado, e houve um gasto de 
quarenta e dois milhões. 
 Gostaríamos que a Presidência desta Casa, 
oficiasse ao Ministério Público para sabermos quais 
providências já foram tomadas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Defiro o pedido de V. Ex.ª e solicito ao 
Secretário-Geral da Mesa que encaminhe ofício ao 
Ministério Público. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, pela ordem! É com grande alegria que 
recebemos o Senhor Deputado Luiz Durão, 
retornando a esta Casa, nosso querido xeique, 
participando ativamente dos trabalhos no Plenário 
deste Poder com a saúde ainda requerendo cuidados, 
mas revigorado. Seja bem-vindo Deputado, mais uma 
vez, em nosso convívio. Na semana passada, nos 
encontramos no elevador, quando V. Ex.ª retornava 
aos trabalhos, mesmo forçando a barra, mas 
mostrando o zelo que tem pelo cargo de Deputado 
Estadual. Desejamos, mais uma vez, bom retorno ao 
nosso convívio. É bom tê-lo conosco nesta Casa. 
 Senhor Presidente, coadunamos com a fala 
do Senhor Deputado Dary Pagung em relação à 
questão das telefonias. A Comissão de Proteção ao 
Meio Ambiente, da qual S. Ex.ª também é membro, 
já encaminhou expedientes à Anatel, que nos 
forneceu algumas informações técnicas, mas muito 
burocráticas e sem uma ficha técnica explicando o 
que são os elementos que colocam nas nossas 
informações. Senhor Deputado Dary Pagung, a 
resposta da Anatel está à disposição da Comissão de 
Defesa do Consumidor, da qual também somos 
membros.  
 Como o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
disse, a Vivo está morta; a TIM endoida; a Claro é 
ruim e a OI quer nos fazer de oitário. A telefonia 
móvel no Estado do Espírito Santo está um absurdo, 
principalmente, no interior do Estado. 
 Estivemos em reunião nos Municípios de 
Baixo Guandu; Itaguaçu, em Palmeira; no Município 
de Ibatiba, em Santa Clara e Criciúma; em Novo 
Brasil, onde ainda o problema não foi resolvido; o 
Senhor Deputado Da Vitória é da região e sabe bem 
disso. Em vários lugares do Município de 
Governador Lindenberg, as pessoas não conseguem 
falar ao telefone, mas as companhias continuam 
vendendo aparelhos telefônicos com chip para 
àquelas pessoas do interior do Estado. 
 Até mesmo na capital, se passarmos em 
frente ao Tribunal de Justiça, perto do Palácio do 
Café, próximo à Prefeitura de Vitória ou depois do 
Hospital São Lucas, não conseguimos falar ao 
telefone porque a ligação cai. 
 É um absurdo o que as empresas de telefonia 
estão fazendo. O Senhor Ademir Cardoso, Presidente 
do Procon, que pertence ao nosso Partido, o PV, tem 
realizado algumas ações,  o que é importante. E com 
S. S.ª trabalhando junto com a Comissão de Defesa 
do Consumidor desta Casa é possível aprofundar o 
que já está sendo feito pelo Instituto Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Estadual. 
Os relatos e os informes que a Agência Nacional de 
Telecomunicações, Anatel, prestou à Comissão do 
Meio Ambiente podem ser solicitados e serão 
disponibilizados à Comissão de Defesa do 
Consumidor, porque verdadeiramente é um absurdo.  

Queremos falar mais uma vez sobre o 
programa lançado, sexta-feira passada, dia 09 de 
novembro, no Palácio Anchieta, pelo Ministério 
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Público. Referimo-nos, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, à campanha contra a violência: Conte até 10. 
O Conselho Nacional do Ministério Público está 
lançando esse projeto porque um terço dos crimes de 
homicídio ocorrido, no Estado do Espírito Santo, 
acontece em um momento de impulso, Senhor 
Deputado Luiz Durão. Há situações em que uma 
pessoa sofre uma fechada simples no trânsito, fica 
nervosa, discute, dá um tiro no outro envolvido e o 
mata. Em outros casos, a pessoa está nervosa, 
endividada, embriagada, ou algo pior, e assassina a 
esposa. Reforçamos que um terço dos crimes de 
homicídio ocorrido no Estado do Espírito Santo 
acontece devido à questão do impulso.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, a 
campanha do Conselho Nacional do Ministério 
Público usa como garotos-propaganda os campeões 
mundiais de UFC Anderson Silva e Junior Cigano e 
os judocas medalhistas olímpicos, lutadores do 
tatame, Sarah Menezes e Leandro Guilheiro, com o 
objetivo de dizer o que fazem no momento em que 
são provocados: não fazem nada porque a vida tem 
muito mais valor. Dessa forma, tolerância é atitude.  

Felizmente dizer aos colegas Deputados 
Estaduais que, na próxima semana, o coordenador da 
campanha Conte até 10. Paz. Essa é a atitude, criada 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público, 
CNMP, estará na Assembleia Legislativa. Já 
conversamos com o Presidente Theodorico Ferraço a 
esse respeito.  

Informamos que o coordenador da referida 
campanha no Estado do Espírito Santo é o meu 
irmão, o Promotor Pedro Ivo de Souza, titular do 
Tribunal do Júri do Município de Vitória, um garoto 
com um potencial interessante. O Senhor Eder Pontes 
da Silva, Procurador-Geral de Justiça do Estado, deu-
lhe essa função. 

Senhor Presidente, comunicamos que 
acontecerá no próximo dia 25 de novembro, na Praia 
de Camburi, um movimento pela paz, uma 
caminhada pela paz capitaneada pelo Ministério 
Público, uma ação desta campanha, sendo que vários 
desses garotos-propaganda nacionais estarão 
presentes. 

Ressaltamos que na próxima semana o 
Promotor Pedro Ivo de Souza estará nesta 
Assembleia Legislativa convidando oficialmente os 
Senhores Deputados para somarem esforços com o 
objetivo de que a violência realmente tenha um basta 
no Estado do Espírito Santo, principalmente quanto a 
esse tópico que pode ser evitado, em que o ser 
humano, usando de seu autocontrole, possa evitar o 
impulso, pois a outra parte o Estado tem de fazer.  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Marcelo Coelho) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – A Presidência reitera o apelo aos 
Senhores Deputados que se encontram nos gabinetes: 

compareçam ao Plenário e registrem presença nos 
terminais eletrônicos, pois logo em seguida 
entraremos na parte do Expediente sujeito a 
deliberação. (Pausa) 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Como é britânico, serei 
britânico também. V. Ex.ª parece com o Senhor 
Barack Obama.  

Parabenizamos a Comissão de Segurança 
pela luta incessante para a derrubada da Lei 
Complementar n.° 455/2008, que limita a idade para 
inclusão dos agentes penitenciários no serviço 
público estadual. Consideramos que a Justiça do 
nosso Estado fez justiça. E, devido a isso, devemos 
parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo, assim como o Senhor André Garcia, 
Secretário de Estado da Justiça, por ter suspendido o 
edital para a prova que ocorreria no próximo dia 25. 
Além disso, S. Ex.ª encaminhará uma mensagem a 
esta Casa, para que possamos votar a revogação da 
Lei Complementar n.° 455/2008 e abrirá novo edital 
sem limite de idade, conforme o que consta no texto 
constitucional, que é legal e o que gostamos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Senhor Deputado Luiz Durão, 
percebemos como os Senhores Deputados demostram 
um carinho por V. Ex.ª. Todos se aproximam e o 
abraçam. Devido ao fato de estar ocupando a cadeira 
da Presidência, não posso fazer o mesmo, mas 
gostaria de pedir a V. Ex.ª apenas três barrinhas de 
petróleo para minha campanha. 

 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos a nossa 
alegria quanto à presença do nosso companheiro 
de partido, Senhor Deputado Luiz Durão, que 
está revigorado, com toda disposição em ajudar o 
Espírito Santo. 
 O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
comparou V. Ex.ª, Senhor Deputado Roberto 
Carlos, ao Senhor Barack Obama. Comparou a 
liderança de V. Ex.ª no Espírito Santo à liderança 
de Barack Obama no mundo. Mas V. Ex.ª está 
mais para o Senhor Joaquim Barbosa na 
juventude, devido aos óculos, do que para 
Barack Obama. 
 O Senhor Deputado Dary Pagung 
informou que metade da Bancada do PRP já se 
encontra em Plenário e sugeriu que as outras 
bancadas deem o mesmo exemplo. 

Registro, neste instante, a presença nesta 
Casa do Senhor Jocimar Rodrigues Borges, 
Manego, Vereador pelo Município de Aracruz, 
que se encontra na sala ao lado do Plenário. 

Senhor Deputado Roberto Carlos, que 
honra e defende o Município de Serra, são 
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comparações com o futuro Presidente do 
Supremo Tribunal de Justiça e também com o 
Presidente reeleito dos Estados Unidos, nação 
mais importante do mundo. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Rodney Miranda) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – De Barack Obama só quero os 
votos. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Estamos querendo votar 
especialmente o item dois da Ordem do Dia da 
presente sessão, que versa sobre o plano de 
carreira do Iema, cujos servidores se encontram 
nesta Casa ávidos pela sua aprovação. Inclusive, 
estiveram também nesta Assembleia Legislativa 
no dia de ontem. 

Infelizmente não há quorum para 
votação. Posso pedir à Bancada do PMDB que 
compareça ao Plenário, apesar de estar sentado 
em minha cadeira desde as 14h20min. 
 Precisamos votar o plano de carreira do 
pessoal do Iema, que ainda não é o ideal, mas a 
luta continua. Temos que melhorar a 
remuneração e a carreira desses profissionais tão 
importantes para o nosso Estado. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Fiz um apelo que... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Reiterei. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Temos 
quantos deputados presentes em Plenário? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Quatorze deputados presentes. São 
trinta parlamentares. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Quatorze 
deputados. Acho que tem deputado no Plenário 
que não registrou presença. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Já estamos praticamente com 
quorum. Vamos dar prosseguimento... 
  
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – A 
Senhora Deputada Solange Lube não está 
presente? E o Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço? Desce rápido, rapaz. A Senhora 

Deputada Luzia Toledo não está presente? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Senhor Deputado José Esmeraldo, 
já estamos com quorum... 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – O 
quorum necessário? Porque vou continuar 
fazendo a minha fala... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Falta um deputado, mas o Senhor 
Deputado Freitas registrará a presença e dará o 
quorum necessário de dezesseis deputados. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – O Senhor 

Deputado Freitas vai registrar? 
 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Certo. Vamos continuar... 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Deputado Roberto Carlos, ainda estou fazendo a 
minha fala. Respeito V. Ex.ª e gostaria que 
também deixasse... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Gostaria que V. Ex.ª concluísse. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – 

Concluirei. V. Ex.ª não é ditador, não? Ao dizer 
a palavra concluir é querer dar um de ditador 
para cima de mim. Não é por aí. Posso falar mais 
um tempo, porque tenho prerrogativa para isso. 
E V. Ex.ª é um cara educado, pelo menos 
sempre achei que fosse educado. 

Então, estamos nesta Casa, fazendo a 
nossa parte, que é votar. Os funcionários do 
Ipem tem certeza absoluta de que o Projeto de 
Lei Complementar n.º 37/2012, que dispõe sobre 
o plano de carreira do Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado, será votado, porque 
anunciamos em alto e bom som que hoje haveria 
essa votação. Não sabemos se existe algum 
servidor do Ipem nas galerias desta Casa, mas 
eles estão convictos de que a votação, Senhor 
Deputado Roberto Carlos, será hoje.  

Se dezesseis é o quorum necessário para 
votar, V. Ex.ª, Senhor Presidente Roberto Carlos, 
ajuda e nós ajudamos também. Estamos fazendo 
um meio-de-campo, porque como V. Ex.ª não 
pode falar muito tempo, continuamos falando 
para dar tempo para que haja quorum de 
dezesseis deputados. 

 
(Comparecem os Senhores 
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Deputados Freitas e  Luciano 
Pereira) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Obrigado, Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

Solicito ao Senhor 1.º Secretário que 
continue a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 
OFÍCIO N.º 577/2012 
 
Vitória, 07 novembro de 2012.  
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto no §2º do art. 
116 da Lei nº 8.666/93, encaminhando, em anexo, o 
Resumo do Termo de Convênio nº 023/2012, firmado 
entre esta Secretaria de Estado da Cultura e o 
Instituto Geração Centro Cultural e Audiovisual de 
Estudos, Pesquisas, Eventos, Projetos, Informação e 
Meio Ambiente, registrado na Secretaria de Estado 
de Controle e Transparência sob nº 009953. 

 
Atenciosamente, 

 
MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
Secretário de Estado da Cultura 
Rua Luiz Gonzales Alvarado, 51 – Enseada do Suá – 
Vitória/ES – 29.050-380 
Tel.: 3636-7100 – Email: gabinete@secult.es.gov.br 
– site: www.secult.es.gov.br 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 
 
OFÍCIO N.º 580/2012 
 
Vitória, 07 novembro de 2012.  
 
Senhor Presidente: 
 

Em cumprimento ao disposto no §2º do art. 
116 da Lei nª 8.666/93, encaminhando, em anexo, o 
Resumo do Termo de Convênio nº 018/2012, firmado 
entre esta Secretaria de Estado da Cultura e a 
ALLEGRO – Associação de Amigos da Música, 
registrado na Secretaria de Estado de Controle e 
Transparência sob nº 009953. 

 
Atenciosamente, 

 

MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
Secretário de Estado da Cultura 
Rua Luiz Gonzales Alvarado, 51 – Enseada do Suá – 
Vitória/ES – 29.050-380 
Tel.: 3636-7100 – Email: gabinete@secult.es.gov.br 
– site: www.secult.es.gov.br 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) –Ciente. Às Comissões de Cultura e de 
Finanças. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 99/2012 
 
Vitória, 07 de novembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 

 
Não foi possível comparecer a Sessão 

Ordinária do dia 07 de Novembro do corrente ano, 
devido a compromissos previamente agendados, de 
acordo com o parágrafo 6° do artigo 305 do 
regimento interno para atividades Parlamentares. 
 

Atenciosamente, 
CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual – PP 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 
 
PROJETO DE LEI N.º 419/2012 
 

Denomina de PALÁCIO DA 
CULTURA “SÔNIA CABRAL” o 
antigo prédio da Assembleia 
Legislativa, na Praça João Clímaco, 
na Cidade Alta, em Vitória/ES  
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

mailto:gabinete@secult.es.gov.br
http://www.secult.es.gov.br/
mailto:gabinete@secult.es.gov.br
http://www.secult.es.gov.br/
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DO ESPÍRITO SANTO 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica denominado de PALÁCIO DA 

CULTURA “SÔNIA CABRAL” o antigo prédio 
da Assembleia Legislativa, na Praça João 
Clímaco, na Cidade Alta, em Vitória/ES.  
 

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

Palácio Domingos Martins, 08 de novembro 
de 2012. 
 
LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 
Presidente da Comissão de Cultura e 
Comunicação Social 
 
JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo 
homenagear uma das maiores artistas espírito 
santenses: Sônia Maria Ferrari Cabral Perpétuo. 
Natural de Santa Teresa e casada com Marílio Aureo 
Cabral Perpétuo, mãe de dois talentosos filhos e 
também pianistas, Manolo Cabral, já falecido e de 
Manoela Ferrari Cabral Colombo, pianista e 
escritora. 

Sônia foi, e é, referência na música erudita de 
nosso Estado. Foi professora da cadeira de piano de 
1969 a 1991, quando foi eleita Diretora pelos corpos 
discente e docente da Faculdade de Música do 
Espírito Santo, até a sua aposentadoria em 1993. 

Foi Sônia Cabral quem criou o novo 
Regimento daquela Faculdade, instituindo o ensino 
de todos os instrumentos, antes restrito a piano, canto 
e violino, realizando, também, dois concursos 
públicos para professores. 

Como Coordenadora de Música da Fundação 
Cultural, elaborou o projeto de criação da Orquestra 
Filarmônica do ES, homologado e publicado no 
Diário Oficial de 30/09/1986, abrindo, assim, novo 
mercado de trabalho para o músico capixaba. 

Profissional irrepreensível, comprometida 
com a educação e a cultura, conquistou o respeito e 
admiração de toda a classe cultural, da sociedade e do 
governo capixaba, construindo com seu trabalho a 
história da música no Estado do Espírito Santo.  

Com o anúncio, pelo Governo do Estado, de 
restauro daquele belíssimo prédio, apresentamos esta 
propositura a nossos nobres pares, na certeza de que 
estamos reconhecendo o talento e o trabalho de nossa 
pianista Sônia Cabral. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
PROJETO DE LEI N.º 420/2012 
 

Institui no âmbito do Estado do 
Espírito Santo o “Dia do Cronista 
Capixaba”. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado 

do Espírito Santo o “Dia do Cronista Capixaba”, a ser 
celebrado no dia 12 de Janeiro. 

 
Art. 2º - O “Dia do Cronista Capixaba” 

ficará afeta à Secretaria de Estado de Educação e 
Secretaria de Estado da Cultura e fará parte do 
calendário anual de realizações destas Pastas. 
 

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

 
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2012. 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual – PMDB 
 
JUSTIFICATIVA 
 

No dia 12 de Janeiro, há cem anos, a ser 
completado em 2013, nascia em Cachoeiro de 
Itapemirim, Rubem Braga (1913-1990), o futuro 
jornalista e o maior cronista brasileiro.  

Quem puder e gostar de ler deveria aproveitar 
para ler ou reler as crônicas do velho Braga, desde “O 
Conde e o Passarinho”, passando pelo “Morro do 
Isolamento”, “Com a FEB na Itália”, “Um Pé de 
Milho”, “ O Homem Rouco”, “A Borboleta 
Amarela”, “A Cidade e Roça”, “Ai de Ti, 
Copacabana”, “A Traição das Elegantes” até “O 
Verão e as Mulheres”. Uma boa sugestão de leitura 
para esses dias de muito calor e de chuva são as “200 
Crônicas Escolhidas”, publicadas pela Record, em 
2002. 

Nas crônicas do Braga, qualquer candidato a 
escritor, sobretudo os que almejam ser cronistas, e 
são centenas dentre os capixabas, aprenderão as 
regras básicas dessa modalidade híbrida de 
jornalismo e literatura, prosa e poesia, ficção e 
realidade, com o estilo consagrado pelo escritor 
cachoeirense, criador da crônica moderna: 
simplicidade, lirismo, subjetividade, emoção, 
concisão, clareza, um olhar sempre atento ao 
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cotidiano mas com raízes no passado, a infância 
passada às margens do rio Itapemirim. 

Precisamos reverenciar a memória do mestre 
Rubem Braga e incentivar a literatura em nossas 
escolas e faculdades. A valorização da cultura e da 
criação intelectual capixaba é o objetivo da presente 
preposição. A propósito, deixo consignado que a 
inspiração da proposta partiu do Professor Doutor e 
Escritor Francisco Aurélio Ribeiro, orgulho das letras 
do Brasil. 

Diante do exposto, solicito a colaboração dos 
nobres Deputados e Deputadas, para a aprovação do 
referido projeto de lei. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Publique-se. Às Comissões de Justiça e 
de Cultura, na forma do artigo 276 do Regimento 
Interno. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
PROJETO DE LEI N.º 421/2012 
 

Determina a realização de exames de 
alcoolemia em todos os envolvidos 
em acidentes de trânsito.  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições legais 
 
DECRETA: 
 

Art. 1º - Será realizado o exame de 
alcoolemia em todos os envolvidos em acidentes de 
trânsito que derem entrada na rede hospitalar 
localizados no Espírito Santo. 

 
Parágrafo único - A amostra coletada será 

arquivada no Instituto Médico Legal – IML, a fim de 
ser preservar o material coletado, deixando o mesmo 
à disposição da Justiça.  

 
Art. 2º - Somente por meio da devida 

autorização/requisição judicial o material coletado 
será liberado para a realização da perícia técnica 
científica. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 90 

(noventa) dias após a sua publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em 

contrário. 
 
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2012. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual - PMDB 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Nosso objetivo é incluir no bojo do 
atendimento médico aos pacientes envolvidos em 
acidentes de trânsito, a retirada de uma amostra de 
sangue para a realização do exame de alcoolemia, 
ficando a mesma arquivada no Departamento Médico 
Legal (DML). 

A partir daí, apenas e tão somente no caso 
de autorização judicial, poderia ser feito a análise 
do material previamente coletado, auxiliando a 
Polícia, Ministério Público e a Justiça, na produção 
da prova e na condenação dos culpados. 

Com isso, não haveria possibilidade da perda 
da oportunidade de produção da prova, acabando 
com a dúvida de que o motorista estaria ou não sob 
efeito de álcool ou outra substância psicoativa, no 
momento da ocorrência do acidente.  

A proposta em comento visa alterar a 
situação fática existente, já que atualmente, quando é 
autorizada judicialmente a coleta do material, a 
eventual substância ilegal presente no corpo do 
envolvido no acidente não está, na maioria das vezes, 
mais presente em seu organismo. 

Na mesma linha das propostas anteriores, a 
proposição em comente também é resultante de 
estudos do Dr. Fabiano Contarato, apaixonado e 
dedicado Delegado de Polícia, razão pela qual 
entendemos que a mesma deve ser estudada, sob o 
ponto de vista da preservação da vida humana e da 
criação de condições estruturais para investigação e 
punição dos autores de delitos de trânsito. 

Ante ao exposto, solicitamos a aprovação da 
proposta em comento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Devolva-se ao autor com base do artigo 
143, inciso VIII do Regimento Interno, por 
infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos III 
e VI da Constituição Estadual. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA MESA DIRETORA 
 
PROJETO DE LEI N.º 422/2012 
 

Altera o artigo 4º da Lei nº 9.155, de 
13.5.2009, que instituiu o Prêmio 
Cidade Cidadã no âmbito do Estado. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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DECRETA: 
 

Art. 1º O artigo 4º da Lei nº 9.155, de 
13.5.2009 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 4º As edições do Prêmio 
Cidade Cidadã poderão ser realizadas 
anualmente na 1ª (primeira) quinzena 
de dezembro, a critério da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo.” (NR) 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2012. 
 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 
ROBERTO CARLOS  
1º Secretário 
GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
 
JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Lei objetiva alterar a 
redação do artigo 4º da Lei n 9.155, de 13.5.2009, 
tornando facultativa a realização anual do Prêmio 
Cidade Cidadã. O citado Prêmio, tanto na fase de sua 
preparação enquanto na sua efetiva realização, conta 
com a atuação da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo em todos os municípios do Estado 
e sendo assim, considerando ainda a participação de 
Parlamentares nos pleitos eleitorais, a faculdade de 
sua realização, principalmente em ano de eleições, 
permitirá à Mesa Diretora avaliar a conveniência de 
sua realização, de modo a garantir o cumprimento da 
legislação e regulamentos em vigor e o respeito 
integral aos princípios constitucionais da legalidade, 
moralidade, dentre outros. 

A presente proposta visa avançar ainda mais 
na meta da Mesa Diretora e dos Parlamentares deste 
Poder de cumprimento integral da legislação pátria e 
de respeito à atuação e competência dos demais 
Poderes e órgãos constituídos do Estado. 

Sendo assim, conclamamos nossos nobres 
pares à aprovação do presente Projeto de Lei.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Proteção ao Meio 
Ambiente e de Finanças. 

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

Decreto Legislativo n.o 113/2012, do Deputado 
Doutor Hércules, que concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Doutor Naeme José de Sá. 

Publicado integralmente no DPL do dia 14 de 
novembro de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

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

Decreto Legislativo n.o 114/2012, da Deputada Luzia 
Toledo, que concede Título de Cidadania Espírito-
Santense ao Professor Carlos Antonio dos Santos. 
Publicado integralmente no DPL do dia 14 de 
novembro de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE A LIDERANÇA DE GOVERNO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 156/2012 
 
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 n.º 039/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 288/2012, que dispõe sobre os 
prazos de contratação temporária de pessoal 
constante do anexo V da Lei Complementar nº 
304/2004, que trata da organização da Faculdade de 
Música do Espírito Santo. 

 
Palácio Domingos Martins, 12 de novembro 

de 2012. 
 
SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n. º 156/2012, que acaba de ser lido. 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA MESA DIRETORA 
 
REQUERIMENTO N.º 312/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

Os Deputados abaixo-assinados, 
componentes da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, requerem 
com base no art. 165, IV do Regimento Interno, a 
realização de SESSÃO SOLENE EM 
COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAMÍLIA, a 
realizar-se às 19h, do dia 13 de dezembro de 2012, no 
Plenário desta Casa. 

 
Palácio Domingos Martins, 12 de novembro 

de 2012. 
 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 
ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 
GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Em discussão o Requerimento n.º 
312/2012, 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 
 
INDICAÇÃO N.º 519/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art. 174 do Regimento 
Interno, requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, depois de 
ouvido o Plenário, que seja encaminhada ao Exmº 
Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. Renato 
Casagrande, a seguinte Indicação:  
 

- que seja analisada, por especial 
gentileza, a criação e execução da 
Rodovia do Contorno de Itaipava, em 
Itapemirim, ligando o Porto da 

Gamboa (ES 060) à Rodovia ES 487, 
sentido BR 101, à 5km, trecho de 
aproximadamente 17,58 Km, 
conforme entendimentos 
formalizados entre a Exmª Prefeita 
Municipal de Itapemirim, Sra. Norma 
Ayub Alves, e o Secretário de Estado 
de Transportes e Obras Públicas, Sr. 
Fábio Ney Damasceno, por meio de 
projeto executivo devidamente 
protocolizado na SETOP. 

 
O deferimento da presente indicação é de 

fundamental importância para a sustentabilidade e 
continuidade do desenvolvimento social e econômico 
implantado no município de Itapemirim, tendo em 
vista a criação de uma infraestrutura rodoviária 
adequada para o transporte de pessoas e cargas para, 
principalmente, atendimento das necessidades 
exploratórias das bacias petrolíferas, do futuro Porto 
da Gamboa e das indústrias do setor metal mecânico 
e de prestação de serviços voltados à exploração de 
petróleo a serem instaladas na região.  
 

Palácio Domingos Martins, 12 de novembro 
de 2012.  

 
THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Em discussão a Indicação n.º 519/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
INDICAÇÃO N.º 520/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art. 174 do Regimento 
Interno, requer à Presidência da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, depois de 
ouvido o Plenário, que seja encaminhada ao Exmº 
Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. Renato 
Casagrande, a seguinte Indicação:  
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- que seja analisada, por especial 
gentileza, a possibilidade de 
estadualização do Corredor Industrial 
2 de Itapemirim, criado pela Lei 
Municipal nº 1.923/2005, em área de 
terra às margens esquerda e direita da 
Rodovia do Contorno, que liga o 
Porto da Gamboa, em Itaipava, à 
Rodovia ES 487, até a divisa com o 
município de Rio Novo do Sul, no 
sentido BR 101, bem como às 
margens da Estrada Municipal de 
Fazenda Velha, nos limites 
georreferenciados pelo serviço de 
topografia da municipalidade, 
especificada pela lei Municipal nº 
2650/2012.  

 
O deferimento da presente indicação é de 

fundamental importância para a sustentabilidade e 
continuidade do desenvolvimento social e econômico 
implantado no município de Itapemirim, tendo em 
vista a criação de uma área específica e adequada 
para implantação, principalmente, de indústrias do 
setor metal mecânico e de prestação de serviços 
voltados à exploração de petróleo e ao atendimento 
das necessidades das bacias petrolíferas. E, com 
reservas de áreas para construção de retro área para o 
Porto da Gamboa, aeroporto, heliporto, e outros.  
 

Palácio Domingos Martins, 12 de novembro 
de 2012.  
 
THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Em discussão a Indicação n.º 520/2012, 
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.  
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Doutor 
Henrique Vargas e Marcelo Santos) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DOUTOR 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – 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, antes de 
começar a nossa fala, recorro do despacho de V. Ex.ª, 
proferido durante o Pequeno Expediente desta sessão, 
ao Projeto de Lei n.º 421/2012, de minha autoria, 
para audiência do Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Defiro o pedido de recurso.  
À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, o início da sessão - não sabemos como 
denominar, pois tem acontecido sempre no mesmo 
horário – parece-nos ser o momento de encher 
linguiça, porque ficamos nos pronunciando, enquanto 
aguardamos os Senhores Deputados chegar. É 
lamentável, principalmente para aqueles que chegam 
no horário; e mais lamentável ainda porque, às vezes 
não há quorum.  

Precisamos votar o Projeto de Lei n.º 
404/2012, que trata do Plano de Carreira dos 
servidores do Iema, que se encontram presentes, 
ávidos à espera da aprovação do referido projeto, que 
ainda não é o ideal; que representa apenas uma 
balinha para o servidor do Iema. O cargo de guarda 
terá uma remuneração um pouco mais justa, mas para 
os outros servidores a proposta está deixando muito a 
desejar. 

Cremos que a partir do ano que vem o 
Governo do Estado irá rever esse plano de carreira 
dos servidores do Iema. Mas que possamos aprovar o 
Projeto de Lei n.º 404/2012 ainda hoje, sem falta.  

Temos uma preocupação muito grande em 
relação ao ano que vem, porque tudo gira em torno 
dos royalties e do Fundap. O governo e os prefeitos 
precisam ter criatividade. Mas nos parece que o 
mundo acabou por conta dos royalties de petróleo. 
Que o Estado do Espírito Santo deixará de ganhar é 
fato. Mas acreditamos que não perderá tanto.  

Portanto, é preciso que não se coloque - 
principalmente os administradores que assumirão em 
janeiro de 2013 - a culpa nos royalties de petróleo. A 
culpa, muitas vezes, é da incapacidade, da falta de 
criatividade administrativa. Estão arranjando uma 
desculpa esfarrapada no sentido de querer mais uma 
vez enganar o nosso povo, porque as promessas 
foram muitas. E a ameaça dos royalties não é de 
agora, é de muito tempo; e a do Fundap? Nem se fala. 
Prometeram muitas coisas, um paraíso! Parecia que 
alguns municípios se transformariam numa Suíça, 
tantas as promessas que foram feitas. E agora vem 
com essa lorota de royalties, de Fundap. Chega de 
conversa fiada, vamos trabalhar! (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Esmael de Almeida)  



46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 27 de novembro de 2012 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Da Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) - Cumprimentamos o Senhor Deputado 
Roberto Carlos, ora presidente a sessão, e também o 
Senhor Deputado José Esmeraldo pela paciência em 
nos esperar chegar à tribuna. Saudamos mais uma vez 
o Senhor Deputado Luiz Durão, membro do nosso 
Partido, o PDT, que retorna a esta Casa de Leis. S. 
Ex.ª nos honra muito com seu mandato, pois tem 
demonstrado vigor muito grande; passou por 
dificuldades de saúde nos últimos tempos, no entanto, 
com uma capacidade de superação incrível, dando-
nos cada vez mais orgulho por participarmos de um 
mandato pelo seu Partido. Com toda dificuldade S. 
Ex.ª fez com que o Município de Linhares também se 
comovesse com seu entusiasmo e motivação.  

Nesse domingo, estivemos com o Senhor 
Nozinho Correa, Prefeito Eleito pelo Município de 
Linhares, e com o Senhor Deputado Marcelo Coelho. 
E comentamos ontem, nesta Casa de Leis, a 
receptividade de V. Ex.ª, Senhor Deputado Luiz 
Durão, naquela cidade e o amor que possui por 
aquele Município. Acreditamos que não apenas o 
povo linharense, mas o povo capixaba terá muito 
orgulho do mandato de V. Ex.ª.  

Senhor Deputado Luiz Durão, nesta Casa de 
Leis, todos os Senhores Deputados são unânimes na 
alegria pela volta de V. Ex.ª e pelo carinho que temos 
por sua pessoa. Então, o nome de V. Ex.ª é unânime 
em relação à parceria, à amizade e de poder 
contemplar este Plenário com a sua motivação e o seu 
entusiasmo.  

Da mesma forma, cumprimentamos o Senhor 
Deputado Marcelo Santos, que também retornou a 
esta Casa, após passar por uma dificuldade de saúde. 
S. Ex.ª nos explicou todo o processo complicado por 
que passou. Mas isso é provação, Senhor Deputado 
Marcelo Santos. V. Ex.ª possui três mandatos nesta 
Casa de Leis e, mais uma vez, contribuiu com a 
discussão das questões prioritárias para o Município 
de Cariacica, dando uma demonstração de 
maturidade, dando oportunidade de a democracia ser 
exercida e de colocar a liderança de V. Ex.ª à 
discussão. O Estado do Espírito Santo ainda conta 
muito com o entusiasmo de V. Ex.ª. Agora mais 
ainda. V. Ex.ª comemorou a sua melhora, estava 
preocupado com os exames, mas, graças a Deus está 
recuperado.  

Senhor Presidente, com o pouco tempo que 
nos resta, reiteramos o nosso apoio na defesa do 
Estado do Espírito Santo, agradecendo a cada um dos 
Parlamentares que assinou a carta feita à Senhora 
Presidenta Dilma Rousseff, para que S. Ex.ª vete o 
projeto da nova partilha da receita de royalties do 
petróleo. 

Isso é um sentimento de obrigação, até 

porque o compromisso não foi feito pelo Senhor 
Presidente Lula, foi do Governo Federal. Na época, o 
Presidente Lula, que é do partido da atual Presidenta, 
teve o compromisso de vetar o projeto, mas, também, 
de defender os Estados do Espírito Santo e do Rio de 
Janeiro, com aquilo que é de direito: os recursos 
oriundos dos royalties do petróleo. O Estado 
produtor, como o Espírito Santo não pode ser 
sangrado, como aconteceu em relação ao Fundap. 

Agradeço a cada Deputado que assinou a 
carta que estamos encaminhando hoje à Senhora 
Presidenta Dilma Rousseff, para que, além do veto, 
faça a interlocução com o Congresso Nacional, 
especificamente, com a Câmara dos Deputados. Que 
os Parlamentares não derrubem o veto ao projeto que 
cassa os recursos dos royalties do petróleo para o 
nosso Estado.  

O Estado do Espírito Santo recebe uma 
parcela irrisória de recursos do Governo Federal e 
uma boa parte do que é anunciado não chega aos 
cofres deste Estado. A nossa Bancada, em Brasília, 
composta por dez Deputados Federais e três 
Senhores, junto com os integrantes da Bancada 
fluminense não dá para garantir os nossos direitos, 
devido ao grande conflito de interesses que um 
projeto como esse causa.  

Estamos defendendo os interesses do nosso 
Estado. Os nossos Prefeitos eleitos estão 
preocupados. Mais que os futuros prefeitos está 
preocupado o povo capixaba, que votou na esperança 
de dias melhores com as novas administrações.  

Não vamos permitir que isso aconteça com as 
finanças do nosso Estado. Enquanto Parlamentares 
representantes da sociedade capixaba, temos a nossa 
voz para defender o nosso Estado. Senhor Deputado 
José Esmeraldo, iremos aonde tiver que ir para 
defender o nosso Estado, para não sermos mais uma 
vez surripiados, como no caso do Fundap, com os 
recursos que nos são de direito, até por conta de o 
nosso Estado ser produtor e ficarmos com as mazelas 
em relação à recuperação do meio ambiente.  

Portanto, pedimos aos Senhores Deputados 
que ainda não assinaram a carta, que a assinem, pois 
é mais uma forma de sensibilizar o Governo Federal 
e a Senhora Presidenta Dilma Rousseff a fazer uma 
interlocução junto à Câmara dos Deputados. (Muito 
bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, 
Gildevan Fernandes, José Carlos 
Elias, Lúcia Dornellas e Luciano 
Rezende) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
José Esmeraldo.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
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Deputadas e Senhores Deputados, público que nos 
assiste pela TV Assembleia e pela TV Educativa, 
funcionários desta Casa de Leis, aqueles que nos 
assistem das galerias, profissionais da comunicação, 
jornalistas, assomamos a esta tribuna nesta tarde para 
nos posicionar quanto à assinatura nossa aposta à 
Proposta de Emenda Constitucional, de autoria do 
Senhor Deputado José Carlos Elias, que achávamos 
fosse votada de imediato.  

Esse foi o nosso objetivo e o de todos que a 
assinaram, aproximadamente vinte Deputados. 
Estamos sentindo que estão empurrando os 
Deputados com a barriga, mas não seremos 
empurrados com a barriga. Daremos um veredito: se 
até segunda-feira que vem não protocolizarem essa 
PEC, conforme combinado com o Senhor Deputado 
José Carlos Elias em alto e bom som, retiraremos a 
nossa assinatura. Assinamos a PEC para que dessem 
entrada com a mesma no protocolo desta Casa, e não 
para ficarmos cobrando sem ter solução. Acreditamos 
que os Senhores Deputados Marcelo Santos e 
Gilsinho Lopes, como vários outros Deputados, 
também têm o mesmo pensamento. 
 Daremos um tempo para a solução. Se até 
segunda-feira não derem entrada no Protocolo-Geral 
desta Casa de Leis, retiraremos o nosso nome. Se 
alguém quiser fazer outra PEC, vamos assiná-la, mas 
não mais com esse proponente. O Senhor Deputado 
José Carlos Elias pede para assinar e depois fica 
barrigando. Não estamos neste Plenário para sermos 
barrigado por ninguém. Quando assinamos, 
acreditamos, tínhamos certeza de que a PEC seria 
formalizada, mas não foi. Essa PEC deve ter 
percorrido por todos os órgãos do Governo do Estado 
e por tudo quanto lugar, mas com o nosso nome não! 
Na segunda-feira retiraremos a nossa assinatura. Não 
queremos mais fazer parte dessa PEC, o que não quer 
dizer que não assinaremos outra Proposta de Emenda 
Constitucional, mas não que tenha como proponente 
o Senhor Deputado José Carlos Elias, que deu uma 
rasteira em todos os Senhores Deputados, inclusive 
em nós.  

Por isso, tomamos a liberdade de falar em 
alto e bom som: quando se pede para alguém assinar 
alguma coisa, acreditamos! Acreditamos e dançamos, 
mas dançamos por pouco tempo. Essa PEC foi datada 
do dia 14 de agosto, mas hoje é dia 13 de novembro. 
Falamos com o Senhor Deputado José Carlos Elias e 
S. Ex.ª nos disse: pode deixar que daremos entrada. 
Nós acreditamos. Falamos novamente com S. Ex.ª, 
que nos disse: pode deixar que depois das eleições 
entraremos. Senhor Deputado José Carlos Elias, saí 
da escola em que V. Ex.ª entrou há quinhentos e 
trinta e dois anos! Negativo! Retiraremos o nosso 
nome na segunda-feira, se não derem andamento com 
essa PEC. Isso será feito! Não assinamos a PEC para 
brincar, mas para que tramitasse e a votássemos nesta 
egrégia Casa de Leis. 

 
O Sr. Gilsinho Lopes – Senhor Deputado 

José Esmeraldo, avisamos ao Senhor Deputado José 
Carlos Elias na Presidência e estava ao nosso lado o 
Senhor Deputado Glauber Coelho. Dissemos ao 
Senhor Deputado José Carlos Elias: Vou assinar. E 
V.Ex.ª, vai protocolar? Se for protocolar nós 
assinamos. S.Ex.ª disse que protocolaria e até hoje 
não o fez, o que consideramos uma falta de respeito 
com os parlamentares que assinaram. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Em uma 
próxima oportunidade assomaremos a esta tribuna 
para abordar este assunto novamente. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, foi publicada a 
sexta edição do Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, instrumento importante para os gestores 
públicos municipais, estaduais e governo brasileiro, 
para gestar a política pública de segurança com mais 
eficiência e com mais transparência. 
 Está em vigor a Lei n.º 12.681 de 2012, que 
cria o Sistema Nacional de Informações de Segurança 
Pública, Prisionais e sobre Drogas - SINESP. Uma lei 
federal em vigor, que garante transparência nas 
informações de segurança pública em nosso país. 
 No anuário lançado recentemente temos 
informações sobre homicídios, investimentos em 
segurança pública e sistema prisional. Todos os 
dados são relevantes não somente para os gestores da 
área de segurança, mas para os da área de cidadania e 
de direitos humanos, que se debruçarão sobre essas 
informações e a partir delas proporão novas 
legislações e novas políticas públicas. 
 Um dos dados que nos entristece é o 
percentual de mortes por agressão. O Estado do 
Espírito Santo infelizmente figura como o segundo 
Estado que mais comete homicídios no Brasil, atrás 
do Estado de Alagoas. Mas, infelizmente, Senhor 
Deputado Claudio Vereza, somos o primeiro Estado 
em homicídios de adolescentes entre quinze e 
dezenove anos de idade. A média nacional é de 45,6 
homicídios por cem mil adolescentes nessa faixa 
etária. No Espírito Santo o número de homicídios em 
2009 foi de 122, 2 assassinatos para cada cem mil 
adolescentes. O Estado de Alagoas vem em segundo 
lugar, com 83,5 assassinatos por cem mil 
adolescentes.  
 Precisamos ter políticas públicas para que 
nossos jovens e adolescentes estejam em sala de aula. 
E existe uma proposta de emenda constitucional 
aprovada nesta Casa de Leis que torna obrigatório o 
ensino médio para alunos de até dezessete anos de 
idade. Para coloca-la em prática precisamos envolver 
a sociedade, os órgãos de fiscalização, as famílias e 
os parlamentos municipais, para garantir não uma 
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obrigação, mas o direito de acesso e permanência em 
sala de aula. 
 O anuário também demonstra o investimento 
do Brasil em segurança pública, comparado com 
outros países, como a Alemanha, por exemplo, que 
teve seiscentos e cinquenta e seis homicídios em 
2009 e que investe 1,2% do PIB em segurança 
pública. O Brasil teve quarenta e dois mil e vinte e 
três homicídios em 2009. Investe 1,3% do PIB em 
Segurança Pública. O mesmo que investe a 
Argentina, que teve dois mil trezentos e cinco 
homicídios em 2009. 

Temos muito a trabalhar em políticas 
públicas, principalmente pelo fim da impunidade. 
Um dado que nos preocupa em muito é no sentido de 
que entre 2010 e 2011 há novecentos e quarenta e 
seis mortes a esclarecer, ou seja, crimes que ainda 
não foram desvendados. É necessário debruçar sobre 
esse anuário e propor políticas públicas. (Muito 
bem!) 

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Luzia Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE-(ROBERTO 

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

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, hoje este Plenário 
está agitado com muitas saudações, cheio de boas 
animosidades. Cremos que isso está acontecendo pelo 
fato de hoje ser considerado o Dia da Gentileza. 

Com muito carinho, recebo o Senhor 
Deputado Luiz Durão e demais Deputados que 
voltam do período de licença. Fico feliz de o Senhor 
Deputado Luiz Durão ser durão não só no 
sobrenome, mas no enfrentamento aos problemas de 
saúde. Com muita força se recupera de vários 
tratamentos. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, ontem a Presidenta Dilma 
Rousseff anunciou que logo após sua volta da 
Espanha, que acontecerá no dia dezenove de 
novembro, apresentará ao país o novo marco 
regulatório do sistema portuário brasileiro, 
coincidência direta sobre a vida do Estado do Espírito 
Santo que tem vários terminais portuários, inclusive 
portos públicos. 

No pacote, haverá o anúncio da modalidade 
do porto de Águas Profundas, no Estado do Espírito 
Santo, que é um dos três grandes terminais que serão 
anunciados nesse pacote do sistema portuário 
brasileiro. De tal forma, aguardaremos o 
arredondamento da proposta para comemorarmos 
investimentos pesados e positivos na área do sistema 
portuário. 

A terceira abordagem é sobre a audiência 
pública que deverá acontecer hoje à noite, no cinema 

do Shopping Vitória, organizada pela Prefeitura de 
Vitória para discutir os novos projetos para 
empreendimentos na área ainda não ocupada nos 
limites do Shopping Vitória. Há algum tempo foram 
anunciados grandes condomínios comerciais e 
residenciais com grandes espigões para aquele trecho. 
Todos ficaram preocupados, inclusive a própria 
prefeitura rejeitou a idéia baseando-se em parecer do 
Instituto do Patrimônio Histórico. Agora, a empresa 
volta a apresentar outro projeto. Não sabemos ainda a 
envergadura desse outro projeto. A verdade é que a 
nossa cidade não mais comporta grandes conjuntos 
de espigões, ainda mais no aterro da Enseada do Suá. 

Quando jovem, recordo-me do que o governo 
da época dizia sobre o aterro da enseada do Suá, que 
seria que nem, usando um português bem português, 
o Aterro do Flamengo, um grande parque para a 
cidade. Nós, sim, ficamos com parques: A Praça dos 
Namorados, a Praça dos Desejos e uma parte da 
Curva da Jurema. O resto virou  
área comercial, ou área residencial. O que resta do 
aterro da Enseada é a área vinculada ao Shopping 
Vitória. A área limítrofe da margem do canal já foi 
ocupada recentemente com o Cais das Artes, uma 
imensa obra, exatamente na margem da nossa Baía de 
Vitória. Felizmente a Prefeitura consolidou a Praça 
do Papa e reservou aquela área, no bom sentido da 
palavra reserva: não reserva para grandes 
empreendimentos, mas área reserva de oxigênio e de 
vida para a população.  

A Cidade do Rio de Janeiro agora foi 
declarado patrimônio cultural da humanidade. A 
Cidade de Vitória tem tudo para ser patrimônio 
cultural da humanidade, é igual ao Rio de Janeiro, 
apenas menor. Mas devemos cuidar desse 
patrimônio.  

Então fica a nossa preocupação, que já 
externamos hoje ao Senhor Álvaro Abreu, autor de 
um artigo publicado no jornal A Gazeta, sobre o 
tema. Há uma preocupação: o que vai ser implantado 
ali em termos de empreendimento imobiliário? A 
cidade precisa se preservar. 
 Pois não, Senhor Deputado Atayde Armani. 
 
 O Sr. Atayde Armani – Parabenizamos V. 
Ex.a. Esperamos que o nosso futuro prefeito eleito, o 
Senhor Deputado Luciano Rezende, venha estancar 
essa situação, porque é vergonhosa essa situação. 
Moro em frente a um espigão, um edifício que parece 
ter quarenta e cinco andares de altura, um negócio 
vergonhoso, feio, ridículo. Não sei nem se tem 
sustentação para isso, é até um negócio perigoso.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Para 
finalizar, Senhor Presidente, a Cidade do Rio de 
Janeiro está para demolir todos os viadutos da 
perimetral, porque os referidos viadutos na margem 
da Baía da Guanabara, enfeiam a Cidade. Enquanto 
isso, estamos implantando novos empreendimentos 
às margens da Baía de Vitória. Deve-se pensar 
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melhor nisso.  
Mas a audiência mostrará que projeto é esse. 

A partir do que for apresentado a Cidade avaliará. 
(Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Glauber Coelho, pois sou o 
próximo orador inscrito. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 
COELHO) – Assumo a presidência dos trabalhos e 
concedo a palavra ao Senhor Deputado Roberto 
Carlos. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Deputado 
Glauber Coelho, que ora preside esta sessão, 
Senhoras Deputadas Luzia Toledo e Lúcia Dornellas, 
ontem foi um dia muito intenso com relação a um 
debate que, graças a Deus, com muito entendimento 
da Mesa Diretora e com muito espírito público, 
equacionamos. Definimos nosso Presidente, O 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, para conduzir 
as negociações referentes ao abono dos servidores 
desta Casa. Portanto, isso está equalizado e 
pacificado. A Mesa Diretora demonstrou unidade. É 
claro que nossa liderança, ou seja, quem preside a 
Assembleia Legislativa, ouviu os Senhores 
Deputados e as Senhoras Deputadas, ouvirá os 
demais poderes e se manifestará. 

Como falamos anteriormente, não existe 
divergência alguma entre os integrantes da Mesa 
Diretora. O que existe é um desejo muito grande da 
Mesa Diretora em reconhecer nossos servidores. Por 
isso o projeto que demos entrada nesta Casa foi 
assinado pelos três membros da Mesa. Ou seja, pelo 
Presidente, 1.o Secretário e 2.o Secretário, 
respectivamente.  
 Gostaríamos de abordar nesta tarde um tema 
que estamos observando acontecer em alguns 
municípios do Estado do Espírito Santo e também em 
outros municípios do Brasil: a transição. Ela é 
pacífica nos municípios quando o prefeito é reeleito. 
Ela é pacífica no município, quando o prefeito que 
não tem mais direito à reeleição elege o sucessor. 
Mas, quando o adversário do atual mandatário ganha 
as eleições, quase sempre, com raríssimas exceções 
muito positivas, que destacaremos o Estado do 
Espírito Santo, temos o boicote de informação, o jogo 
de empurra e de responsabilidade em relação ao 
gestor que está conduzindo até o dia 31 de dezembro, 
com a equipe definida pelo gestor que assumirá a 
partir de 1.º de janeiro de 2013. 
 Solicitaremos a nossa assessoria para 
elaborar um projeto de lei para tramitar nesta Casa, 

para que tenhamos uma legislação estadual versando 
sobre a transição. A transição do Governo Paulo 
Hartung para o Governo Renato Casagrande foi 
tranquila. Não temos dúvida de que será tranquila 
também a transição do Governo Renato Casagrande 
para o Governo Renato Casagrande que, se Deus 
quiser S. Ex.ª assumirá no dia 1.º de janeiro de 2015. 
Mas, se for de nossa competência, faremos uma 
legislação para que a transição no âmbito do Estado 
tenha regras, porque em alguns municípios estamos 
vendo que os prefeitos não estão tendo espírito 
público e nem responsabilidade com a população no 
sentido de fazer uma transição tranquila e reconhecer 
a manifesta vontade da população que escolheu o 
novo gestor. 
 Faremos referência a dois prefeitos que estão 
dando lição do que é uma transição pacífica e 
republicana, o Prefeito de Vitória, Senhor João 
Coser, e o Prefeito de Cariacica, Senhor Helder 
Salomão. Esses dois prefeitos estão dando um 
exemplo de civilidade, de como se conduz uma 
transição com responsabilidade, com espírito público 
e principalmente com republicanismo. S. Ex.as estão 
colocando suas equipes à disposição e 
disponibilizando todas as informações das prefeituras 
de Vitória e de Cariacica para os prefeitos eleitos e 
consagrados nas urnas, o Senhor Deputado Luciano 
Rezende e o Vice-Prefeito Juninho.  

Conclamamos os prefeitos que estão em 
processo de transição que tenham espírito público e 
que respeitem a manifesta vontade da população, ao 
eleger um sucessor que não é do seu partido ou que 
não é do seu grupo político. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Sandro Locutor. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, semana passada 
assomamos à tribuna para reclamar da nomeação do 
novo presidente da Ceasa. Tivemos uma resposta de 
que o cargo é do Governo. Mas não dissemos que o 
cargo era da Assembleia Legislativa, queríamos 
apenas ter sido ouvido. Disseram que ouviram o 
Presidente da Comissão de Agricultura desta Casa, 
houve a anuência de S. Ex.ª e estava muito bom, 
porque a Ceasa não tem nada a ver com o Município 
de Cariacica. Mas Cariacica fica com o ônus da 
Ceasa, fica com os problemas sociais que geram no 
seu entorno.  

Para começar o trabalho, o novo presidente 
da Ceasa tinha um processo de um candidato a 
Vereador pelo município de Cariacica que se 
suicidou no período da campanha, e tinha dentro da 
Ceasa uma borracharia há anos. Esse cidadão deixou 
um filho menor de idade e essa borracharia seria 
transferida para a família cuidar desse menino.  

O Senhor Getúlio Pires, que estava no 



50 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 27 de novembro de 2012 

exercício da presidência, conversou direitinho e 
decidiram mudar de local essa borracharia. 
Autorizaram a família a edificar um novo local 
dentro da Ceasa. O novo presidente da Ceasa chegou 
lá esta semana e já interditou, paralisou a dita obra 
dessa família. Isso já tem mais ou menos noventa 
dias que esse pai de família se suicidou, no período 
da campanha eleitoral, e a família não consegue 
trabalhar. 

Estava adiantando o processo e o Frei Paulão, 
moço da cultura, do Boi Pintadinho de Muqui, já 
chegou e paralisou. É por essas coisas que pedimos 
para ser ouvido, porque o cara não sabe da tragédia 
familiar que envolve a situação, paralisou a obra em 
que o avô exercia sua função para dá sustento ao 
neto. (Muito bem!) 

 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Aproveitando o gancho do 
Senhor Deputado Claudio Vereza, nosso decano 
nesta Casa, que falou que hoje é o Dia da Gentileza. 

Então, com muita gentileza, fazemos coro 
com as palavras do nosso querido Deputado Sandro 
Locutor e dizer que o Governador do Estado 
encaminhou uma mensagem para esta Casa para 
substituir um projeto de autoria do Senhor Deputado 
Rodney Miranda sobre Ficha Limpa.  

Portanto, servidor que não tem ficha limpa 
não pode ingressar nas fileiras dos cargos do Estado. 
O Senhor Frei Paulão tem contas rejeitadas pelo 
Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal, foi 
derrotado na sua própria cidade, e já vem com 
truculência para o nosso Município. 

Vamos fiscalizar, acompanhar e denunciar 
nesta Casa. Não vamos mais ficar silentes. Porque 
quando o Líder do Governo disse que o cargo é do 
Governo, entendemos perfeitamente, não queremos o 
cargo do Governo. O Senhor Deputado Sandro 
Locutor informou que o Vice-Líder do Governo, 
Senhor Deputado Atayde Armani, concordou com a 
nomeação.  

Queremos uma manifestação do Senhor 
Deputado Atayde Armani nesse sentido, uma vez que 
é Presidente da Comissão de Agricultura. A 
Comissão de Agricultura que respeitamos, não pode 
ser dona da verdade nessa questão de localização de 
servidor que é ficha suja.  

Então, Frei Paulão que nos perdoe por hoje 
ser o Dia da Gentileza, mas fazemos este registro 
Senhor Presidente e queremos dizer mais: iremos à 
Ceasa amanhã, após o encerramento da sessão 
ordinária nesta Casa, para ouvir todos os 
comerciantes e saber se estão satisfeitos. Temos 
certeza que à unanimidade não está satisfeita com a 
indicação do Frei Paulão para a Presidência da Ceasa. 
Isso é um desprestigio e o Governador acaba se 
queimando com indicações dessa natureza. Deixamos 
bem claro que enquanto morador e eleitor do 
Município de Cariacica não vamos nos subordinar a 
tais indicações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
seu Presidente,  Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço. (Pausa)  
 

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

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

 
ORDEM DO DIA: 

 
 Votação da redação final do Projeto de Lei 
n.o 388/2012, oriundo da Mensagem Governamental 
n.o 266/2012, que dispõe sobre a Legislação de 
Regência do Fundo para o Desenvolvimento das 
Atividades Portuárias - FUNDAP. Publicado no DPL 
do dia 24/10/2012. Parecer n.º 484/2012, da 
Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no 
DPL do dia 13/11/2012. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 404/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 285/2012, que altera a Lei n.o 
8.968/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
IEMA. Publicado no DPL do dia 06/11/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, 
DE MEIO AMBIENTE E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 36/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 284/2012, que altera a 
Lei Complementar n.o 547/2012, que dispõe sobre o 
Plano de Carreira do Departamento de Imprensa 
Oficial do Estado - DIO. Publicado no DPL do dia 
06/11/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 37/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 286/2012, que altera a 
Lei Complementar n.o 527/2012, que dispõe sobre o 
Plano de Carreira do Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado - IPEM. Publicado no DPL do dia 
06/11/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 38/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 287/2012, que altera a 
Lei Complementar n.o 544/2012, que dispõe sobre o 
Plano de Carreira da Junta Comercial do Estado - 
JUCEES. Publicado no DPL do dia 06/11/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E 
DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
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Projeto de Lei Complementar n.º 35/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 283/2012, que altera a 
Lei Complementar n.o 525/2009, que dispõe sobre o 
Plano de Carreira das Agências Reguladoras do 
Estado - ARSI/ASPE. Publicado no DPL do dia 
06/11/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 401/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 280/2012, que autoriza o Poder 
executivo a conceder o direito real de uso ao 
Município de Pinheiros de um terreno medindo 
1.834,58 m2 (Um mil oitocentos e trinta e quatro 
metros quadrados e cinquenta e oito decímetros 
quadrados), denominado de assentamento Nova 
Vitória. Publicado no DPL do dia 30/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 79/2012, do Deputado 
Gilsinho Lopes, que concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Sr. Alcio de Araujo. Publicado no 
DPL do dia 25/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 82/2012, do Deputado 
Freitas, que concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Durval Vieira de Freitas. Publicado 
no DPL do dia 24/10/2012. 
 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 95/2012, do Deputado José 
Carlos Elias, que concede Título de Cidadão Espírito 
- Santense ao Doutor Antonio de Oliveira da Rosa 
Pepino. Publicado no DPL do dia 07/11/2012. 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 96/2012, do Deputado José 
Carlos Elias, que concede Título de Cidadão Espírito 
- Santense ao Doutor ao Geraldo Lucio De Lazzari 
Teixeira. Publicado no DPL do dia 07/11/2012. 

 
 Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 97/2012, do Deputado José 
Carlos Elias, que concede Título de Cidadão Espírito 
- Santense ao Senhor Josimar Franco Mota. 
Publicado no DPL do dia 07/11/2012. 
 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 98/2012, do Deputado José 
Esmeraldo, que concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Adel Schuab. Publicado 
no DPL do dia 08/11/2012. 

 
 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 99/2012, do Deputado José 
Esmeraldo, que concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Joel Fernandes de 
Carvalho Filho. Publicado no DPL do dia 
08/11/2012. 
 

 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 379/2012, do Deputado Sandro Locutor, 
que dispõe sobre a normatização, fiscalização e 
atuação das Empresas que exerçam atividade de 
pesquisa de mercado no âmbito do Estado. Publicado 
no DPL do dia 26/10/2012. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.o 383/2012, do Deputado José Esmeraldo, 
que obriga a instalação de ar condicionado nos 
veículos de transporte coletivo de passageiros 
intermunicipal no Estado. Publicado no DPL do dia 
01/11/2012. 
 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 100/2012, do Deputado Da 
Vitória, que concede Título de Cidadania Espírito-
Santense ao Senhor Ricardo David Rabinovich-
Barkman. Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 101/2012, do Deputado Da 
Vitória, concede Título de Cidadania Espírito-
Santense a Senhora Mara Consuelo Ferreira de 
Souza. Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 102/2012, do Deputado Da 
Vitória, concede Título de Cidadania Espírito-
Santense ao Senhor Alexandre José Soares Neto. 
Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 103/2012, do Deputado 
Esmael de Almeida, concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Erasmo Maia Vieira. 
Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 104/2012, do Deputado 
Esmael de Almeida, concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Joarês Mendes de 
Freitas. Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 105/2012, do Deputado 
Esmael de Almeida, concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Bruno Nunes de 
Bustamante. Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 106/2012, do Deputado 
Dr. Henrique Vargas, que concede Título de 
Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Luiz 
Fernando dos Reis. Publicado no DPL do dia 
13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 107/2012, da Mesa 
Diretora, que concede Título de Cidadania Espírito-
Santense ao Senhor Genildo Luiz Borba. Publicado 
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no DPL do dia 13/11/2012. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 108/2012, da Mesa 
Diretora, que concede Título de Cidadania Espírito-
Santense ao Senhor José Carlos Martins Coelho. 
Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 109/2012, da Mesa 
Diretora, que concede Título de Cidadania Espírito-
Santense a Senhora Maria Candida Gomes Bromatti. 
Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 110/2012, do Deputado 
Doutor Hércules, que concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Senhor Osvaldo Maturano. 
Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.o 111/2012, do Deputado 
Doutor Hércules, que concede Ttítulo de Cidadania 
Espírito-Santense ao Doutor Carlos Alberto Gomes 
dos Santos. Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 

 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.o 112/2012, do Deputado 
José Esmeraldo, que concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Pastor José Enio de Carvalho 
Rocha. Publicado no DPL do dia 13/11/2012. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Elcio Alvares) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Votação da redação final do Projeto 
de Lei n.o 388/2012. 

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
À Secretaria para extração de autógrafos.  
 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 404/2012.  
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Sandro Locutor, Rodney Miranda, Gildevan 
Fernandes e Atayde Armani.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Justiça, matéria bem-vinda, é o 

Projeto de Lei n.º 404/2012, alterando a Lei n.º 
8.968/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Iema. 

Temos acompanhado desde o primeiro 
semestre os debates dos servidores do Iema em busca 
da recuperação de condições favoráveis para que o 
Estado não perca, por baixa remuneração, técnicos, 
servidores qualificados e jovens dos seus quadros. 
Havia o aguardo de matéria semelhante há quase seis 
anos, por parte dos servidores do Iema. Chegaram a 
fazer um movimento de paralisação, por causa de um 
momento de interrupção de negociações. Felizmente 
o Governo envia essa matéria estruturando as 
carreiras do Iema em quatro níveis para superior e 
três níveis para médio, além dos interstícios de 
progressão. 

Ainda no que se refere à estruturação dos 
cargos, ressalta-se que as carreiras serão compostas 
por 15 referências em cada um dos seus níveis. 

O projeto contempla ainda a alteração do 
artigo 12 da Lei n.º 8.968/2008, com o fim de 
viabilizar que os servidores do IEMA tenham as 
promoções realizadas no mês de outubro, para os 
servidores que completarem interstício de 05 (cinco) 
anos até 30 de setembro, com efeitos financeiros a 
partir de 1º de novembro. 

Também se destaca a nova Política de Gestão 
de Pessoas, objetiva a normatização das diretrizes 
que balizam o exercício da gestão pública. 

Ressalta que as tabelas de remuneração 
propostas serão implementadas em três etapas sendo 
a primeira em 1° de julho de 2012, a segunda em 1.º 
de janeiro de 2013 e a terceira em 1.º de janeiro de 
2014. 

A matéria veio acompanhada das normas da 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, com 
declaração de atendimento ao limite de pessoal e 
outras informações. 

Parabenizamos o Senhor Governador Renato 
Casagrande, toda a sua equipe, os servidores do Iema 
e suas representações pela luta e pelo processo de 
negociação.É lógico que todas as matérias têm 
sempre algum ponto a ser melhorado, mas é assim 
que vamos qualificando o quadro de pessoal do Poder 
Executivo de nosso Estado. Foram seis anos de 
espera. A defasagem do Plano de Carreira do Iema é 
muito antiga, a espera foi de exatamente seis anos, 
em que os servidores tiveram muita paciência, mas 
agora estão de parabéns! 

Dessa forma, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria. (Muito 
bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – O relator opina pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto.  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
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O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 
relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 
relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 
relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

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

unanimidade pela Comissão de Constituição e 
Justiça.  

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Rodney Miranda, José Carlos Elias, 
Claudio Vereza e Doutor Henrique Vargas.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Rodney Miranda.  

 
O SR. RODNEY MIRANDA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, o 
Projeto de Lei n.º 404/2012, oriundo do Governo do 
Estado, altera a Lei n.o 8.968/2008 que dispõe sobre o 
plano de carreira do Iema. Faz adequação ao plano de 
carreira do Iema na Política de Gestão de Pessoas do 
Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. Já foi 
votada a constitucionalidade e legalidade do referido 
projeto e sigo a orientação da Comissão de 
Constituição e Justiça. Relato pela sua aprovação. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(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. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS - 

Com o relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – A 

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

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SANDRO LOCUTOR) – Convoco os membros da 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, Senhores 
Deputados Luciano Pereira, Doutor Hércules, Esmael 
de Almeida e Doutor Henrique Vargas.  

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

ao Meio Ambiente, o Projeto de Lei n.º 404/2012 
trata sobre o plano de carreira do Iema.  

Senhor Presidente, quando as portas estavam 
fechadas na Seger para a discussão do plano de 
carreiras do Iema que se encontrava em greve, 
atendendo à solicitação do Sindicato dos Servidores 
Públicos, do próprio Iema, fizemos questão, da 
tribuna desta Casa, de abrir a discussão sobre o 
projeto em tela com o Secretário Alcio de Araújo 
para que se avançasse na discussão. É claro que 
somos sabedores de que nem todos os pleitos estão 
sendo alcançados, o que significa que ainda temos de 
estar atentos e sempre discutindo. Mas o Governo 
mostrou boa vontade em receber os funcionários, os 
profissionais de carreira do Iema. Continua a 
discussão para o aprimoramento de possíveis 
emendas posteriormente. Mas representa uma vitória 
da categoria.  

Eu disse nesta Casa naquela oportunidade, 
em alto e bom som, para o Senhor Alcio de Araújo, 
Secretário de Gestão de Governo, que é uma pessoa 
muito prudente, que este Deputado queria e iria 
acompanhar de perto essa resolução que hoje se torna 
uma realidade para os servidores. 

Eu sou sabedor de que com algumas 
categorias as discussões ainda  continuarão e 
certamente prosperarão. Mas junto com a categoria e 
com o Sindicato dos Servidores Públicos eu me sinto 
vitorioso pelo intuito de abrir o canal de negociação e 
as coisas se concretizarem.  

Senhor Presidente, opinamos pela aprovação 
do projeto, de acordo com o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  

 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
  
O SR. LUCIANO PEREIRA - Com o 

relator.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Com o 

relator.  
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O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - Com o 

relator.  
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Com o relator. 
 
O SR. - SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Meio Ambiente.  
 Devolvo o projeto à Mesa.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Atayde Armani, Freitas, Lúcia Dornellas, 
Luzia Toledo e Sandro Locutor. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
O Projeto de Lei n.º 404/2012, oriundo da 

Mensagem Governamental n.o 285/2012, altera a Lei 
n.o 8.968/2008 que dispõe sobre o Plano de Carreira 
do Iema.  

Saudamos o Senhor Gerson Correia de Jesus, 
Presidente do Sindipúblico que participou com o 
Governo de todas as reuniões para o aprimoramento 
do Quadro de Carreira desses órgãos. Está em 
votação neste momento o projeto do Iema. Mas estão 
em pauta os projetos que tratam do Dio, do IPEM, da 
Junta Comercial e das agências reguladoras do 
Estado, o que mostra o carinho do Governo do 
Estado com o funcionalismo público e o respeito com 
o Sindipúblico que participa dessas reuniões dando a 
legitimidade e fazendo a discussão necessária para 
que os processos avancem.  

Dessa forma, opinamos pela aprovação do 
referido projeto. (Muito bem!) (Pausa) 

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

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

relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

FERRAÇO) –– Em discussão o Projeto de Lei n.º 
404/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 404/2012. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

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

Projeto de Lei Complementar n.o 36/2012. 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Rodney 
Miranda, Claudio Vereza, Sandro Locutor, Gildevan 
Fernandes, Atayde Armani e Lúcia Dornellas.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Rodney Miranda. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei 
Complementar n.o 36/2012, oriundo do Governo do 
Estado, dispõe sobre o plano de carreira do 
Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo. 

Senhor Presidente, o pleito é justo e está 
dentro da legalidade e da constitucionalidade. Esse é 
o meu relato. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – O parecer do nobre relator é 
favorável ao projeto. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada.  

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

relator.  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

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

relator. 
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O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

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

unanimidade pela Comissão de Justiça. 
Devolvo o projeto à Mesa. 
 

  O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Doutor Henrique Vargas, 
Rodney Miranda e Gilsinho Lopes.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas.  
 

O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
(Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e 
Senhores membros da Comissão, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 36/2012, de autoria do governador 
do Estado, altera a Lei Complementar n.º 547/2012, 
que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Departamento de Imprensa Oficial do Estado. 
Mensagem Governamental n.º 284/2012.  

Acompanharemos o relato da Comissão de 
Justiça e nosso relato na Comissão de Defesa de 
Cidadania é pela aprovação. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) - Em discussão o 
parecer. (Pausa) 

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 
relator.  
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – A 

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

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

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 

Comissão de Finanças, Senhores Deputados Freitas, 
Luzia Toledo, José Esmeraldo, Atayde Armani e 
Lúcia Dornellas.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão, a Mensagem Governamental 
n.º 284/2012, que altera a Lei Complementar n.º 
547/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIO. 

O DIO tem uma história bonita. Não sei se o 
Senhor Presidente sabe, mas, o Diário Oficial, à 
época do Senhor Governador José Ignácio, esteve na 
iminência de ser extinto. Este Deputado teve uma 
posição fundamental para que não houvesse a 
extinção do Diário Oficial naquele período. Os 
funcionários sabem disso. 

 Somos favoráveis com certeza. Os 
profissionais que lá trabalham, são competentes. 
Também seguiremos o parecer da Comissão de 
Justiça. Aprovamos este projeto com muita 
satisfação. 

Parabenizamos o Senhor Governador Renato 
Casagrande, pois S. Ex.ª está conseguindo tirar da 
prateleira projetos que já estavam cheios de poeira. E, 
com isso, S. Ex.ª está levantando a autoestima desses 
funcionários. Até mesmo porque, esses funcionários 
são competentes e, caso contrário, farão concursos 
em outras instituições e, com certeza, serão 
aprovados. 

Portanto, é importante que se pague aquilo 
que eles merecem, para que tenhamos nas nossas 
Secretarias, no Diário Oficial, no Iema - Instituto 
Estadual de Meio Ambiente - e no Ipem - Instituto de 
Pesos e Medidas - pessoas que, realmente, façam a 
diferença. O Senhor Governador Renato Casagrande 
está de parabéns. 

O nosso parecer é favorável ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 36/2012. (Muito bem!)  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. FREITAS - Com o relator.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  

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

relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – A Presidência 

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

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

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 36/2012. (Pausa) 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Lembramos aos Senhores 
Deputados que precisamos de quorum especial 
porque votaremos um projeto de lei complementar. 
Obrigado, Senhor Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 36/2012. 

A presente proposição exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO.  

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

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Votaram SIM vinte e um Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 36/2012.  

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Conforme comuniquei a V. 
Ex.ª, peço permissão para me retirar da presente 
sessão para participar da reunião com os comitês de 

bacias hidrográficas, a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, a Secretaria Estadual da Casa Civil, o 
Ministério Público de Meio Ambiente e a Comissão 
Interestadual Parlamentar de Estudos sobre a Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce, Cipe Rio Doce, a fim de 
tratar de questão importante sobre a qual estamos 
todos preocupados: comitês de bacias. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – A missão de V. Ex.ª é parlamentar.  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Muito 

obrigado, Senhor Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Um abraço e felicidades na reunião. 
Lembro aos Senhores Deputados que os 

Projetos de Lei Complementar n. os 37/2012, 38/2012 
e 35/2012 exigem votação nominal e necessitam de 
quorum qualificado, com a presença de, no mínimo, 
dezenove deputados. (Pausa) 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 37/2012. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Gildevan 
Fernandes, Atayde Armani, Lúcia Dornellas, Luzia 
Toledo, Claudio Vereza e Freitas. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, trata-se do Projeto 
de Lei Complementar n.º 37/2012, com o intuito de 
adequar o Plano de Carreira do Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado do Espírito Santo, Ipem. Essa 
adequação é feita com base nas disposições da 
política de gestão de pessoas do Poder Executivo do 
Estado do Espírito Santo, instituído pela Lei 
Complementar n.º 637/2012.  

A referida matéria é constitucional e legal, 
porém há um pequeno erro na redação do artigo 4.º, 
que está redigido da seguinte forma:  
 

Art. 4.º - Esta lei entra em vigor em 
1º (primeiro) de julho de 2012. 

 
 A lei não pode entrar em vigor na data 
retroativa. Os efeitos é que podem retroagir. Dessa 
forma, apresentamos a seguinte emenda: 

  
Art. 4.º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1.º (primeiro) de julho 
de 2012.  
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Dessa forma, consertamos a redação, que 
estava equivocada. O que interessa é que os efeitos 
serão retroativos a 1.º de julho de 2012.  

Ressaltamos que a emenda proposta ao artigo 
4.º é a seguinte: 
 

Art. 4.º - Esta lei entra em vigor na 
data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 1.º (primeiro) de julho 
de 2012.  

 
Dessa forma, opinamos pela 

constitucionalidade e legalidade do  Projeto de Lei 
Complementar n.º 37/2012 pela constitucionalidade e 
legalidade, com o acréscimo dessa pequena emenda 
de redação. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator. 
 

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

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

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

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Claudio Vereza, Luiz 
Durão e Doutor Henrique Vargas. 

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

da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
37/2012 tem por objetivo alterar a Lei Complementar 
n.º 527/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito 
Santo – Ipem. Discutimos esse projeto com o 
Sindicato dos Servidores, juntamente com o Governo 

do Estado, e chegamos a este resultado, em que nos 
debruçamos para votar, acrescido da emenda de 
autoria do Senhor Deputado Claudio Vereza. 

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 37/2012, com a emenda. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Como votam os Senhores Deputados? 
  
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. LUIZ DURÃO – Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Com o relator. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

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

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Doutor Henrique Vargas, Freitas, Atayde 
Armani, Luzia Toledo e Lúcia Dornellas. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Finanças, com certeza 
relataremos o Projeto de Lei Complementar n.º 
37/2012, oriundo do Poder Executivo, com muita 
satisfação. Até mesmo por que fomos diretor-geral do 
Ipem, um órgão delegado do Inmetro, durante três 
anos e um mês. 

É importante que os Senhores Deputados 
saibam que o Ipem não tem nenhum recurso do 
Estado; tem vida própria. Na verdade, é a fiscalização 
que traz os recursos para a manutenção desse 
instituto. Sendo que vinte e cinco por cento dos 
recursos vão para o Inmetro. É o melhor negócio do 
mundo para o Inmetro, com certeza. 

O diretor-geral do Ipem deve ter um 
pouquinho de paciência com os funcionários daquele 
instituto, porque senão demora pouco tempo no 
cargo. Estou mandando esse recadinho para S. S.ª: 
tenha paciência cara, porque se eu começar a bater 
em você não fica uma semana.  

Fiquei sabendo que mais servidores do Ipem 
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queriam ter comparecido a esta sessão. Não vieram 
porque o diretor-geral não deixou. Se soubesse o 
nome dele, falaria. 

Parabenizo o Senhor Governador Renato 
Casagrande que tem aceitado as reivindicações dos 
funcionários públicos. Obviamente que não as aceita 
em sua totalidade. Mas digo com todas as letras que 
S. Ex.ª é um democrata.  

É importante dizer que grande parte dessa 
rapaziada, dessa moçada toda que hoje está no Ipem 
é concursada. E esse concurso veio da minha época, 
quando fui diretor-geral do Ipem, apesar desse 
concurso ter sido realizado tempo depois.  

Então, é importante, Senhor Deputado Sérgio 
Borges, mantermos no Ipem esses funcionários, 
pessoas capacitadas e competentes, essa turminha 
novinha, porque do contrário irão embora, irão fazer 
outro concurso e irão para outro lugar. Tem que 
pagar pelos menos a razoabilidade para que eles se 
mantenham naquele instituto. 

Relato pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 37/2012, que dispõe sobre o plano 
de carreira do Instituto de Pesos e Medidas do Estado 
do Espírito Santo, Ipem, publicado no Diário do 
Poder Legislativo de 06 de novembro de 2012, 
acompanhando a emenda apresentada na Comissão 
de Justiça. 

Passamos a palavra ao Senhor Deputado 
Sérgio Borges, nosso grande líder, S. Ex.ª jogava 
bola conosco em Guarapari e, naquela época, o 
Senhor Presidente Theodorico Ferraço já jogava no 
time dos coroas. (Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Em discussão o parecer do 
relator, pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 37/2012, com a emenda 
apresentada pela Comissão de Justiça. (Pausa)  

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

relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  

 
O SR. FREITAS - Com o relator.  

 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS - 

Com o relator.  
 

O SR. SÉRGIO BORGES – A Presidência 
acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Finanças, com a 
emenda apresentada pela Comissão de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n. o 37/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n. o 37/2012 

O presente projeto exige votação nominal.  
Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

à proposta votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO.  

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

Atenção Senhores Deputados que não se 
encontram no Plenário, por gentileza, precisamos de, 
pelo menos, dezoito Senhores Deputados presentes 
para termos quorum para votação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 37/2012. (Pausa) 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Enquanto os colegas votam, 
comunico a V. Ex.ª que estarei no Palácio da Fonte 
Grande, hoje, às 17h, como Coordenadora da Cipe 
Rio Doce. Essa discussão sobre os mananciais e os 
Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Doce se 
iniciou na Assembleia Legislativa tendo como 
mentor o Ministério Público. Já fizemos outra 
reunião no Município de Vila Velha. Hoje, a reunião 
será com o Senhor Luiz Ciciliotti, Secretário-Chefe 
da Casa Civil, com a participação, principalmente, do 
Ministério Público e de todos os representantes dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio Doce. Como 
coordenadora da Cipe Rio Doce, estarei nessa 
reunião. Comunico a V. Ex.ª que me retirarei, mas 
acabei de votar. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Lamento mais uma vez o 
Governo marcar uma reunião na hora da sessão. Fica 
registrado o meu desagrado e minha ausência, pois o 
Governo tem que respeitar o horário de sessões da 
Assembleia Legislativa. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Não foi o Governo do Estado 
que marcou essa reunião, foi o Ministério Público, e 
sou convidada. Não tem nada a ver, Senhor Deputado 
Doutor Hércules.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro dos votos)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Cacau 
Lorenzoni, Gildevan Fernandes,  
Roberto Carlos e Sandro Locutor e 
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comparece o Senhor Deputado Da 
Vitória) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Henrique Vargas, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, José Carlos Elias, 
José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Luciano Pereira, Luciano Rezende, 
Luiz Durão, Luzia Toledo, Rodney 
Miranda e Sérgio Borges).  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Votaram SIM dezoito Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 37/2012.  

À Comissão de Justiça para redação final.  
Se a Comissão de Justiça puder oferecer 

parecer à redação final em reunião extraordinária, 
amanhã já poderemos votá-la. Portanto, desde já esta 
Presidência autoriza a inclusão da referida redação 
final na Ordem do Dia da próxima sessão. 

 
(Comparecem os Senhores Deputados Dary 

Pagung e Gilsinho Lopes) 
 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 38/2012.  
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Claudio Vereza, Lúcia Dornellas, Rodney 
Miranda e Freitas.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Em mãos o Projeto de Lei 
Complementar n.o 38/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 287/2012, que altera a Lei 
Complementar n.o 544/2012. Esta é mais uma matéria 
tratando de planos de carreiras. Neste caso trata-se do 
Plano de Carreira da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo, adequando-o às disposições da 
Política de Gestão de Pessoas do Poder Executivo, 
instituída pela Lei Complementar n.º 637/2012, 
aprovada no primeiro semestre. São adequações que 
o governo tem feito em vários órgãos a partir da 
aprovação dessa nova lei. 

No bojo do projeto constam as tabelas com 
os novos subsídios, a declaração do ordenador de 
despesas, as previsões orçamentária e financeira, o 
parecer técnico da Procuradoria desta Casa, entre 

outros documentos, anexos. Parabenizamos os 
servidores da Junta Comercial pela adequação do 
Plano de Carreira.  

Dessa forma, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 
Complementar n.º 38/2012. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 

relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA – Com o 

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

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

unanimidade pela Comissão de Justiça.  
Devolvo o projeto à Mesa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Claudio Vereza, 
Rodney Miranda e Doutor Henrique Vargas.  

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

da Cidadania, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.o 38/2012, é de autoria do 
Governo do Estado e altera a Lei Complementar n.o 
544/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira da 
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - 
JUCEES. (Muito bem!) (Pausa)  

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. RODNEY MIRANDA - Com o 
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relator. 
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Com o relator. 
  
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

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

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Doutor Henrique 
Vargas, Atayde Armani, Gilsinho Lopes e Dary 
Pagung.  

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

o Projeto de Lei Complementar n.o 38/2012 altera a 
Lei Complementar n.o 544/2012, que dispõe sobre o 
Plano de Carreira da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo. 

Acompanho os pareceres das Comissões de 
Justiça e Defesa da Cidadania, votando pela 
aprovação do projeto. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relator.  
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 
relator.  

O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS - 
Com o relator. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 38/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 38/2012. 

Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram na Casa que compareçam em Plenário, 
pois necessitamos de quorum de dezoito 
Parlamentares para votação. (Pausa) 

O presente projeto exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO.  

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

 
(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Luciano 
Rezende, Luiz Durão e Luzia 
Toledo) 
  
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Esmael de Almeida, 
Freitas, Genivaldo Lievore, Gilsinho 
Lopes, José Carlos Elias, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Rodney Miranda e Sérgio 
Borges)  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Votaram SIM dezessete Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 38/2012. 

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Aproveitamos a 
oportunidade para parabenizar o Senhor Governador 
Renato Casagrande, por ter encaminhado esse projeto 
que dispõe sobre o Plano de Carreira da Junta 
Comercial do Estado.  

Há pouco tempo estivemos visitando e 
acompanhando de perto o trabalho realizado pela 
Junta Comercial. É muito justo o que estamos 
fazendo nesta sessão, ao aprovar esse projeto. Muitas 
vezes essa instituição é esquecida por tantas pessoas, 
mas realiza um relevante trabalho neste Estado.  

Parabenizo o Governo do Estado e todos os 
Senhores Deputados pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 38/2012. 

  
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! A título de registro, há mais 
de uma semana solicitei uma audiência com o 
Conselheiro do Tribunal de Contas, Senhor Rodrigo 
Chamoun, ex-presidente desta Casa, e até o presente 
momento não fui agraciado. Estou no aguardo. 
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
35/2012. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Rodney 
Miranda, Claudio Vereza, Dary Pagung, Atayde 
Armani, Lúcia Dornellas e Freitas. 

Designo o Senhor Deputado Rodney Miranda 
para relatar o projeto. 

 
O SR. RODNEY MIRANDA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2012, que dispõe sobre o Plano 
de Carreira das Agências reguladoras do Estado, 
ARSI/ASPE, dentro da política de gestão de pessoas 
do Governo Estadual. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

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

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 

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

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

unanimidade pela Comissão de Justiça. 
Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Marcelo Santos) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – O Senhor Deputado Sérgio Borges 
solicita aos Senhores Deputados que permaneçam por 
mais dez minutos para votarmos esta matéria. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Claudio Vereza, 
Marcelo Santos, Rodney Miranda e Doutor Henrique 
Vargas. 

Designo o Senhor Deputado Claudio Vereza 
para relatar o projeto. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, a 
primeira instituição de direitos humanos no Poder 
Público, criada no Estado do Espírito Santo. O Poder 
Legislativo saiu na frente, naquela época, na Década 
de 90. Nem governo, nem prefeitura, ninguém tinha 
nenhum setor criado para a área dos direitos humanos 
e a Assembleia Legislativa criou. Essa Comissão é 
histórica. 
 Trata-se do Projeto de Lei Complementar n.º 
35/2012, alterando a Lei Complementar n.º 525/2009, 
que dispõe sobre o Plano de Carreira das Agências 
Reguladoras do Estado - ARSI/ASPE. Vamos 
traduzir para quem nos acompanha, porque o 
Governo não trouxe a tradução, o nome das agências. 
São duas agências reguladoras criadas no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, uma na área de saneamento 
e infraestrutura e a outra de energia.  

Novas tabelas de subsídios da ARSI e da 
ASPE, adequadas à política de gestão de pessoas. Em 
2012: cinco mil quinhentos e noventa e nove reais; 
2013: ... Em 2012 a tabela é mensal, mas em 2013 e 
2014... Tem erro de redação no projeto. É preciso que 
depois a Comissão de Redação verifique-o. 

Mensal 2012: cinco mil quinhentos e noventa 
e nove reais; anual 2013: quarenta e quatro mil 
setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos; 
anual 2014: oito mil novecentos e trinta e oito reais e 
quarenta e nove centavos. Algum erro existe aqui. 

Enfim, sugerimos que haja correção da 
redação das matérias se houver necessidade. (Pausa)  

Não, está correto, é porque a tabela se refere 
a janeiro de 2014, um mês apenas. 

Dessa forma, opinamos pela  aprovação do 
presente projeto. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(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. MARCELO SANTOS – Com o 

relator. 
 
O SR. RODNEY MIRANDA – Com o 

relator. 
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O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Com o relator. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – A 

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

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Freitas, 
Da Vitória e Gilsinho Lopes. 

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

opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2012, que altera a Lei 
Complementar n.º 525/2009, já votada nas 
Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania pela 
sua aprovação.  (Muito bem!) (Pausa) 

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

relator. 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 

relator. 
 
O SR. FREITAS – Com o relator. 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2012. (Pausa) 

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

A Presidência apela aos Senhores Deputados 
que se encontram nas imediações do Plenário que 
adentrem ao recinto e aponham presença nos 
terminais eletrônicos. Estamos precisando da 
presença de V. Ex.as, uma vez que o quorum é 

qualificado por se tratar de Projeto de Lei 
Complementar. Precisamos da presença de pelo 
menos dezoito Senhores Deputados. (Pausa) 

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 35/2012.  

A presente proposição exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO.  

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

 
(Procede-se ao registro dos votos)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, comparece o 
Senhor Deputados Gildevan 
Fernandes e retira-se o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Esmael de Almeida, 
Freitas, Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, José Carlos Elias, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Marcelo Santos, Rodney 
Miranda e Sérgio Borges)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Votaram SIM dezoito Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 35/2012. 

À Secretaria para extração de autógrafos 
Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. (Pausa)  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

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

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei n.º 401/2012. 

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

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

de Decreto Legislativo n.º 79/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 82/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 95/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 96/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 97/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Dary Pagung) 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 98/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 99/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue à 3.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 379/2012. 
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 Lei n.º 383/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 100/2012. 

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

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

de Decreto Legislativo n.º 101/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 102/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 103/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 104/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 105/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 106/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 107/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 108/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-
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lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 109/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 110/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 111/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

de Decreto Legislativo n.º 112/2012. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Da Vitória e 
comparece o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes) 

 
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

Grande Expediente, dividido em duas partes: 
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos. 
 Concedo a palavra ao Líder do PRP, Senhor 
Deputado Dary Pagung. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a ao Líder do PV, Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes.  
 
 O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
Senhor Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES) – Tendo S. Ex.a declinado, concedo a 
palavra ao Líder do PPS, Senhor Deputado Luciano 
Rezende. (Pausa)  
 Ausente, concedo-a ao Líder do PTB, Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Senhor 
Presidente, declino. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES) – Tendo S. Ex.a declinado, concedo a 
palavra ao Líder do PP, Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni. (Pausa)  
 Ausente, concedo a palavra ao Líder do 
Governo, Senhor Deputado Sérgio Borges. 
  
 O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, a todos aqueles que nos 
ouvem e nos veem, nossos respeitos. Em primeiro 
lugar, registramos o evento de posse, ontem no Salão 
Santiago, dos vinte novos procuradores da 
Procuradoria-Geral do Estado, em que estiveram 
presentes, além dos procuradores, seus familiares; 
secretários de Estado; o Senhor Givaldo Vieira, Vice-
Governador, representando o Senhor Governador 
Renato Casagrande, que estava no Rio de Janeiro em 
reunião com o Governador Sérgio Cabral; 
autoridades religiosas e civis. Foi uma posse muito 
concorrida. 
 Registramos que depois de dezesseis anos a 
Procuradoria-Geral do Estado tem em seus quadros 
vinte novos procuradores, o que vem trazer mais 
segurança jurídica para o Estado e sangue novo para 
misturar-se com aqueles que estão lá e produzir para 
o Estado do Espírito Santo resultados importantes de 
que precisamos.  
 O Senhor Rodrigo Júdice, Procurador-Geral 
do Estado, fez um discurso ilustrativo, educativo, em 
que registrou todos os avanços que a Procuradoria-
Geral do Estado teve através dos anos, e o estado em 
que ela se encontra, hoje, no que tange à 
modernização. Enfim, S. Ex.ª deu uma aula de como 
deve funcionar a Procuradoria-Geral do Estado. 
Deixamos o nosso abraço ao Senhor Rodrigo Júdice e 
a todos os seus subprocuradores, porque realmente 
foi uma solenidade importante, com emoção, e 
revestida de muita importância para o Estado do 
Espírito Santo. 
 Parabenizamos o Senhor Rodrigo Júdice e 
todos os seus procuradores. Parabenizamos a PGE e o 
Senhor Governador Renato Casagrande por ter 
chamado esses vinte novos procuradores, o que será 
muito importante para o nosso Estado, repetimos.  
 Agradecemos aos Senhores Deputados.  Hoje 
votamos seis projetos do Governo do Estado que 
organizam, modernizam órgãos públicos com planos 
de carreira para os servidores do Iema, do DIO, do 
Ipem, da Junta Comercial, da Agência Reguladora do 
Estado, além de termos votado a redação final da 
legislação de regência do Fundap, que será 
encaminhada ao Governo do Estado, para que 
produza os efeitos necessários, tendo em vista os 
malefícios causados pela votação no Senado Federal 
e na Câmara Federal da famigerada lei 
inconstitucional da redistribuição dos royalties de 
petróleo. Com certeza, depois de um estudo que está 
mandando fazer com toda tranquilidade, a Senhora 
Presidenta Dilma Rousseff vetará os artigos 
inconstitucionais. 
 Temos que dizer que essa votação não foi de 
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um partido só, não. Inclusive nossos deputados do 
PMDB de outros Estados votaram contra também. A 
lei é oriunda da Presidência da República e tem que 
consertar essa aberração do Senador Vital do Rêgo. 
S. Ex.ª é um Senador da República e não pode 
legislar contra a Constituição Federal e nem os outros 
senadores podem votar a favor. Como um legislador, 
que jura defender a Constituição, vota contra a Carta 
Magna do seu País só para poder tirar proveito de um 
bem que Deus colocou no litoral dos Estados do 
Espírito Santo e Rio de Janeiro? Os outros Estados 
querem apanhar esses recursos para eles.  

O petróleo corresponde dez por cento dos 
minerais. E os outros minerais que estão no Estado de 
Minas Gerais, na Amazônia? Por que não fizeram 
uma lei de distribuição geral? O que o Estado do 
Espírito Santo ganha com o minério de ferro? Nada! 
E fica protegendo ainda o Estado de Minas Gerais 
que exporta o minério pelo nosso Estado e não 
recebemos nada. Bem disse ontem o Doutor Pedro 
Valls Feu Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça: 
fica o pó de minério para respirarmos, para atacar o 
pulmão dos capixabas, dos nossos filhos; não só dos 
capixabas, mas de todos que moram aqui, que vieram 
de outros estados e adotaram nossa terra para viver, 
uma terra boa, terra de gente boa e honesta. O povo 
capixaba dá exemplo e não pode ser punido pela 
irresponsabilidade de um Congresso que vota contra 
a Constituição Federal. 

Quando assumimos nossos mandatos juramos 
defender as leis do Estado, a Constituição da 
República, a Constituição Estadual, e vem o 
Congresso Nacional e estranhamente vota contra a 
Constituição. O Presidente da Câmara Federal ainda 
fica de brincadeira dizendo que o Estado do Espírito 
Santo já tem muito, como se fosse um cômico. S. 
Ex.ª é deputado federal, não é humorista. 
 Os Deputados da Assembleia Legislativa 
hoje assinaram um documento, capitaneado pelo 
Senhor Deputado da Vitória, para a Presidenta da 
República, demonstrando nosso descontentamento e 
o pedido de veto. 
 Repetimos, não dá para entrar na nossa 
cabeça que deputados e senadores votem contra a 
Constituição que juraram defender. Não interessa de 
que Estado é. Como será a distribuição dos royalties 
dos outros minerais que têm por aí afora nos Estados 
brasileiros? O petróleo está na costa dos Estados do 
Espírito Santo e Rio de Janeiro, já está sendo achado 
em Sergipe, e os outros minerais? Isso representa dez 
por cento dos minerais do solo brasileiro, inclusive 
aquíferos que tem por ai.  

Deixamos registrado nosso descontentamento 
com esse procedimento. Não se pode votar contra a 
Constituição. O Congresso Nacional prestou um 
desserviço a Nação e temos certeza que após os 
estudos, Senhor Deputado José Esmeraldo, que a área 
técnica do Governo Federal fará a Presidenta Dilma 
Rousseff vetará; e se não vetar o STF vai considerar 

inconstitucional. Essa é uma das maiores aberrações 
que já aconteceu no solo brasileiro.  
 Repetimos: do minério de ferro, o que fica no 
Espírito Santo em recursos? Fica o pó de minério 
para respirarmos. Por exemplo, colocam água por 
aspersão, usam um monte de tecnologia e o pó 
continua caindo nas nossas casas, nas nossas cabeças, 
no ar que respiramos e indo para o nosso pulmão. Há 
necessidade de se fazer alguma coisa com isso.  
 Outra coisa que queremos registrar e 
lamentar: ainda há tempo para o Prefeito João Coser 
resolver, é o problema que aquele prédio da Petrobras 
criou na Praia do Canto. Toda vez que chove vira um 
inferno aquele bairro. Isso é assunto de vereador, mas 
como eles não estão fazendo nada para resolver essa 
situação ,vamos repercutir nesta Casa. 

A Rua Constante Sodré, no trecho que pega a 
Rua Elesbão Linhares e vai a Reta da Penha impede a 
água de passar e depois pega a parte de Santa Lúcia. 
Aquele prédio da Petrobras, que foi construído no 
terreno da Emescam, criou um problema infernal e 
qualquer chuva, um pouquinho a mais, leva aquele 
lamaçal lá para baixo e não vemos a Prefeitura de 
Vitória fazer nada, a não ser depois que a chuva passa 
mandar um caminhão lavar a rua. A água tem entrado 
nas garagens dos prédios, tem estragado os carros das 
pessoas e elas pagam imposto caro.  
 Senhores vereadores que estão aí estão no 
mandato e nosso querido Prefeito, Senhor João 
Coser, ainda tem tempo para resolver esse assunto; 
caso contrário ficará para o Prefeito eleito, Senhor 
Luciano Rezende, mas alguém tem que resolver. A 
Petrobras gastou milhões naquela construção e podia 
ter mudado a drenagem na Praia do Canto, porque 
dinheiro ela tem, e tem que ter responsabilidade 
social também.  

Então, não podemos concordar com isso, 
mesmo sendo o forum do vereador, mas somos 
moradores e pagamos impostos. Os moradores que 
estão nos ouvindo, que são daquela região, devem 
estar satisfeitos conosco, por estar falando sobre isso. 
O Prefeito João Coser ainda tem novembro e 
dezembro para chamar a Petrobras e mandar resolver 
o problema da Praia do Canto e de Santa Lúcia. 
Qualquer chuva inunda tudo, desce um lamaçal da 
área da Petrobras que nada em dinheiro. Não para 
ficarmos quietos: é pó de minério no nariz e lama no 
pé.  

As grandes empresas que operam no Espírito 
Santo não trazem nada de positivo. Isso é lamentável 
e nos faz ter que fazer este alerta. Ainda dá tempo 
para Prefeitura de Vitória corrigir esse problema. 
Agora, que estamos nos meses de chuva, novembro e 
dezembro, que chove mesmo; qual é o remédio? O 
remédio é deixar inundar o carro dos outros, depois ir 
lá no outro dia, dá um solzinho e lavar a rua. É uma 
brincadeira de mau gosto com quem paga IPTU e 
IPVA caros. É muito imposto para o povo brasileiro e 
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capixaba pagarem para este descaso. 
 
O Sr. José Esmeraldo – Senhor Deputado, 

gostaria de me solidarizar com V. Ex.ª, porque não é 
a primeira vez que cita esse assunto com relação à 
calamidade em época de chuva para aqueles 
moradores da Rua Elesbão Linhares e Constante 
Sodré, que são duas ruas importantes e fundamentais 
naquela região.  

Não sei o porquê de a Petrobras, com todo 
poderio que tem, não ter resolvido esse problema? V. 
Ex.ª é engenheiro, e eu também sou engenheiro da 
Prefeitura do Município de Vitória. É só plantar 
grama onde há o escoamento da terra e fazer sua 
canalização. O que está precisando é de vontade 
política. O Senhor Secretário Municipal de Obras 
Paulo Maurício Ferrari pode e deve ir àquela região e 
notificar a Petrobras. A partir do momento em que 
for notificada tomará providências. 

Nossa fala nesta Casa é muito importante, 
porque os moradores daquela região não podem ficar 
passando, em épocas de chuva esse descompasso. O 
Governo municipal tem que tomar providências.  

Parabenizo a fala de V. Ex.ª. Já a fiz nesta 
tribuna quando V. Ex.ª havia me pedido. Há 
desrespeito com os moradores dos bairros Praia do 
Canto e Santa Lúcia, precisamos de solução. 

Hoje os poderes públicos estão 
desacreditados, em função de situações que 
acontecem e com as quais as autoridades não tomam 
providências. Muitas vezes a pessoa é um prefeito, 
mas não tem competência para chegar e apertar seu 
subordinado. Portanto, tem que apertar o 
subordinado. Quem é Prefeito e Governador tem que 
fazer isso, não pode deixar ao Deus dará. 

A cidade de Vitória é muito pequena, o 
Prefeito precisa e deve, até em relação aos moradores 
nesse período, rodar durante a semana, procurar ouvir 
os moradores e resolver a situação. Não adianta fazer 
reunião, é demagogia; tem que ir até ao local ver, 
resolver e depois dar continuidade. Não pode 
começar e depois parar no meio do caminho. É isso 
que queremos ver. 

Parabenizamos o Senhor Deputado Sérgio 
Borges, que mora no bairro Praia do Canto e tem 
passado sérios transtornos. Sabemos que V. Ex.ª é 
cobrado pela população que reside naquele local, pois 
é uma pessoa tranquila, amiga e meu amigo pessoal. 
Até em função do pedido de V. Ex.ª, do pedido deste 
Deputado e dos moradores, principalmente da região 
dos bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, gostaria 
que a Prefeitura Municipal de Vitória tomasse 
providências com urgência, urgentíssima, que não 
fosse amanhã ao local, mas sim hoje para resolver o 
problema, para que não voltemos a tribuna desta 
Assembleia Legislativa para fazer uma outra fala 
sobre esse assunto. Muitas vezes fazemos uma fala, 
não tomam as providências, então fazemos uma 

segunda fala mais pesada.  
Parabenizo V. Ex.ª e agradeço ao nosso 

amigo Senhor Deputado Doutor Hércules, que é o 
primeiro a chegar a esta Casa, chego em segundo 
lugar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) – Findo o tempo destinado às 
Lideranças Partidárias, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória, orador inscrito. 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 

do orador) – Saudamos o Presidente Doutor 
Hércules; o Senhor Deputado Genivaldo Lievore; o 
nosso amigo Deputado Sérgio Borges; o decano 
Deputado Elcio Alvares; o nosso amigo do Município 
de Pinheiros, Deputado Gildevan Fernandes; o 
Deputado Claudio Vereza, aqueles que nos assistem 
através da TV Assembleia e da TV Educativa, nossos 
taquígrafos e profissionais da Comunicação.  

Senhor Presidente, fiz um pronunciamento e 
me parece que surgiu efeito. Falei que eu retiraria o 
meu nome, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, e V. 
Ex.ª tinha me falado que também retiraria o seu 
nome, assim como o Deputado Marcelo Santos 
também faria o mesmo, e houve uma solução no 
problema. Aquela proposta de emenda constitucional 
que estava enclausurada foi, na verdade, tornada sem 
efeito e substituída por outra que é merecedora do 
apoio ao Presidente Theodorico Ferraço. Inclusive 
essa PEC ficou bem definida e sei - não quero citar 
nomes – que o Senhor Deputado Elcio Alvares foi 
um dos seus idealizadores, se é que eu posso falar 
assim Deputado Elcio Alvares, pois não tenho 
procuração. Mas V. Ex.ª com muita sapiência, com 
muita competência e com muita responsabilidade 
parece-me que foi quem redigiu o texto. Essa 
proposta de emenda constitucional tira um desagravo 
porque do jeito que estava se falando que o Deputado 
Theodorico Ferraço seria colocado de escanteio, com 
certeza isso não seria bom para a governabilidade. 
Estou falando numa dedução que tirei em função do 
conhecimento que tenho de Plenário e não tenho 
dúvida de que, obviamente, o Governador Renato 
Casagrande, com muita sapiência e com muita 
competência, deu o sinal verde porque foi feita uma 
proposta de emenda constitucional que se chamou de 
“PEC tampão” porque ela veio, na verdade, 
direcionada ao Theodorico Ferraço. Esse é o meu 
pensamento. Não sei se estou errado, Senhor 
Deputado Elcio Alvares. Mas ela veio direcionada. É 
esse o procedimento que quero, isto é, não quero dar 
rasteira em ninguém aqui não.  

Senhor Presidente, o Governo do Estado está 
de parabéns porque a partir do momento em que essa 
proposta de emenda constitucional foi apresentada, 
inclusive ela já foi protocolizada e amanhã será lida 
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pela Mesa Diretora, com certeza isso resolve o 
problema de todo mundo porque não era salutar. 
Dizemos sempre que o Presidente Theodorico 
Ferraço tem ajudado o Governo porque S. Ex.ª 
trabalha pelo desenvolvimento do Estado e essa é a 
missão do Parlamentar. Se o nosso Estado está bem 
desenvolvido financeira e educacionalmente e na área 
da Saúde, tudo isso é importantíssimo e facilita 
porque esta Casa de Leis é a ressonância da 
população.  

Senhor Presidente, nesta terça-feira eu estava 
engasgado com essa proposta de emenda 
constitucional que assinei em outubro. Hoje venho a 
esta Casa, muito antes de assinar, nem sabia que tinha 
outra PEC que foi elaborada pelo Deputado Elcio 
Alvares, Presidente da Comissão de Justiça, e 
acredito que outros deputados também devem ter 
participado. Mas acredito que S. Ex.ª foi o timoneiro 
e isso veio tranquilizar a Casa. A Casa tem que 
trabalhar tranquila, ou seja, ela não pode trabalhar no 
nervosismo porque isso não é bom para a 
democracia. 

A nossa fala desta tribuna hoje é para 
parabenizar o Governo Estadual e a todos os 
Deputados por esse procedimento democrático que é 
contemplar o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
homem que tem feito um brilhante trabalho nesta 
Casa de Leis.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, volto a 
falar sobre o Município de Cariacica. Não sei o que 
está acontecendo no Município de Cariacica sede e 
em Cariacica. É lamentável. Fiz uma emenda, tirei do 
meu orçamento valores e repassei para o Senhor 
Helder Salomão, Prefeito do Município de Cariacica, 
que foi Deputado Estadual comigo nesta Casa. O 
Senhor Helder Salomão fez uma boa administração 
em seu primeiro mandato de prefeito. Mas me parece 
que no segundo mandato está deixando a desejar. Por 
quê? Fiz um repasse de verba, houve um convênio 
entre o município e o Governo do Estado, estava tudo 
mastigadinho e o Senhor Helder Salomão deu ordem 
de serviço. O que é ordem de serviço? Presume-se 
que é o que antecede o início dos trabalhos. Todo 
mundo na expectativa em outubro e até hoje nada foi 
feito naquela região. 

Senhor Presidente, destinei cento e quatro mil 
e setecentos e noventa e um reais e setenta e oito 
centavos para a pavimentação e a drenagem da rua 
Augusto Ferreira, no Bairro Porto Novo, Município 
de Cariacica, a pedido do Senhor Adenilson dos 
Santos Nascimento, meu amigo Dudé. O Prefeito 
Helder Salomão foi ao local, próximo das eleições, 
deu ordem de serviço e parou, isto é não deu 
continuidade. Senhor Helder Salomão, toma juízo! 
Eu destinei duzentos e cinco mil e quinhentos e 
noventa e dois reais e noventa e um centavos para a 
pavimentação e a drenagem das ruas da Cesan e da 
Rui Barbosa, no Bairro Cariacica-sede, no Município 
de Cariacica. Fui ao local, prometi e cumpri, pois 

quando eu falo, eu cumpro vez que esta é a minha 
marca. Não sou aquele cara que fala e depois 
esquece, não! Se eu falo eu faço. Essa é a minha 
fama. 

Foi lá deu a ordem de serviço e até hoje a 
obra não foi iniciada. Os moradores de lá estão 
pedindo que se inicie a obra com a maior urgência. 
Senhor Helder Salomão, já foi dada a ordem de 
serviço.  

Senhor Presidente, peço a V. Ex.ª que me 
conceda mais cinco minutos para que eu conclua o 
meu discurso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a V. Ex.ª, mais três 
minutos, pois ainda há vários oradores inscritos. 
Faltam apenas vinte minutos para encerrar a sessão. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Foram 

destinados quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e 
três reais e vinte e dois centavos para pavimentação e 
drenagem da Rua São Gabriel da Palha, Bairro Del 
Porto. Ele foi lá e deu ordem de serviço. 

Senhor Prefeito Helder Salomão, pare com 
isso! Dê um aperto nesse secretário de obras, Senhor 
José Antônio Munaldi, o Munaldi.  

Meu Deus do céu! Isso está paralisado no 
tempo. E os recursos que encaminhamos à Prefeitura 
Municipal de Cariacica para fazer obra para o povo 
dessa cidade? Fazemos a nossa parte, quem não está 
fazendo sua parte é a Prefeitura de Cariacica.  

Ainda dei setenta e cinco mil reais para uma 
obra na rua, próxima à rua da Cesan, mas como não 
fizeram projeto. Não fizeram nada. Coloquei esses 
setenta e cinco mil reais no orçamento. Salomão! O 
que é isso Salomão? É brincadeira? Queria assomar a 
esta tribuna e falar: poxa, o Prefeito está fazendo. É 
um cara bacana! Mas não está fazendo. Helder 
Salomão, é por isso que as coisas acontecem. É por 
isso. Fica difícil. Dei quase quinhentos mil reais para 
a realização de obras na Rua da Cesan que é tão 
importante, com a Rua Rui Barbosa, que sai atrás da 
Escola de 1.º Grau Professor Augusto Luciano, uma 
obra importantíssima, e mais setenta e cinco mil reais 
para a construção de obras na rua próxima à Cesan. 
Dei mais setenta e cinco mil reais porque o pessoal 
da assessoria do Senhor Helder Salomão, o tal do 
Secretário de Obras.... Munaldi! Desse jeito ficará 
difícil. Olhe o que aconteceu. É lamentável. Tive 
oportunidade de falar quatro a cinco vezes com o 
Senhor Munaldi, mas o cara não cumpre nada. Falei 
ao telefone com S. S.ª várias vezes. Acreditei, mas 
não era daquilo que havíamos conversado, era tudo 
conversa fiada, papo furado, mentira e 
irresponsabilidade.  
 Senhor Juninho, vamos ver se V. Ex.ª toma 
conta do pedaço de Cariacica. V. Ex.ª tem uma 
responsabilidade muito grande porque foi o Prefeito 
mais votado da história do Município de Cariacica. 
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No segundo turno, V. Ex.ª foi o mais votado do 
Brasil. V. Ex.ª é bom de bola, vamos ver se será um 
bom executivo.  

Estamos nesta Casa de Leis para te apoiar. 
Não coloque o Senhor Munaldi com V. Ex.ª. Não! 
Tire-o daí. Esse moço enterrou a Secretaria de Obra 
da Prefeitura Municipal de Cariacica porque dei 
quase quinhentos mil reais para o Município de 
Cariacica e S. S.ª não usou a verba.  

Senhor Presidente, encerro o meu discurso, 
mas minha vontade era falar por mais três horas. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore, orador inscrito. 

 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados e telespectadores da 
TV Assembleia, o Brasil foi eleito pela terceira vez 
para compor o Conselho de Direitos Humanos da 
ONU. É uma importante representação para a 
discussão das políticas públicas não somente do 
Brasil, mas do mundo. Tudo o que afeta a dignidade 
da pessoa no mundo passa pelo Conselho da ONU. 
 O nosso País está de parabéns porque 
conseguiu um espaço importante, demonstrando que 
o Governo Federal, da Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff, tem o compromisso de assegurar o respeito 
à dignidade da pessoa humana. 
 As políticas públicas implantadas no Brasil 
nos últimos dez anos resgatam a dignidade da pessoa. 
Uma dívida de mais de quinhentos anos com os 
povos negros, indígenas e com os mais pobres. 
 O Plano Nacional de Direitos Humanos é 
também um importante instrumento para que 
resgatemos as políticas de direitos humanos no nosso 
País. 
 Ontem, o Senhor Deputado Claudio Vereza, 
em seu pronunciamento falou sobre a audiência 
pública para a validação do Programa Estadual de 
Direitos Humanos e o Plano Estadual de Educação 
em Direitos Humanos que é um importante 
instrumento do Estado do Espírito Santo para a 
discussão das políticas públicas em direitos humanos. 
 Os dois documentos se complementam e 
falaremos um pouco sobre o Plano Estadual de 
Educação em Direitos Humanos porque acreditamos 
que é por meio da Educação que mudaremos a 
realidade de violência não só do nosso Estado, mas 
também do País.  
 A campanha do Ministério Público Federal 
está encampada pelos Ministérios Públicos Estaduais, 
Conte até 10, para justamente pensarem antes de 
cometerem uma violência, que ainda está enraizada 
na cultura de uma Nação marcada pela violação e 
massacre dos indígenas e negros. 
 Romperemos esse costume violento por meio 
da Educação e por isso que esse documento foi 

construído com muita participação das entidades da 
sociedade civil e dos Governos (Poderes Judiciário, 
Legislativo e Executivo; Ministério Público).  
 Uma das propostas do Plano Estadual de 
Educação em Direitos Humanos é a sistematização de 
uma rede de formação em educação em direitos 
humanos em âmbito estadual, de modo a articular 
uma ampla diversidade de modalidades de formação 
com que se possa responder adequadamente à 
pluralidade e diversidade das necessidades sociais. 
 Além disso, o documento propõe que deve 
ser criado um grupo de trabalho permanente, 
constituído por pessoas de referência das diferentes 
Secretarias de Estado, dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, de organizações pertinentes da sociedade 
civil, com as finalidades de elaborar plano de ação 
com definição de responsabilidades e de parcerias 
para as diferentes ações, de monitorar sua 
implementação  e cumprimento, e de a seu tempo 
convocar o processo de revisão dos dois documentos, 
nos termos da Disposição Geral 0.5.  

Senhor Deputado Claudio Vereza, a 
construção do documento contou com muita 
participação. Agora, a tarefa é colocá-lo em prática. E 
é um desafio nosso a construção de um documento 
importante, como o Plano Estadual de Educação em 
Direitos Humanos, que trabalhará a educação básica, 
a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino 
médio em suas diferentes modalidades, assim como 
na educação superior.  

Pensamos que começar com as crianças, na 
educação infantil, é importante, mas também é 
preciso que a educação em direitos humanos chegue 
à nossas universidades e faculdades para que 
possamos superar as desigualdades.  

É preciso que atinja a área da educação não 
formal e não escolar. Todos sabem que as entidades 
da sociedade civil, igrejas, comunidades, sindicatos, 
movimentos de direitos humanos e associações 
educam, ou melhor, fazem um processo educativo. 
Assim, esperamos que, nas suas programações, 
incluam a educação em direitos humanos. 
Consideramos que a educação não formal tem um 
papel importante para resgatar os direitos humanos 
no nosso Estado.  

Quanto ao nosso texto, que foi validado, 
informamos que o mesmo contempla a educação dos 
profissionais do sistema de justiça e segurança e 
demais agentes do Poder Público. Consideramos que 
o Estado não pode violar os direitos humanos. 
Portanto, aqueles que têm a missão de aplicar a 
justiça e a segurança deverão ser os primeiros a 
respeitar a dignidade da pessoa humana. Esse é um 
avanço importante para que todos os profissionais de 
segurança pública, que têm a função de garantir a 
segurança, possam também ter conhecimento tanto 
do Programa Estadual de Educação em Direitos 
Humanos quanto do Plano Estadual de Direitos 
Humanos.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, 
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esperamos que esta Casa, por meio da Escola do 
Legislativo, possa assumir essa responsabilidade com 
os servidores efetivos, de gabinetes e comissionados, 
a fim de que conheçam esse documento.  

Senhor Deputado Claudio Vereza, essa é a 
tarefa. E pensamos que esta Casa pode dar o 
exemplo. Dessa forma, solicitaremos à Mesa 
Diretora, na pessoa do Senhor Deputado Roberto 
Carlos, responsável pela Escola do Legislativo, que 
possa contribuir no processo de implementação deste 
documento: o Plano Estadual de Educação em 
Direitos Humanos. 

Um ponto importantíssimo, que está 
contemplado no Plano Estadual de Educação em 
Direitos Humanos é a educação e a mídia. Quando 
nos referimos à mídia, não é somente a mídia 
convencional, mas sim toda a mídia que tem uma 
proposta específica.  

Destacamos entre as ações programáticas da 
área educação e mídia: 

 
(...)5.2 Criar bancos de dados e 
portal sobre Direitos Humanos, com 
parceria nos poderes Legislativo e 
Judiciário e na sociedade civil, com 
as seguintes características: 
 
a - informações claras às cidadãs e 
cidadãos sobre seus direitos;(...) 

 
Assim, entendemos que a mídia tem um 

papel fundamental na divulgação e na implementação 
desse programa e desse Pano de Educação em 
Direitos Humanos. 

Continuando a leitura das ações 
programáticas, temos: 

 
b. canais para a denúncia de 
violações; 
 
c. acesso a textos didáticos e 
legislação pertinente ao tema; 
 
d. relação de profissionais e 
defensores(as) de Direitos Humanos; 
 
e. informações sobre políticas 
públicas sendo desenvolvidas nos 
âmbitos municipal, estadual e 
federal. 
 

Diversas políticas públicas estão sendo 
desenvolvidas nas esferas de governo, mas ainda 
poucas cidadãs e poucos cidadãos conhecem essas 
políticas. Então, a educação em mídia tem essa ação 
programática para que no Espírito Santo possamos 
divulgar e levar ao conhecimento da maioria dos 
cidadãos os seus direitos e assim garantir um Estado 
com menos violência. (Muito bem!)  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza, orador inscrito. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, declino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Tendo S. Ex.ª declinado, passo a 
presidência dos trabalhos ao Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas, pois sou o próximo orador 
inscrito. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HENRIQUE VARGAS) – 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, Deputado 
Doutor Henrique Vargas, e Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore, ainda presentes, assomamos a 
esta tribuna, novamente, para falar sobre projeto de 
lei, de nossa autoria, que determina a realização de 
exames de alcoolemia em todos os envolvidos em 
acidentes de trânsito em nosso Estado, uma vez que 
precisamos fazer um trabalho mais severo com 
relação a esse tema.  

Não podemos continuar assistindo a esses 
acidentes de braços cruzados ou, pelo menos, sem 
falar nada. Sabemos perfeitamente que é de 
competência do deputado federal e do senador da 
República leis neste sentido, mas não podemos de 
forma alguma ficar calado. É necessário que 
deputados e senadores lutem para que os acidentados, 
que chegam aos hospitais vitimados de acidentes 
automobilísticos, possam, naturalmente, serem 
submetidos ao teste de alcoolemia, que esse exame 
fique guardado e arquivado no IML para que, caso 
um juiz precise dessa prova para instruir algum 
processo, possa requisitá-lo à medida que for 
necessário.  

Não podemos continuar assistindo a essa 
matança, a essa guerra no trânsito, que a cada dia 
vem matando pessoas inocentes, e também a que 
alguns irresponsáveis continuem bebendo e dirigindo. 
Isso é inaceitável. Ficamos tristes com o que estamos 
assistindo todos os dias. 
 O dia em que um deputado federal ou um 
senador da República tiver que ir ao IML reconhecer 
o corpo de um filho, do pai, da mãe, de um irmão ou 
de uma irmã, acho que ficará mais sensibilizado e 
lutará mais em Brasília para mudar esse estado de 
coisa. Não têm condições de continuar essa guerra no 
trânsito. Álcool e direção não combinam. É preciso 
dar um basta e que isso acabe de uma vez por todas, 
 Que a Lei Seca não seja uma mentira, como 
vem sendo; que uma vida não valha mais nada. Por 
uma vida o cidadão paga fiança, vai embora e fica 
por isso mesmo. Mas fica o prejuízo à família que 



70 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 27 de novembro de 2012 

perdeu um ente querido, além do prejuízo financeiro 
ao governo, que tem de pagar aposentadoria por 
invalidez ou pensão pela vida inteira à pessoa 
vitimada. Então, precisamos fazer com que os 
senadores e deputados federais se sensibilizem e 
lutem para mudar esse estado de coisa. 
 Falta menos de um minuto para o 
encerramento desta sessão. E, para não transgredir o 
Regimento Interno, concluímos a nossa fala. (Muito 
bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HENRIQUE VARGAS) – Findo o tempo destinado 
a presente sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, 
convoco os Senhores Deputados para a próxima, 
solene, hoje, às 19h, conforme requerimento do 
Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, aprovado 
em Plenário, em homenagem ao Lions Clube de São 
Gabriel da Palha, para qual designo Expediente: o 
que ocorrer, e comunico que haverá sessão ordinária 
dia 14 de novembro de 2012, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 39/2012; discussão 
especial, em 3.ª sessão, dos Projetos de Decreto 
Legislativo n.os 98/2012 e 99/2012; discussão 
especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 
379/2012 e 383/2012; discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Decreto Legislativo n.os 
100/2012, 101/2012, 102/2012, 103/2012, 104/2012, 
105/2012, 106/2012, 107/2012, 108/2012, 109/2012, 
110/2012, 111/2012 e 112/2012; discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Decreto Legislativo n.os 
113/2012 e 114/2012.  

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

 
*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a 
presente sessão as Senhoras Deputadas 
Aparecida Denadai 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 QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 DE 
OUTUBRO DE 2012. 
 

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

Convido o Senhor Secretário a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(O Senhor Secretário procede à 
leitura da ata) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Em discussão a ata. (Pausa) 
 Encerrada.  

Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela 

aprovação.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Pela aprovação.  
 
O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Ata aprovada como lida. 
 
Antes de iniciarmos a leitura do expediente, 

agradecemos a presença da Doutora Jéssica Fábia 
Polese e do Doutor Rowdley Robert Rossi, que estão 
nesta reunião da Comissão de Segurança para 
apresentar o trabalho sobre a Medicina do Sono 
Multidisciplinar, que está diretamente relacionado à 
função da segurança pública e às demais funções 
estressantes relativas ao cargo. 

 Distribuiremos, ainda, alguns expedientes.  
Convidamos a Doutora Inês Ângela Loss, 

Diretora do Departamento de Promoção Social da 
Polícia Civil, representando o Chefe da Polícia Civil, 
para tomar assento à Mesa, agradecemos a presença 
de V. S.ª.  

Convidamos também o Capitão Siwamy Reis 
dos Anjos, representando o Coronel Fronzio Calheira 
Mota, para, igualmente, tomar assento à Mesa. 

Cumprimentamos o Senhor Antônio Fialho 
Júnior, representando o Sindicato dos Investigadores 
da Polícia Civil; a Senhora Selma Lúcia de Souza e o 
Senhor Ésio Cavalcante, representando os Escrivães 
da Polícia Civil; o Senhor Walter Buffolo, 
representando a Associação dos Agentes da Polícia 
Civil do Espírito Santo (Agenpol) que já está em 
processo de eleição.  
 Cumprimentamos os colegas investigadores 
de polícia do concurso de 1993, nesta Comissão e os 
colegas concursados de 1996, que estão ansiosos 
aguardando suas nomeações.  
 Já informamos para alguns Senhores dos 
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concursos de 1996 e da Polícia Civil de 1993, que a 
nossa audiência definitiva com o Senhor Governador, 
com Secretário de Segurança e o Doutor Alcio de 
Araújo sobre o tema, será no dia 13. Os Senhores 
foram informados para que possamos dar um retorno 
às S. S.as. 
 Temos nesta Comissão os nossos 
Subdelegados, Senhor Milton Francisco de Oliveira e 
o Senhor Renato Cesar Gomes Severino, 
representando os Subdelegados de Polícia do Estado 
do Espírito Santo. 
 Solicito ao Senhor Secretário que proceder à 
leitura do Expediente.  

Após a leitura, passaremos à fase da 
audiência para que a Doutora Jéssica Fábia Polese e o 
Doutor Rowdley Robert Rossi façam a exposição. 
  
 O SR. SECRETÁRIO lê 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
OFÍCIO N.º 261/2012, encaminhado pelo 
Excelentíssimo Senhor Deputado Da Vitória, 
solicitando o empenho desta Comissão junto 
às policias e a Secretaria de Saúde do Estado, 
para que continue as investigações sobre o 
desaparecimento da Senhora Maria Lúcia da 
Silva Pedro. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Ciente. Extraia-se cópia e encaminha ao 
gabinete dos Senhores Deputados, ao Secretário de 
Estado de Saúde e ao Secretário de Estado de 
Segurança do Espírito Santo. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

OFÍCIO N.º 261/2012, encaminhado pelo 
Senhor Gerson Correia de Jesus, Presidente 
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. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Ciente. Arquive-se no banco de dados 
desta Comissão. 
  Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  

OFÍCIO N.º 275/2012, encaminhado pela 
Senhora Marta Saviatto, Subsecretária de 
Estado de Gestão Administrativa – Sesp, 
encaminhando cópia do convênio n.º 
012/2012, que tem por objeto a cooperação 
técnica e operacional, visando consolidar as 

informações e proporcionar eficiência e 
celeridade na Administração Pública. 

  
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Ciente. Extraia-se cópia e encaminha aos 
Senhores Deputados da Comissão e também para a 
Comissão de Finanças para dar continuidade à 
tramitação, na forma regimental. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

Correspondência enviada pelo Assessor 
Militar da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, Tenente Coronel Carlos 
Ney de Souza Pimenta, solicitando que 
dentro das possibilidades, seja 
disponibilizada uma verba para a cobertura 
dos custos, no curso de Assessoria 
Parlamentar Institucional, que será realizado 
no período de 26 a 30 de novembro do 
corrente em Brasília/DF. 

  
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Ciente. Encaminhe-se cópia aos Senhores 
Deputados e à Mesa Diretora. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

Deliberação da Senhora Marly Amaral 
Queiroz Queiroz. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Senhor Deputado Dary Pagung e Senhora 
Deputada Luzia Toledo, V. Ex.as não se encontravam 
na última sessão, mas este Deputado e o Senhor 
Deputado José Esmeraldo estavam presentes.  
 Temos um fato gravíssimo ocorrendo no 
Município de Conceição da Barra. A Senhora Marly 
Amaral Queiroz Queiroz, através de uma 
representação a esta Comissão, está sendo ameaçada, 
esbulhada da posse e aviltada de todas as formas. 
 Essa Senhora registrou ocorrência na 
Delegacia de Polícia do Município de Conceição da 
Barra e a ocorrência não tramita. Também 
representou no Fórum contra essas pessoas que são 
policiais militares e também não tramita. 
 Estamos aguardando a chegada do Secretário 
de Estado de Segurança Pública para cobrar de S. 
Ex.ª publicamente uma posição, porque os policiais 
estão invadindo a propriedade e estão construindo 
casas. Além disso, estão indo com a viatura ameaçar 
a Senhora Marly Amaral Queiroz Queiroz por ter 
ingressado ação em juízo e na delegacia local.  
 O fato está na corregedoria e essas coisas têm 
que ser céleres, porque depois que esta Senhora, que 
se encontra sozinha naquela terra, morrer, não terá 
mais justificativa. Perde-se o objetivo.  



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 27 de novembro de 2012 

 Portanto, nós, enquanto Presidente e 
membros da Comissão de Segurança, se for o caso, 
faremos com que esse fato chegue às mãos do Senhor 
Secretário ainda hoje, e também do chefe da Polícia 
Civil.  
 Conversamos com o Doutor Roberto Fanti, 
Delegado do Município de Conceição da Barra, mas 
S. Ex.ª estava no Município de Barra de São 
Francisco. Mas S. Ex.ª já assumiu no Município de 
Conceição da Barra e disse que estava ciente do fato 
e que iria tomar as providências. Informou-nos 
também, que nas oportunidades em que essa Senhora 
fez a ocorrência, S. Ex.ª estava sempre sendo 
transferido da unidade. Conversamos com ela, que 
está muito assustada, muito triste e abalada em 
decorrência de quê? Em decorrência da ausência do 
Estado, o que não podemos permitir, porque enlameia 
o nome das instituições e corporações. Na Polícia 
Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar existem 
preciosos e valorosos policiais, mas às vezes uma 
meia dúzia macula uma instituição como um todo.  

Registramos que o Secretário de Estado da 
Segurança Pública está atrasado. S. Ex.ª confirmou 
a presença, mas até o presente momento não 
chegou. Não sabemos qual é o motivo. Vamos ver 
qual será a justificativa. Porque depois, quando 
assomamos a tribuna desta Casa e metemos o pau, 
porque não escondemos nada, S. Ex.ª reclama, 
perguntando: o que tem contra mim? Não temos 
nada contra S. Ex.ª, simplesmente são 
compromissos honrados e que têm que ser 
assumidos.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
PROJETO DE LEI N.º 100/2012 - 
ANÁLISE DE MÉRITO. 
AUTOR: Deputado Luiz Durão. 
EMENTA: “Estabelece penalidade 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”. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Designo o Senhor Deputado José 
Esmeraldo para relatar o Projeto de Lei n.º 
100/2012. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROJETO DE LEI N.º 172/2012 - 
ANÁLISE DE MÉRITO. 

AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes. 
EMENTA: “Dispõe sobre a 
responsabilidade no fornecimento de 
bebidas alcoólicas”. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Designo o Senhor Deputado José 
Esmeraldo para relatar o Projeto de Lei n.º 
172/2012. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
ORDEM DO DIA: 
 
Presença da Senhora Jéssica Fábia Polese, Diretora 
de Serviços da VIVERA – Medicina do Sono 
Multidisciplinar, para apresentação de Sistema de 
Gerenciamento de Fadiga e dos Distúrbios do Sono 
direcionado para profissionais da área de Segurança 
e outros. 

Presença do Doutor Rowdley Robert Rossi, 
pesquisador na área do sono. 

 
CONVIDADOS: Secretário de 
Segurança Pública e Defesa Social do 
Estado do Espírito Santo, Exm.º Senhor 
Henrique Herkenhoff; Chefe da Polícia 
Civil do Estado do Espírito Santo, 
Delegado Joel Lyrio Júnior; 
Comandante da Polícia Militar do Estado 
do Espírito Santo, Coronel Ronalt Willian 
de Oliveira; Comandante Geral dos 
Bombeiros Militares do Estado do 
Espírito Santo, Coronel Fronzio Calheira 
Mota. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Temos a presença da representante do 
Chefe da Polícia Civil, Doutora Inês Ângela Loss, e 
o representante do Comandante-Geral do Bombeiro 
Militar, Capitão Siwamy Reis dos Anjos. Deixaram 
de enviar representantes ou um comunicado o 
Secretário Henrique Herkenhoff e o Coronel Ronalt 
Willian de Oliveira. É um desrespeito para com esta 
Comissão.  

Apenas fizemos o convite ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública e ao Comandante da 
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Depois, 
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quando convocamos, começa a estressar a relação.  
Transformaremos esta sessão ordinária da 

Comissão de Segurança em audiência pública para 
a apresentação do programa Medicina do Sono 
Multidisciplinar pela Doutora Jéssica Fábia Polese e 
pelo Doutor Rowdley Robert Rossi, pelo prazo de 
vinte minutos. 
 

A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – 
Obrigada pela oportunidade de estar falando com V. 
Ex.as e o foco nesta apresentação será: aspectos 
relevantes do sono. 
   O objetivo desta apresentação é a 
conscientização de lideranças em relação à 
qualidade de vida, à importância da qualidade de 
vida e a qualidade de sono a fim de minimizar os 
efeitos deletérios da fadiga e da sonolência no 
indivíduo e na sociedade.  

Por definição a fadiga seria uma diminuição 
do estado de alerta do indivíduo, que resultará 
negativamente no trabalho, nos relacionamentos 
sociais e na vida familiar. Normalmente o indivíduo 
com fadiga tem uma tendência em adormecer, o que 
é uma preocupação frequente. A fadiga e a 
sonolência são importantes causas do erro humano. 
 Hoje sabemos que a fadiga e a sonolência 
causam cerca de trinta por cento dos acidentes de 
trânsito e são muito importantes como causadores 
do erro humano e dos acidentes de trabalho. Os 
indivíduos sob fadiga têm um baixo rendimento no 
trabalho e uma baixa produtividade. Além de que 
várias doenças hoje já são muito bem documentadas 
como sendo relacionadas à fadiga, causando faltas, 
afastamentos e aposentadorias em indivíduos muito 
jovens. 
 Objetivamente, a sonolência causa muitos 
acidentes no trânsito. Por uma falha nos processos 
decisórios, o indivíduo tem dificuldade em tomar 
decisões na hora em que necessita. Os reflexos aos 
estímulos estão alterados e o indivíduo tem 
tendência a cochilar no volante, no trabalho, 
ocasionando vários problemas. 
 Hoje as estatísticas mostram que, na última 
década, os acidentes de trânsito vêm aumentando e 
o número de mortes relacionadas ao trânsito 
também. Como falamos anteriormente, a sonolência 
causa trinta por cento dos acidentes 
automobilísticos. Sendo importante uma tentativa 
de abordagem desse problema da sonolência no 
trânsito com campanhas educativas, 
conscientização e o tratamento dos indivíduos que 
apresentam fadiga e sonolência. 
 As estatísticas do nosso Estado concordam 
com as estatísticas nacionais. Temos um elevado 
número de mortes no trânsito também no Espírito 
Santo, situação que merece uma atenção especial. 
Do mesmo jeito que temos campanhas educativas 
para as outras situações, como álcool, velocidade, 

educação nas escolas, a sonolência também deveria 
ser um ponto importante a ser abordado. 
 Muito se discute hoje sobre os efeitos do 
álcool no indivíduo: tem uma redução da atenção, 
os reflexos aos estímulos são mais lentos, a 
coordenação motora fica alterada e a tomada de 
decisões prejudicada. O indivíduo tem uma 
tendência a cochilar no volante.  
 Sabemos que a sonolência tem efeito 
semelhante ao álcool no indivíduo e deveria ser 
tratada de maneira semelhante ao álcool. Isso 
impactará diretamente nos acidentes e nos acidentes 
automobilísticos.  

Esse trabalho é muito interessante, por isso 
resolvi trazê-lo. Mostra que o comportamento de 
um indivíduo que fica vinte e quatro horas privado 
de sono é semelhante ao de um acometido por uma 
alcoolemia de dez decigramas por litro. 
Considerando o indivíduo sob o efeito de álcool 
aquele que apresenta seis decigramas por litro, o 
indivíduo que passa uma noite sem dormir tem os 
mesmos reflexos do indivíduo legalmente 
alcoolizado. Isso tem um impacto importante e é 
fundamental essa observação. 
 Mais uma vez, mostrar a importância da 
abordagem da sonolência. Quando tratamos de 
motorista profissional essa situação fica ainda pior. 
Considerando que esses indivíduos às vezes 
transportam passageiros ou têm cargas perigosas, 
isso vai trazer um impacto muito complicado nos 
acidentes. Hoje, está bem documentado que a causa 
dos acidentes dos motoristas profissionais é a 
sonolência em vinte e seis a trinta e dois por centos 
das vezes. 
 Ainda tratando dos motoristas profissionais, 
está bem documentado que eles têm mais distúrbios 
do sono. São indivíduos que dormem mal. Trinta e 
oito por cento têm algum distúrbio do sono. 
Estamos avançando nas legislações, nas leis, 
tentando diminuir esses acidentes de trânsito.  

Uma resolução do Denatran de 2008 pede 
que os profissionais do tráfego avaliem os 
indivíduos que estão sendo submetidos a testes para 
retirada ou renovação de carteira profissional. Que 
deveriam passar por uma avaliação do sono, 
tentando reduzir a sonolência e os acidentes com 
esses indivíduos. 
 Outra resolução deste ano, que causou 
manifestações por parte dos motoristas, estabelece 
que o motorista profissional, a cada vinte e quatro 
horas trabalhadas, deveria ter um repouso de onze 
horas, e a cada quatro horas trabalhadas ele deveria 
ter um repouso de trinta minutos. Esses são alguns 
avanços na legislação, tentando abordar a 
sonolência, tentando reduzir, com isso, os acidentes 
no trânsito, mas ainda são muito tímidos. 

Precisamos de outras medidas, precisamos ter 
outra postura diante da sonolência no trânsito. 
Sabemos que na sociedade a fadiga e a sonolência 
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causam um impacto muito ruim no trabalho. O 
indivíduo se acidenta mais no período da noite, 
quando está cansado. À noite, o indivíduo tem um 
baixo rendimento e uma baixa produtividade e é 
causa comum de doenças e afastamentos 
normalmente. Então, a fadiga e a sonolência são 
causas da falta de atenção. O indivíduo terá mais 
dificuldade nas execuções das funções e alguns 
lapsos, ocasionando os erros humanos.  

Os grandes erros humanos, alguns deles, têm 
uma parcela significativa da fadiga na sua causa. Um 
exemplo disso foi de um petroleiro, na década de 
oitenta, que derramou milhares de litros de petróleo. 
Foi um acidente ambiental na época. Esse acidente 
aconteceu de madrugada, período em que os 
indivíduos provavelmente estavam sob o efeito de 
fadiga e sonolência. Outro exemplo foi o da explosão 
da Chalenger. Na época, as pessoas que trabalhavam 
na construção dessa aeronave tinham metas a 
cumprir, estavam trabalhando sob um estresse 
violento e omitiram algumas informações da 
segurança dessa aeronave. Ela decolou e explodiu 
logo depois.  

Outra situação foi Chernobil. Mais uma vez 
aconteceu de madrugada. Possivelmente, indivíduos 
fatigados que não viram que havia um sistema de 
refrigeração sem funcionar, isso hiperaqueceu um 
reator que explodiu, causando esse grande desastre 
ambiental. Essa região até hoje paga o preço por isso. 
Não precisamos ir muito longe. No ambiente, no dia 
a dia, as pessoas trabalham sob forte estresse, às 
vezes, necessitando ter um reflexo rápido que vai 
envolver não só a vida destas pessoas, mas a vida das 
pessoas que estão ao seu redor. Imagina esse 
indivíduo trabalhando à noite sob fadiga. 
Obviamente, o reflexo desse indivíduo e a execução 
das funções estarão alterados.  

É isso que desejamos frisar nesta 
apresentação. Então, como causa da fadiga e da 
sonolência temos a privação espontânea do sono, ou 
seja, o indivíduo que não dorme. Os distúrbios do 
sono e o trabalho de turno. Passarei rapidamente 
sobre a privação espontânea do sono. Nesse caso, 
temos o indivíduo que termina o trabalho e vai para a 
casa. Em vez de dormir, ele faz outra coisa. Ele pode 
sair com a família, pode estudar ou pode ter outro 
trabalho. Então, no horário que ele deveria estar 
descansando para poder trabalhar no outro dia, ele 
fará outra coisa. Isso é complicado, uma vez que ele 
começará o trabalho no outro dia já sob o efeito de 
fadiga e sonolência com grande probabilidade de 
erros e lapsos.  

Um trabalho bem interessante, só para citar 
como a educação no trânsito pode ter impacto, é que 
cinquenta por cento da população já inicia uma 
viagem longa, privada de sono. O indivíduo quando 
vai viajar, passa a noite fazendo mala e resolvendo 
problemas na internet. Ele quer sair de madrugada, 
para não pegar trânsito e chegar mais rápido ao 

destino. Ele já começa a viagem com fadiga e 
sonolência. Isso comprovadamente aumenta o risco 
de acidentes. Então, campanhas seriam mais simples. 
A instrução a ser dada a essa população seria: dirijam 
somente depois de uma boa noite de sono. Isso é algo 
relativamente simples que poderia ter um impacto 
bem positivo na nossa sociedade.  

Falando de turno: Com a globalização, com 
as indústrias e o comércio, passou a existir o trabalho 
de turno. Existem, além disso, atividades que 
simplesmente não podem parar como a saúde, os 
hospitais, os médicos, os enfermeiros, a segurança 
pública, os policiais militares, os bombeiros e a 
indústria como a siderurgia, a mineração que também 
tem funções que não podem parar. Pensando nesse 
indivíduo, descrevendo um pouco o trabalho de 
turno, seria aquele indivíduo que alterna os períodos 
de dia com trabalho durante a noite. Então ele 
trabalha algumas vezes durante o dia e algumas vezes 
durante a noite. Esse período pode ser de seis a doze 
horas, normalmente, e isso causa uma forte quebra no 
ritmo do organismo do indivíduo. O ser humano foi 
feito para trabalhar durante o dia, estar alerta durante 
o dia, e dormir durante a noite. Se há uma quebra 
dessa rotina, causa-se um real problema na vida do 
indivíduo. Já está comprovado que isso causa 
alterações no sono, os indivíduos que trabalham em 
turnos têm mais problemas para começar a dormir. 
Infelizmente, os vemos comumente sob o efeito de 
álcool e drogas, usados para conseguirem iniciar o 
sono, gerando outros problemas depois. Há várias 
doenças do sono, o trabalho em turnos causa 
problemas do sono, problemas cardíacos tais como 
hipertensão, doenças cardiovasculares, riscos de 
derrames e problemas digestivos, como úlcera. Ou 
seja, é um indivíduo que sofre e que tem muito mais 
doenças. 
 Há, também, redução da produtividade. Já 
está bem documentado que após seis horas de 
trabalho o rendimento cai muito nas horas 
excedentes. Um gráfico demonstraria que o indivíduo 
submetido a mais de seis horas de trabalho, mesmo 
com horas extras, tem seu rendimento caindo 
progressivamente após as seis primeiras horas. Para a 
empresa, em termos de produção no trabalho, esse 
indivíduo está trabalhando muito, mas com 
baixíssima qualidade. Isso traz muito mais problemas 
para o indivíduo do que, efetivamente, resultados no 
trabalho.  
 O trabalho em turnos tem um grande impacto 
na vida familiar do trabalhador. O indivíduo, após ter 
trabalhado a noite inteira, chega a casa e a família 
está toda acordada, desperta. É difícil dormir e, não 
raro, tem outra atividade profissional que encaixa no 
horário em que deveria estar em casa. Isso causa um 
grande problema, pois o indivíduo deveria estar 
dormindo, o turno foi feito para que se trabalhe um 
período e se durma no outro, para que se descanse 
para o início da próxima jornada de trabalho. Se for 
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colocada uma atividade no meio e não se consegue 
dormir, com certeza a atividade no turno seguinte 
será prejudicada. Esse indivíduo tem muito maior 
propensão a ter irritabilidade e problemas 
psiquiátricos. O trabalhador em turnos tem muito 
maior probabilidade de ter depressão, distúrbio 
bipolar e outros distúrbios psiquiátricos, no caso de 
indivíduos predispostos. Não raro ocorrem 
afastamentos, esses indivíduos faltam ao trabalho por 
esse tipo de situação. Além disso, se acidentam mais 
no trabalho, principalmente no período da noite. Se 
dirigem, como é o caso de motoristas de viaturas e de 
ambulâncias, sofrem muito mais acidentes durante o 
turno, principalmente o noturno.  
 Portanto, o trabalho em turnos é um grande 
causador de fadiga e sonolência, que causam erros 
humanos. Nosso foco é tentar evitar o erro humano. 
Depois que acontece, já não tem mais jeito. O 
trabalhador por turnos é um indivíduo privado de 
sono e tem uma alteração em seu ritmo circadiano. 
Terá dificuldades nos processos decisórios. Ao tomar 
uma decisão em que precisa agir rapidamente, não 
consegue fazê-lo de maneira adequada. Às vezes, o 
faz de maneira inadequada, gerando problemas para 
si e para pessoas ao seu redor.  
 Quanto à motivação esse indivíduo, está 
cansado, fatigado, indisposto. Como vai atender um 
cliente, à população, nessa situação? É um indivíduo 
irritado, mal-humorado, pois está cansado. A 
memória, concentração, o alerta, o raciocínio lógico, 
o tempo de reação, estão todos alterados no indivíduo 
que trabalha em turnos, sob fadiga.  
 Se indivíduos que trabalham à noite forem 
questionados, oitenta e um por cento dirão que estão 
cansados, com fadiga e sonolência. O trabalho em 
turnos é por si só, um fator de risco para distúrbios do 
sono. A queixa relacionada ao sono é muito alta em 
meio à população. Setenta e seis por cento da 
população tem alguma queixa relacionada ao sono. 
Dentre os distúrbios do sono, temos apneia do sono e 
insônia como os mais frequentes. Existem outros, 
como perna inquieta, bruxismo, mas em muito menor 
número.  
 Lembramos que trinta e quatro por cento da 
população tem insônia. No trabalho em turnos isso 
aumenta muito. O indivíduo que desenvolve 
trabalhos noturnos tem muito mais insônia, não 
consegue dormir nos horários em que precisa, e mais 
uma vez lança mão de álcool e drogas para iniciar o 
sono. É um problema real. No outro dia, para 
levantar, precisa de drogas para começar o dia. É um 
problema frequente.  
 A apneia do sono é outra situação muito 
frequente e acomete cerca de trinta e três por cento da 
população. E, à medida que esses indivíduos vão 
envelhecendo e chegam aos cinquenta anos, esse 
número sobe para cinquenta por cento da população.  

A apneia do sono se caracteriza como? Pelo 
ronco. O indivíduo ronca mesmo. O indivíduo dorme, 

mas fala que não dormiu e acorda cansado, 
indisposto; tem sono durante o dia e às vezes precisa 
cochilar; queixa-se de cansaço, está tudo ruim e não 
está disposto.  

Só para traçar um paralelo, considera-se um 
ruído de até sessenta decibéis aceitável num ambiente 
de trabalho. Mas você imagina que esse indivíduo 
está roncando e o barulho desse ronco atinge setenta 
e cinco decibéis. Aí vem outro problema, uma vez 
que esse barulho todo interfere no sono do 
companheiro. Hoje existem muitos trabalhos 
mostrando que o sono do companheiro do indivíduo 
que ronca é prejudicado. Esse companheiro terá 
muitos problemas, terá mais fibromialgia, depressão, 
insônia e outros problemas orgânicos. 
 A apneia do sono é uma obstrução da via 
aérea. O indivíduo tenta respirar enquanto dorme e o 
ar não entra. Isso traz um reflexo que será a fadiga e a 
sonolência que trará alterações cognitivas 
importantes. A apneia alterará o tempo de reação, 
prejudicará as funções executivas e ocasionará erros 
na tomada de decisões. Também é causa frequente 
dos distúrbios psiquiátricos. Os indivíduos têm 
alterações no humor, mais tendência à irritabilidade; 
são ansiosos, estressados e às vezes deprimidos. Há 
probabilidades de desenvolverem esquizofrenia, têm 
mais tendência ao surto e é comum o abuso de álcool 
e de drogas. Sabemos que a apneia do sono aumenta 
de duas a três vezes as chances de acidentes de 
trânsito, mas é uma situação tratável. Além de todos 
aqueles problemas orgânicos mencionados, frisamos 
que a apneia do sono é tratável.  

Concluindo, os distúrbios do sono e o 
trabalho de turnos são importantes causas da fadiga e 
da sonolência, que serão um importante causador do 
erro humano.  

A Vivera é a nossa empresa, que desenvolve 
um projeto para apoiar e tratar esses indivíduos; é 
multifuncional de medicina do sono e de saúde 
ocupacional especializada na prevenção e no 
tratamento dos distúrbios do sono e da fadiga. 

Como a Vivera pode ajudar? Melhorando a 
qualidade de vida, fornecendo uma energia produtiva 
para o trabalho e para a vida, melhorando e dando 
qualidade de sono, otimizando e humanizando o 
turno. Assim seremos capazes de diminuir os 
acidentes, reduzir as ausências no trabalho e melhorar 
a produtividade dos indivíduos. 

Temos três braços principais de trabalho: no 
Sigera Sono, abordamos principalmente o sono; no 
Sigera OSH, abordamos principalmente a relação do 
indivíduo com o trabalho, minimizando a fadiga no 
trabalho e, no Sigera Educacional, fazemos 
campanhas educativas e de conscientização geral. 

No Sigera Sono, avaliamos e tratamos os 
distúrbios do sono. Como falei, é um fator que pode 
ser tratável. Realizamos exames, diagnosticamos, 
propomos um tratamento e, normalmente, o 
indivíduo fica curado da apneia do sono. 
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Também avaliamos o local de trabalho 
tentando otimizar a relação do indivíduo com o 
trabalho. Em relação ao turno tentamos otimizar e 
humanizar o turno. O turno, como falei, é uma 
situação altamente estressante e fatigante, mas é 
necessário. Existem profissões que necessitam desse 
turno. A nossa função é tornar isso o menos deletério 
possível para o indivíduo e para os indivíduos que 
estão ao redor.  

No Sigera Educacional, temos a 
oportunidade de capacitar líderes e gestores que 
disseminarão essas ideias por meio de campanhas de 
conscientização da população. Obrigada pela atenção 
de todos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Agradecemos à Doutora Jéssica a aula 
que nos deu.  

Nesta reunião estão presentes representantes 
da Polícia Civil; além do Capitão Siwamy Reis dos 
Anjos, bombeiro militar; e da chefe do Departamento 
de Promoção Social. Todos nós sabemos que na força 
de segurança, na maioria dos casos, o primeiro ponto 
que esbarramos é a falta de remuneração digna para 
os profissionais da área de segurança pública, que faz 
com que esses profissionais procurem um serviço 
extra, o famoso e famigerado bico. Ao sair do 
trabalho, para fazer uma complementação do seu 
salário, esse profissional tem de fazer serviços de 
segurança, alguns lecionam e outros têm outra 
atividade fixa. 

Outro problema são as escalas de trabalho, 
que são estressantes. O delegado e seus policias 
assumem às 16h e vão até às 8h do outro dia, sem 
interrupção. Sempre falo que nos plantões quem mais 
se desgasta são os escrivães. Não deixo de falar isso, 
pois atuam em todo o procedimento. O delegado faz 
o despacho e o encaminha ao escrivão para este ouvir 
a vítima, o acusado, a testemunha, o condutor. É uma 
rotina. Os escrivães deixam o posto de trabalho 
somente às 8h, às vezes seguindo até às 9h ou 10h 
para complementação de um flagrante; sem contar 
que os policiais, os investigadores e os agentes de 
polícia têm de sair na madrugada para levar os presos 
ao DML, fazer diligências, levar presos aos presídios 
e outras coisas mais. 
 No DPS, temos enes casos de policias 
estressados, com problemas psiquiátricos e com 
vários outros problemas decorrentes da carga 
exaustiva de trabalho. 

 Quando a Doutora Jéssica dizia sobre a 
questão da qualidade do sono e do limite do barulho 
de setenta e cinco decibéis, o Senhor Deputado José 
Esmeraldo me falava de um episódio em que teve de 
expulsar um amigo que estava no quarto ao lado, de 
tanto que roncava.  
 Portanto, ficamos preocupados. Gostaria que 
o Secretário de Estado de Segurança Pública 
estivesse presente. Esta Comissão de Segurança 

sempre tem se preocupado em auxiliar o Governo do 
Estado, mostrando as falhas. Temos uma audiência 
com S. Ex.ª marcada para quarta-feira próxima, para 
tratar sobre a escala estressante dos policias. Se o 
Senhor Secretário estivesse presente hoje seria uma 
oportunidade ímpar para se inteirar sobre o assunto 
por intermédio de uma profissional da área, a 
Doutora Jéssica, além do Doutor Rowdley Robert 
Rossi, que é doutor em sono. 
 O chefe de polícia está representado pela 
Doutora Inês Ângela Loss, que é a pessoa 
encarregada do tratamento dos nossos policiais. A 
Doutora Inês gostaria de trazer os profissionais da 
área como os psicólogos e os assistentes sociais, mas 
foi comunicada dessa reunião em cima da hora, 
apesar de o convite ter sido feito há duas semanas.  

É um desrespeito, às vezes uma falta de 
interesse em discutir um problema nosso que aflige 
mais a sociedade, pois a qualidade do serviço 
prestado fica péssima. Sempre falo que é comum 
chegar a uma unidade policial e ouvir frases do tipo: 
Você não sabe com quem está falando! Quem é você? 

 Esse comportamento é decorrente, em 
primeiro lugar, da formação, e, em segundo lugar, do 
estresse diário da profissão. Uma tomada de decisão 
acertada é extremamente importante, mas se o 
policial está desgastado, estressado, com uma arma 
na cintura, poderá fazer uma besteira, e às vezes faz.  
 As pessoas que quiserem fazer perguntas 
para a Doutora Jéssica Fábia Polese ou para o Doutor 
Rowdley Robert Rossi, favor se inscrever. 
 Cumprimento o Doutor Humberto Pinto, 
cirurgião-geral e cirurgião plástico, meu amigo há 
muitos anos. Tive a oportunidade de ser operado por 
ele, quando fui ferido em uma troca de tiros com os 
bandidos. Muito obrigado pela presença. O bandido 
está vivo até hoje. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Saudamos o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, Presidente da 
Comissão de Segurança desta Casa; o Senhor 
Deputado Dary Pagung; a Doutora Jéssica Fábia 
Polese, médica e pesquisadora na área do sono, que é 
muito simpática; o Doutor Rowdley Robert Rossi, 
pesquisador na área do sono. 
 Não estamos acostumados com médicos e 
pesquisadores virem a esta Casa e nos darem uma 
aula, mas é interessante. Realmente foi uma aula. 
Aprendemos muito com a Doutora Jéssica Fábia 
Polese. Parabéns. 
 Parabenizamos o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes e os servidores desta Comissão por terem 
trazido S. S.ª a esta Casa, em respeito a esta plateia 
que sempre está presente nas segundas-feiras. 
 Saudamos a Doutora Inês Ângela Loss, 
Diretora da Divisão de Promoção Social, e os 
representantes da Polícia Militar, concursados. 
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 Senhor Deputado Gilsinho Lopes, achamos 
que o Secretário de Estado de Segurança Pública não 
compareceu porque falaríamos sobre os concursados, 
investigadores da Polícia Militar. S. Ex.ª deve ter 
pensado que nós e V. Ex.ª pegaríamos no pé. E 
pegaríamos mesmo. Viemos nesta Casa hoje para 
isso. 
 Saudamos os Senhores Joab Simões, Rodrigo 
Louzada e Jadson Nunes. Citando esses três nomes, 
saudamos todos os senhores que todas as segundas-
feiras estão presentes nesta Comissão, junto conosco. 
 Saudamos a Senhora Selma Lúcia de Souza, 
Presidente da Associação dos Escrivães de Polícia 
Civil, e o Senhor Júnior Fialho, Presidente do 
Sindicato dos Investigadores. O Governador não 
gosta muito de S. S.ª porque é muito enjoado, fica no 
pé de S. Ex.ª. Tem que fazer isso mesmo para 
conseguir alguma coisa.  
 Saudamos o Capitão Siwamy Reis dos Anjos. 
Está presente? (Pausa) 

Está nas galerias. É do Corpo de Bombeiros. 
Saudamos o Senhor Walter Buffalo, do 

Sindicato da Agenpol; o Senhor Renato Cesar Gomes 
Severino. S. S.ª já foi embora? (Pausa) 

Saudamos o Senhor Milton Francisco de 
Oliveira, Subdelegado; o Senhor André Marques 
Ferreira, advogado do Procon Estadual; o Senhor 
Anderson Avance, da Comissão dos Investigadores; o 
Senhor Humberto Pinto, que chegou quietinho e 
sentou-se. Saudamos todos os senhores.  
 Toda vez que estamos neste Plenário, até por 
respeito aos investigadores concursados e aos 
concursados da Polícia Militar, tomamos partido dos 
senhores. Mas esta posição deve ser objetiva. É 
importante que seja dito: a posição tem que ser 
objetiva. Por isso, gostaríamos que hoje o Senhor 
Secretário Henrique Herkenhoff, estivesse conosco 
neste Plenário. Mas, S. Ex.ª não compareceu. Talvez 
porque hoje seja segunda-feira. Com certeza S. Ex.ª 
estava precisando de uma aula do sono, Doutora 
Jéssica Fábia Polese. 

Temos lido nos jornais sobre a presença da 
Polícia Militar nos morros. Achamos esta decisão 
brilhante. E acreditamos que a população do 
Município de Vitória também. Isso é muito 
importante. Sentimos a satisfação das pessoas ao ter a 
presença da Polícia Militar no morro São Benedito e 
no Bairro da Penha. Todos sabem que o morro São 
Benedito é o mais alto e que o Bairro da Penha fica 
embaixo. Essa situação deu uma segurança muito 
grande para aqueles que têm suas famílias nesses 
morros e querem viver em paz. Mas, com certeza, 
gostaríamos que outros locais também fossem 
contemplados com a presença da Polícia Militar.  

Na galeria desta Casa de Leis há concursados 
da Polícia Militar. Um total de trezentos e cinquenta 
homens preparados, prontos para entrar no serviço 
público. 

Gostaríamos de perguntar ao Secretário 

Henrique Herkenhoff, que não compareceu a esta 
reunião, inclusive uma deselegância de S. Ex.ª para 
com esta Comissão... 

Gostaríamos muito que o Senhor Luiz Carlos 
Ciciliotti, homem de bem e que naturalmente está 
ouvindo nossa fala, ou mesmo o Senhor Renato 
Casagrande, Governador deste Estado, dessem um 
puxãozinho de orelha no Senhor Secretário Henrique 
Herkenhoff, pois nem mesmo um representante S. 
Ex.ª mandou a esta reunião. Mas também não 
queríamos um representante, queríamos que viesse 
pessoalmente. Sua presença era importante. O que 
não pode, é ficar esse jogo de empurra. 

Estamos vendo esses trezentos e cinquenta 
homens que sempre estão nas galerias deste Plenário 
e pergunto por quê? Por que não? Por que não 
contratar, trazer para dentro da corporação da Polícia 
Militar? E já que temos cinquenta homens da PM nos 
bairros São Benedito e Bairro da Penha, poderíamos 
fazer esse mesmo trabalho com os trezentos e 
cinquenta homens que temos em outros locais tão 
importantes quanto São Benedito e Bairro da Penha. 
Essa é a pergunta que faço. Já estão preparados, eles 
podem entrar. Não precisa mais de nada. 
 Com relação à questão dos investigadores, 
houve o concurso público. Vários delegados 
capacitados, competentes, uma rapaziada jovem, 
uma moçada jovem com vontade de trabalhar, estão 
já incorporados à Polícia Civil. Mas as informações 
que temos são que para muitos desses delegados 
faltam investigadores. Não adianta o delegado 
somente, é importante que ele tenha os 
investigadores. Aqui temos duzentos e cinquenta 
concursados prontos para entrar no serviço público. 
 Senhor Deputado Gilsinho Lopes, essa é a 
pergunta que faço. Por que não, em função da 
segurança no País todo, atualmente o maior anseio da 
sociedade? Por que não contemplar de imediato esses 
duzentos e cinquenta investigadores e esses trezentos 
e cinquenta policiais militares para começarem a 
prestar serviço junto ao Governo do Estado? 
 Registramos nossa posição. Acreditamos que 
seja a mesma dos Senhores Deputados Gilsinho 
Lopes e Dary Pagung. Se não for a mesma, que falem 
ao microfone. Se alguém quiser nos contrapor, que 
fale ao microfone também. Senhor Governador 
Renato Casagrande, temos que ter respeito com essas 
pessoas. A partir do momento em que você faz um 
concurso, é aprovado, prepara-se para tomar posse e 
fica sem uma solução, é um transtorno na vida dessas 
famílias, porque todo mundo nesta galeria é família. 
É uma falta, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, de 
respeito. Falta de respeito. 
 Estamos vendo vários e vários outros 
concursos sendo abertos e muita gente entrando. 
Estamos vendo desde o período de 1996 e 1993, 
aprovados esperando, aguardando. Alguns já 
entraram. Ótimo! Mas não podemos tergiversar. A lei 
foi feita para todos. Está na Constituição Federal, 
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artigo 5.º. Da mesma forma que muitos da PM 
entraram por meio de concurso, e estão prestando seu 
trabalho brilhante, gostaríamos que esses que estão 
nesta Assembleia Legislativa, trezentos e cinquenta 
policiais militares, também tivessem o mesmo direito 
que os outros tiveram. Da mesma forma os 
investigadores que também tiveram oportunidade e 
estão fazendo seu trabalho... Conhecemos alguns - 
uma moça que trabalhava comigo havia passado e já 
está trabalhando – e gostaríamos também que essa 
moçada, mulheres e homens, que estão nesta Casa de 
Leis, ansiosos, tivessem com certeza o veredito do 
Senhor Governador Renato Casagrande, um homem 
de bem. 
 Recentemente tivemos a oportunidade de 
conhecer o Senhor André de Albuquerque Garcia - o 
que não tivemos antes - em uma reunião com o 
Senhor Luiz Carlos Ciciliotti, Secretário-Chefe da 
Casa Civil, nosso amigo. Percebemos que o Senhor 
André Garcia é um homem capacitado, um homem 
muito simples e determinado; e é disso que 
precisamos. 
 Estavam presentes na reunião o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, Presidente desta Comissão 
de Segurança; o Senhor Deputado Sérgio Borges, 
Líder do Governo e o Senhor Deputado Atayde 
Armani, Více-Líder do Governo, nosso amigo; já 
citamos o Senhor Luiz Carlos Ciciliotti. Tivemos 
uma conversa legal, objetiva, uma conversa de gente 
grande, de quem quer o desenvolvimento do Estado 
do Espírito Santo. 
 Com todas as letras, nós, desta Casa de Leis - 
até mesmo porque somos o Deputado que mais usa a 
tribuna desta Assembleia Legislativa - com certeza 
teremos, sempre algo de positivo, principalmente 
junto ao Senhor Secretário de Estado da Justiça; uma 
vez que criticamos na tribuna desta Assembleia 
Legislativa, por várias vezes, o Secretário de Estado 
da Justiça anterior. Mas S. Ex.ª já saiu e era isso que 
queríamos, que desse lugar a quem realmente tem a 
ficha limpa. E o Senhor André Garcia tem a ficha 
limpa, é uma pessoa bem intencionada. Ouvimos no 
início da fala de S. Ex.ª: Esta não é a minha praia, 
estou aqui porque recebi uma determinação. E 
acreditamos que a determinação é do Senhor 
Governador Renato Casagrande. 
 Mas o Senhor André Garcia, pelo que falou, 
pela inteligência e boa vontade está preparado, 
também, para ocupar a Secretaria de Estado da 
Justiça. Não só criticamos, mas também elogiamos e 
falamos o que é a verdade, a realidade! Não é porque 
somos da base do Governo que temos que dizer 
amém. Não falaremos amém, mas aquilo que vemos 
e presenciamos junto à sociedade; é a nossa 
obrigação. 
 Portanto, Senhores Deputados Gilsinho 
Lopes e Dary Pagung, queremos hoje, nesta segunda-
feira, saudar também – podemos falar agora, não é 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes? – o nosso 

candidato eleito à Prefeitura do Município de Vitória, 
Senhor Deputado Luciano Rezende; e nos engajamos 
na candidatura de S. Ex.ª, no segundo turno. A 
população do Município de Vitória, com muita 
inteligência e competência, soube entender a virada. 
 Foi realmente um trabalho brilhante, e o 
último debate foi brilhante. Não houve agressão; foi 
realmente uma definição de ideias. E ficamos 
satisfeitos, porque o Senhor Deputado Luciano 
Rezende foi Vereador do Município de Vitória junto 
a mim, muito embora S. Ex.ª tenha perdido todas as 
seis eleições que disputou comigo. Mas foi um 
grande Vereador, é um grande Deputado Estadual - 
porque não tomou posse ainda – e temos certeza de 
que será um grande Prefeito do Município de Vitória. 
 Saudamos, também, o Senhor Deputado 
Rodney Miranda, nosso amigo que, com aquele jeito 
caladão, tem alguma coisa de diferente. O Senhor 
Deputado Rodney Miranda desta Assembleia 
Legislativa, é importante falar isso porque S. Ex.ª é 
Deputado Estadual, também foi galgado à função de 
Prefeito, a partir do dia 31 de janeiro de 2013, para 
uma prefeitura tão importante e com a maior 
densidade populacional que é a do Município de Vila 
Velha.  
 A Assembleia Legislativa teve vários 
Deputados que a partir do dia 31 de janeiro estarão 
no Poder Executivo. Senhor Deputado Marcelo 
Coelho, nosso amigo- quase fiz confusão e falei o 
nome do Senhor Deputado Marcelo Santos- será 
Prefeito do Município de Aracruz. Tivemos também 
o Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, para o 
Município de São Gabriel da Palha, e o Senhor 
Deputado Luciano Pereira que foi galgado à função 
de Prefeito do Município de Barra de São Francisco a 
partir do dia 31 de janeiro. São cinco prefeitos, de um 
total de trinta Deputados, que irão exercer a função 
no Poder Executivo. Parabéns a todos vocês. 
 Finalizamos e, mais uma vez, gostaríamos 
que o Doutor Henrique Herkenhoff, Secretário de 
Estado de Segurança Pública, estivesse presente. A 
presença de S. Ex.ª é importante para esta Comissão e 
também é importante para a governabilidade. É uma 
questão de respeito para com esta Comissão de 
Segurança tão importante. Temos certeza de que se 
tivessem convidado o Doutor Joel Lyrio Júnior, que é 
um homem de bem e é uma pessoa que temos apreço, 
S. Ex.ª estaria presente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, o 
Doutor Joel Lyrio foi convidado. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Então, 
naturalmente, deve ter acontecido alguma coisa. Um 
para o outro, o outro é maior hierarquicamente. Com 
isso, S. Ex.ª talvez não quisesse vir por causa da 
hierarquia. 
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 Deixamos nosso agradecimento a todos e 
agora temos dois argumentos. Quando vamos 
conversar, temos que ter argumento. Um argumento é 
o da Polícia Militar, daqueles que ainda não 
entraram. Essa rapaziada e moçada podem e devem 
ser contratados para fazerem esse trabalho brilhante. 
 O Governo acertou em cheio quando 
encaminhou a Polícia Militar para os morros. Essa é 
uma situação diferente e que dará resultado. As 
coisas boas têm que ser copiadas. Não é feio copiar 
as coisas boas. Vamos copiar o que é bom do 
Município do Rio de Janeiro, quando vemos o 
Complexo do Alemão com o policiamento fazendo a 
sua parte.  
 Com certeza, o Senhor Governador Renato 
Casagrande, que foi o pioneiro com a ida dos 
policiais militares para os bairros de São Benedito e 
da Penha, será sempre lembrado.  
 Temos trezentos e cinquenta policiais que 
podem estar, não só nos morros do Município de 
Vitória, mas também nos Municípios de Vila Velha, 
Cariacica e Serra, entre outros municípios tão 
importantes. 
 O pessoal está preparado para isso e, Senhor 
Governador, mete o chamegão e vamos colocar esse 
pessoal para trabalhar. Polícia Militar 1996. 
 Falaremos, também, com relação aos 
investigadores aprovados no concurso de 1993. O 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes é o expert, é o 
homem que conhece, e essa Comissão de Segurança 
teve uma grande ascendência em função deste 
comando. 
 Quero dizer também para o Senhor 
Governador e para os que nos assistem do Governo, 
vamos também colocar aqueles nossos amigos 
investigadores de 93, pois já fará dez anos que eles 
estão aguardando. Os outros entraram, por que estes 
não entraram ainda? É isso que precisa! Há uma 
pessoa apontando dois e um zero, são vinte anos, é 
isso? Vinte anos, meu amigo, já tem gente quase 
aposentando. Vinte anos, é muito tempo!  

Estou vendo uma loira bonita, sentada, 
parecia uma jovem de dezoito anos ou dezenove 
anos, mas já tem vinte anos que os senhores estão 
esperando, pelo amor de Deus! Então, pensem bem, o 
que isto representa na vida destas pessoas. 

Podem ter certeza de que terão um final feliz 
e ficaremos aqui porque temos argumento. E o 
argumento é colocar os senhores junto com os quase 
cem delegados, que foram aprovados em concurso e 
já estão trabalhando. Precisamos da polícia militar da 
mesma forma que precisamos dos senhores, os 
trezentos e cinquenta e os duzentos e cinquenta aqui, 
para que possamos ter a nossa segurança com muita 
fé e respeito da população. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, os 
argumentos que temos são muito grandes. Dentre tais 

argumentos, farei a leitura de algumas notícias. 
 

Bispos divulgam carta sobre a 
violência no Espírito Santo: O 
Arcebispo de Vitória, Dom Luiz 
Mancilha Vilela, adota discurso mais 
crítico e diz que “poder público deve 
passar a levar a sério o problema, 
deixar o discurso de lado e partir 
para a prática.” 
Violência no Espírito Santo é 
destaque no noticiário nacional de 
TV: Um levantamento feito pela 
Cativa Imagem, empresa de 
monitoramento e análise de mídia, 
mostra que no mês de setembro o 
Espírito Santo esteve presente no 
noticiário nacional de TV por 34 
vezes, sendo que desse total 20 
notícias foram sobre o assunto 
segurança, seis sobre agricultura e 
quatro sobre trânsito. As outras 
citações foram sobre assuntos 
diversos, como cultura e saúde. 

 
Segundo o mapa dos homicídios no Espírito 

Santo, de janeiro a outubro de 2012 houve mil 
trezentos e quinze homicídios, sendo liderados pelo 
município de Serra, depois pelos municípios de 
Cariacica, Vila Velha e Vitória. Nada mais, nada 
menos, são justificativas para que ocorra a nomeação 
destes profissionais, que fizeram todas as etapas do 
concurso e já tiveram decisão judicial, que é o caso 
da polícia civil. E na questão da polícia militar, se 
houvesse segurança jurídica. Então o Senhor 
Governador nomeie estas pessoas, pois a segurança 
jurídica existe, eles passaram em todas as etapas do 
concurso público, inclusive fizeram teste de aptidão 
física, então não há porquê estarmos debatendo este 
assunto. 

No próximo dia 13, teremos uma reunião 
com o Senhor Governador e queremos que o Senhor 
Henrique Herkenhoff, Secretário de Estado de 
Segurança Pública e o Senhor Alcio de Araújo, 
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 
estejam presentes para definirmos a colocação de 
uma vez por todas. 

Não foi publicado no site do Sindipol. O 
chefe da polícia civil mandou um ofício para o 
Governo da Assinpol, aumentando em duzentas e 
cinquenta vagas. O Senhor Antônio Fialho Júnior –
Juninho- sempre ativo e observando as situações. 

Juninho, já tínhamos feito isso no início do 
mandato para que S. Ex.ª nos encaminhasse o 
aumento do QO, porque não basta apenas a 
nomeação, pois é o aumento do QO que precisamos. 
Essas duzentas e cinquenta vagas contemplarão os 
nossos investigadores, mas ficaremos deficitários na 
questão dos escrivães e na parte de investigadores 
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ainda não será o suficiente. Haja vista, que o quadro 
organizacional da polícia civil é o de 1990, quando 
tínhamos uma população de um milhão e oitocentos 
mil habitantes. Hoje estamos com o dobro da 
população e com menos policiais em relação àquela 
época. 

Uma unidade de terceira categoria nos 
municípios de Cariacica, de Serra, de Vila Velha e 
Vitória que deveria ter um delegado titular, um 
adjunto, quatro escrivães e dezesseis investigadores 
ou agentes, hoje temos um delegado titular, um 
escrivão, quando tem, e quatro ou cinco 
investigadores ou agentes. 

Então, é uma brincadeira o que estão 
querendo fazer, falar de segurança pública. 
Conversamos com o Governador Renato Casagrande 
e com o Secretário de Estado de Segurança Pública. 

Senhor Deputado José Esmeraldo, falamos 
com o Senhor Luiz Carlos Ciciliotti, Secretário-Chefe 
da Casa Civil, enquanto V. Ex.ª estava na tribuna; e 
S. Ex.ª disse que está ligando para o Senhor 
Secretário Henrique Herkenhoff para nos dar uma 
resposta urgente porque realmente é um desrespeito. 
Conseguimos falar com o Senhor Ciciliotti porque S. 
Ex.ª nos deu o retorno. Falamos com um chefe de 
polícia, que nos mandou uma representante. Mas o 
Coronel Ronalt Willian de Oliveira, Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 
não mandou nenhum representante. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 
Pagung para fazer as suas considerações. Em seguida 
passaremos à fase das perguntas, já que estamos um 
pouco adiantados. 

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente da Comissão de Segurança, Deputado 
Gilsinho Lopes; Senhor Deputado José Esmeraldo; 
Delegada Inês Ângela Loss; Senhor Capitão Silwamy 
Reis dos Anjos, do Corpo de Bombeiros; Doutora 
Jéssica Fábia Polese, que fez uma brilhante palestra 
sobre o sono; Doutor Rowdley Robert Rossi. 
Cumprimentamos também os candidatos do concurso 
de 1996, que acompanham esta reunião da Comissão 
de Segurança da Assembleia Legislativa, e os 
investigadores do concurso de 1996.  

Senhor Presidente Gilsinho Lopes, deixamos 
claro tanto para os candidatos do concurso de 1996 
quanto para os investigadores que esta Comissão está 
sendo um instrumento, isto é, um elo de ligação entre 
os candidatos dos concursos públicos, principalmente 
os da área de Segurança, e o Governo do Estado.  

Parabenizamos primeiramente o Presidente 
da Comissão de Segurança desta Casa, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, que tem sido um guerreiro 
nessa luta e nós, como membro desta Comissão 
acompanhamos S. Ex.ª. por meio do nosso mandato 
na Assembleia Legislativa acompanhamos de perto e 
damos total apoio para que o Governo do Estado do 
Espírito Santo convoque tanto os candidatos do 

concurso de 1996 da Polícia Militar quanto os 
investigadores. 

Aproveitamos esta oportunidade para dizer 
que apresentamos na Assembleia Legislativa um 
projeto de lei que proíbe o Estado do Espírito Santo 
realizar concursos para quadro de reserva para que, 
no futuro, não cometamos esses erros já cometidos. O 
nosso projeto de lei já passou pelo crivo da Mesa 
Diretora e pela Comissão de Constituição e Justiça e 
se encontra em tramitação na Casa. A nossa 
preocupação com esse projeto é que quando o 
Governo de Estado contratar uma empresa para 
realizar concurso público deve garantir que os 
candidatos aprovados sejam realmente convocados e 
não fiquem vivendo nessa esperança que os 
candidatos aprovados encontram-se desde os anos de 
1993 e 1996. 

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes leu a 
correspondência da Senhora Marly Amaral Queiroz. 
Para minha surpresa, ela já entrou com uma ação 
junto ao Juiz. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Deputado Dary Pagung, parabenizo V. Ex.ª pelo 
brilhante projeto apresentado. Mas em se tratando 
dos policiais militares que já fizeram o concurso e 
também os investigadores, esse projeto não 
contemplará os policiais militares e os investigadores. 
Temos de resolver essa questão que é fundamental. O 
seu projeto é daqui para frente. Repetimos que esse 
projeto não contemplará nem os investigadores e 
muito menos a Polícia Militar. 

 
O SR. DARY PAGUNG – Agradeço a V. 

Ex.ª, Deputado  José Esmeraldo. Mas o meu projeto 
realmente é para quando se transformar em lei. 
Inclusive aguardo e peço o apoio dos Deputados José 
Esmeraldo, Gilsinho Lopes e dos demais Deputados 
da Casa para primeiramente aprovar o projeto de 
minha autoria e espero que o Governador Renato 
Casagrande o sancione. 

Para minha surpresa, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, a Senhora Marly Amaral Queiroz, do 
Município de Conceição da Barra, já entrou com ação 
possessória de reintegração de posse e o juiz, por 
meio de liminar, já deu a reintegração de posse e essa 
decisão não foi cumprida. Falei para o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes que queria entender e S. 
Ex.ª me passou os documentos. Acredito que o juiz, 
em ato de ofício, e a Comissão de Segurança tem que 
cobrar isso da Secretaria de Segurança Pública e 
também do Comando-Geral da Polícia Militar para 
realmente fazer valer uma decisão do Poder 
Judiciário porque não discuto decisão do Judiciário 
mas todos temos de cumpri-la.  

Para terminar, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, faço uma minha pergunta à Doutora Jéssica 
Fábia Polese. Quantos copos de cerveja equivalem a 
seis decigramas de álcool no sangue? Essa é a 
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explicação que gostaria que a Senhora nos desse. 
Obrigado. 
 
 A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – Seis 
decigramas por litro é uma dosagem de alcoolemia, é 
álcool no sangue. Essa dosagem equivale a 
aproximadamente dois copos de cerveja ou uma dose 
de uma bebida mais forte, como a cachaça ou uísque. 
É uma quantidade pequena. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Então, se seis 
decigramas de álcool forem tomadas durante o 
período de vinte e quatro horas já atrapalham o sono? 
É isso que entendi? 
 
 A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – Não. 
O indivíduo é considerado alcoolizado quando essa 
medida de seis decigramas  por litro de álcool é feita 
no sangue. O que quis dizer é que a privação do sono 
equivale a essa dosagem de álcool no sangue. É como 
se o indivíduo estivesse alcoolizado quando privado 
de sono. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) - Senhor Deputado Dary Pagung, 
cumprimento o Prefeito eleito, Senhor Lidney Gobbi, 
do Município de Marechal Floriano, e o convido para 
tomar assento à Mesa e também o meu amigo 
Wilson. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – O Senhor Lidney 
Gobbi ganhou as eleições no 1.º turno, Senhor 
Presidente? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Ganhou no 1.º turno e desbancou o 
Senhor Deputado Cacau Lorenzoni. 

 
O SR. DARY PAGUNG – Parabéns, 

Prefeito eleito. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Passarei à fase das perguntas. Gostaria 
que a assessoria passasse o microfone para o Doutor 
Humberto Pinto. 

 
O SR. HUMBERTO PINTO – Bom dia a 

todos. Cumprimento o Presidente desta Comissão, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que é um valoroso 
amigo; todas as autoridades presentes e cumprimento 
também os palestrantes.  

Gostaria de falar sobre dois tópicos. O 
primeiro é perguntar ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo sobre a ocupação dos morros. Se existe 
algum tipo de estruturação para garantir o descanso e 
o sono desses policiais que estão cumprindo turno lá 
em cima porque é como uma situação de risco, fico 
preocupado com alguma atitude mediada por esse 
estresse, associado à privação do descanso merecido.  

Pelo que vi numa reportagem, alguns 
policiais anonimamente reclamavam que não tinham 
a menor estrutura; só uma van com água quente e um 
único copo descartável. Então, associado ao estresse, 
com a privação do descanso, fico preocupado com 
algum desdobramento desastroso.  

Outro ponto que achei interessante foi o 
Doutor Rowdley Robert Rossi, odontólogo de 
formação, um dentista. Sempre penso em um dentista 
com aquele motorzinho. Vejo que é um brilhante 
pesquisador que está em uma área que para todos 
parece que não tem nada a ver, mas é extremamente 
relacionada às doenças da boca e do aparelho oral. O 
odontólogo dentista trata muito bem esses distúrbios 
do sono também. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - 

Responderemos à pergunta do Senhor Humberto 
Pinto. O apoio logístico é fundamental e a atitude do 
Governo é salutar. Agora, com relação ao apoio, às 
condições humanitárias, também já criticamos isso 
nesta Casa. Essa sua pergunta também já a fizemos 
ao Governo. Acredito que o Governo esteja tomando 
providência porque é inadmissível que tenhamos a 
Polícia Militar nos morros e o Governador não dê 
condições de vida. Se falta água, alimento, não se 
pode desenvolver um trabalho como realmente 
deveria. Acreditamos que isso será resolvido, se já 
não foi. Nós e os Senhores Deputados Gilsinho Lopes 
e Dary Pagung, falamos sobre essa questão, 
inclusive, foi publicado nos jornais A Gazeta e A 
Tribuna. Entretanto, a atitude do Governo foi 
importante. S. Ex.ª tomou uma providência 
fundamental, com a qual toda a população está 
satisfeita. Quanto às questões do apoio logístico, da 
alimentação e das condições de vida, não podemos 
responder. Mas acreditamos que o Governo, que é do 
bem, já as deve ter resolvido. 
 
 O SR. HUMBERTO PINTO – Muito 
obrigado, Deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, Doutor 
Humberto Pinto, essa questão foi assunto do 
noticiário Bom Dia Espírito Santo. Fizemos questão 
de parabenizar o Senhor Governador do Estado pela 
atitude. Cobramos da tribuna desta Casa desde o ano 
passado. Visitamos as UPPs do Rio de Janeiro, 
quando da ocupação dos morros, onde a incidência 
criminal diminuiu assustadoramente e cobramos. Mas 
o Senhor Secretário de Estado de Segurança, sempre 
dizia que não havia necessidade, porque os morros 
estavam controlados, enquanto vários bandidos 
migravam. Os morros do Estado do Espírito Santo já 
não têm os mesmos bandidos que tínhamos em nossa 
época de atuação, de invasão dos morros. Hoje, são 
bandidos de fora que já tomaram os morros. 
Inclusive, na caminhada com o Senhor Deputado 
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Luciano Rezende, na campanha vitoriosa para 
Prefeito, constatamos que o pessoal do Bairro da 
Penha, que é de fora do Estado, já tomou o Morro de 
Santa Helena e está trabalhando para tomar o Morro 
da Garrafa, na Praia do Suá. Pedimos, solicitamos, 
imploramos ao Senhor Secretário que fizesse a 
ocupação desses morros, porque os assaltos já estão 
acontecendo durante o dia, o que não acontecia na 
região das peixarias. Todos os bares daquelas 
imediações do Suá, estão sendo assaltadas.  
 Doutor Humberto Pinto, as condições são 
impróprias, não são dignas. A atitude é positiva, mas 
temos que dar aos nossos profissionais condições 
dignas para que desenvolvam seu trabalho. Até 
porque estão lá em cima, com uma garrafa de água 
com um único copo para revezar entre os colegas, 
não têm local para fazer as suas necessidades 
fisiológicas e não têm uma estrutura física para se 
protegerem de uma possível ameaça, em caso de 
confronto. É uma situação delicada. A atitude do 
Governo foi corajosa, temos que ressaltar, mas 
cobramos melhores condições para os policiais. 
 Quando alguns colegas Deputados, que 
não têm conhecimento sobre segurança pública, 
assomam à tribuna para falarem blasfêmias sobre 
as Polícias Civil e Militar, somos o primeiro a 
desbancá-los. Porque, quando houve um 
confronto, troca de tiros com bandidos no 
Município de Serra, e a Polícia Militar matou um 
delinquente que estava em um carro roubado 
com mais três, às onze horas da noite, após 
perseguição, Deputados simplesmente falaram 
que era uma morte anunciada, e que havia sido 
uma execução sumária, uma expressão bem 
forte. Dissemos: Porque V. Ex.as nunca passaram 
por uma situação de perigo, colocando suas vidas 
em risco em defesa da sociedade. No momento 
em que se está no confronto, com alto estresse, é 
você ou o bandido. Entre você e o bandido, tem 
que ir o bandido. Sempre defendi essa teoria. Os 
policiais agiram com retidão, e fazemos suas 
defesas. Cobramos do Governo do Estado uma 
posição justa, humanitária. 

Olhem bem, a notícia já chegou ao bispo 
e V. Ema. está cobrando. Cobramos nesta Casa 
timidamente. Quando temos que falar com mais 
veemência e com mais incisão, falamos. Mas 
agora quem está cobrando é o bispo e diz: Poder 
Público deve passar a levar a sério o problema, 
deixar o discurso de lado e partir para a prática. 

Quando anunciamos o programa Estado 
Presente, dizemos que é Estado ausente; porque 
estão fazendo ocupação em algumas regiões, 
mas não fizeram ocupação no Mucuri, Terra 
Vermelha, Nova Rosa da Penha e Flexal que são 
situações complicadas para a população, porque 
as pessoas têm que pagar pedágio para entrar, as 
viaturas já não entram. Isso, eles não falam, mas 
sabemos. 

Concedo a palavra ao Senhor Antônio 
Fialho Júnior, Presidente do Sindicato dos 
Investigadores de Polícia Civil do Estado, 
Sinpol-ES. 
 

O SR. ANTÔNIO FIALHO JÚNIOR – 
Senhor Deputado, parabenizamos a Comissão de 
Segurança por essa iniciativa de trazer uma 
profissional da área da medicina e pesquisadores 
que tratam de um tema tão importante, que afeta 
diretamente todos nós policiais. 

Nós policiais trabalhamos em regime de 
plantão, são escalas estressantes, vinte e quatro 
por setenta e duas, e no bico do revolver. 
Infelizmente temos que segurar plantões com 
várias pessoas, no bico do revólver, e virar. 
Tenho dois anos de experiência de plantão e 
parece que isso não sai; um distúrbio que nunca 
mais se resgata aquilo que se foi no passado. Não 
diria que o Júnior Fialho de hoje é o mesmo 
daquele Júnior Fialho de antes dos Plantões. 
Mudamos. O nosso organismo muda. 

E ai pergunto para esta Comissão de 
Segurança: Como o Estado deve tratar uma 
situação tão grave como essa, principalmente 
com servidores da área de segurança pública, 
vítimas desse processo? Qual é a visão dos 
Senhores? O que o Estado deveria fazer para 
tentar amenizar? Porque tivemos algumas 
experiências em algumas delegacias do nosso 
Estado e a companheira escrivã poderá ser 
testemunha do que falarei. Nós, do sindicato das 
entidades, tentávamos implantar nas unidades 
um colchonete para o policial, mas muitos 
delegados de polícia mandavam desmontá-lo. Na 
DHPP, por exemplo, até pouco tempo, tínhamos 
que ficar brigando para ter um espaço para o 
policial fazer um revezamento para cochilar. A 
instituição, o Estado não enxerga isso. 

A minha pergunta é. Primeiro, 
efetivamente. O que eu sinto hoje provoca 
mesmo essa corrosão na gente? E o que poderia 
ser feito para o Estado amenizar? No caso, seria 
uma indicação legislativa para disciplinar, para 
tentar amenizar. Essa seria a minha pergunta e a 
minha sugestão para a Comissão de Segurança. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Concedo a palavra a Senhora Jéssica 
Fábia Polese. 
 

A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – O 
que V. S.ª falou é real. O indivíduo privado de 
sono, que passa por um período sem dormir 
adequadamente, ele tem consequências para o 
resto da vida. 

Hoje se fala em algumas expressões 
gênicas, de uma maior tendência, inclusive, de 
câncer, para quem trabalha em turno. É muito 
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maior o número de hipertensão, distúrbios 
psiquiátricos e isso é para sempre. Costumamos 
a falar assim: dormir mal traz consequências 
para o resto da vida. E isso é verdade. Não é só 
com V. S.ª.  

Em relação a esses turnos que V. S.ª se 
referiu, isso aí é extremamente deletério para a 
saúde do indivíduo, e com certeza esse indivíduo 
terá uma falha grande nas suas atitudes. É uma 
coisa que deveria ser tratado com mais seriedade. 

O que temos é que os turnos não 
deveriam exceder a doze horas. Depois desse 
horário o indivíduo fica completamente fatigado, 
o seu rendimento será péssimo e a possibilidade 
de erro será enorme. Isso deveria ser evitado. 
Outra sugestão que sempre pedimos e é claro que 
dependerá da circunstância: um indivíduo 
cansado merece dar uma cochilada. Esse cochilo 
é altamente reparador. Se o indivíduo está muito 
cansado é melhor que possa descansar por alguns 
minutinhos, tal como é feito com os motoristas, 
que a cada quatro horas dão uma parada de meia 
hora. Em algumas situações estressantes também 
deveria ser permitido o descanso, porque irá 
melhorar o rendimento nas próximas quatro 
horas e os erros serão minimizados. 
 Costumamos falar que o turno é 
realmente desumano. Não é para o ser humano; 
mas é necessário. Quando um indivíduo está no 
período de descanso ele tem de descansar. Caso 
tenha saído do horário de trabalho e é horário 
para descansar, ele tem que descansar. Isso é o 
mínimo que ele pode fazer para ficar melhor e 
conseguir desempenhar suas atividades de 
maneira adequada. Se o turno terminou, tem que 
adequar o ambiente domiciliar para que consiga 
repousar, pois senão, esse prejuízo é somatório 
mesmo, e o indivíduo pagará um preço alto mais 
tarde por isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Doutora Jéssica, sobre a pergunta do 
Júnior Fialho, quero acrescentar que temos casos 
de irresponsabilidade em algumas Corregedorias 
que apuram determinadas infrações. Exemplo 
mais claro: na Corregedoria do Sistema 
Penitenciário.  

 Os agentes penitenciários trabalham 
vinte e quatro horas em um turno, e em função 
do salário ser baixo, às vezes, fazem serviços 
extras durante o período de folga. Quando estão 
de plantão, está inserido um descanso. Mas os 
presos dormem durante o dia e ficam esperando 
o momento de o agente descansar, relaxar, para 
então perpetrarem suas fugas, traficarem ou 
efetuarem comunicações telefônicas. A 
Corregedoria demite ou exonera sumariamente, 
no caso há cargos em designação temporária, 

sem que a pessoa tenha o direito de defesa. É 
irresponsabilidade. 

A pergunta do Senhor Júnior Fialho é 
exatamente sobre o que a Secretaria de Estado da 
Segurança e a Secretaria de Estado da Justiça 
poderiam fazer. Exemplo, contratando 
profissionais para fazer uma análise dos 
profissionais da área de Segurança. 

 Essa explanação seria muito mais 
importante se o Secretário de Estado de 
Segurança, se o Chefe da Polícia estivessem 
presentes, pois quando se investe no ser humano 
está se adquirindo mais condições para defender 
a sociedade. Ás vezes se fala em disponibilizar 
viaturas novas, computadores. Ora, computador 
não trabalha sem o homem, viatura não trabalha 
sem o homem e as investigações não andam sem 
o homem. Portanto, o homem precisa estar 
devidamente preparado, capacitado, mas 
também, de certa forma, deve estar com seu sono 
em dia, tranquilo, com sua condição física e 
mental bem tranquila para desenvolver seu 
trabalho. 
 Concedo a palavra à Senhora Selma 
Lúcia de Souza, Presidenta da Associação dos 
Escrivães de Polícia. 
 
 A SR.ª SELMA LÚCIA DE SOUZA - 
Cumprimento a Mesa na pessoa do Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, e cumprimento todos 
os demais presentes. 
 Vou me dirigir diretamente à Doutora 
Jéssica, direto ao assunto, em função do tempo. 
O Júnior Fialho falou um pouco da nossa escala. 
Temos na polícia, hoje, escala de vinte e quatro 
horas, de dezoito horas, de doze horas. Em cada 
local do Estado é uma escala diferente, com o 
agravante de que trabalhamos em poucos, 
acarretando sobrecarga, pois somos poucos 
escrivães, poucos investigadores, poucos 
delegados. Normalmente é um delegado, com 
dois ou três investigadores, agentes, que fazem o 
mesmo papel, e um ou dois escrivães.  
 No caso do escrivão, por sermos muito 
poucos, não temos nem como descansar. Na 
Grande Vitória trabalhamos relativamente perto: 
Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari. 
Mas, temos que, após o plantão, deslocarmo-nos 
para nossa residência. E isso ocorre não só com o 
escrivão. 
 Em três anos, dois escrivães morreram 
em acidentes de trânsito após o final do plantão. 
Vindo do interior, morreram em acidente. E 
temos vários relatos de acidentes ocorridos na 
Grande Vitória sem muita divulgação, porque 
não há interesse. Tratamos disso com a DPS, que 
tem a Doutora Inês Ângela Loss à frente, com 
afastamentos, aposentadorias. Muitos retornam 
ao trabalho. 
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 Gostaríamos que a senhora falasse como 
a sua pesquisa sobre o sono poderia ajudar os 
nossos colegas de trabalho? 
 
 A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – 
Cada trabalho é um trabalho. Acredito que o 
escrivão trabalha mais sentado, ao computador? 
 
 A SR.ª SELMA LÚCIA DE SOUZA – 
Sim. Durante doze ou dezoito horas.  
 

A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – 
Pois é. Essa posição é horrível. Já está provado 
que o digitador tem que ter momentos de 
descanso durante o dia, porque tem uma 
sobrecarga óssea, muscular e postural muito 
grande. 

As escalas de mais de doze horas são 
sempre lesivas e perigosas. O ideal é que seja de 
seis até doze horas, no máximo. Estão 
trabalhando uma coisa que é deletéria. Esse 
indivíduo não está mais produzindo nada depois 
de doze horas. Passou de doze horas, o 
profissional está exausto, contando os minutos 
para terminar, não faz mais nada direito. Esse 
tempo deveria ser respeitado.  

O indivíduo tem que ir para casa e 
descansar. Isso é fundamental. Ele não pode 
seguir a atividade normal que está acontecendo 
em casa. Ele precisa descansar após esse tempo 
de trabalho. Isso trará consequências.  

Sobre o que a senhora comentou, é 
comum – não sei nessa situação apresentada - 
acontecerem demandas judiciais envolvendo esse 
assunto. Podemos relacionar diretamente o 
trabalho como causa do acidente desse 
indivíduo. É o trabalho, o tipo de atividade 
causando o acidente. Isto é muito sério: a 
atividade laboral como causa do acidente 
automobilístico, como foi o caso dos colegas 
escrivães. Foi um acidente de percurso. Foi um 
acidente de trabalho. Isso é grave e muito sério. 
Isso tem que ser olhado com muita seriedade. 

Fico assustada com doze, dezesseis ou vinte e 
quatro horas de plantão. Esse indivíduo não está 
fazendo nada, em minha opinião. Passou de doze 
horas, ele já está no automático mesmo. Assim, 
acontecem os acidentes, os erros e às vezes grandes 
catástrofes. Os aviões da Gol e da Tam caíram por 
erro humano. Os controladores de voo são uma 
categoria que também sofre muito com fadiga. Eles 
têm uma carga muito estressante. Mas a legislação 
está entrando nesse campo. 

Existem coisas que podem ser feitas e não 
são complicadas. Precisa-se de adaptação, 
conscientização e readaptação. Acho que é muito 
mais educacional que complicado. 
 
 A SR.ª SELMA LÚCIA DE SOUZA – 

Temos o agravante de não ter pessoal. Já se 
comentou do efetivo. Não temos efetivo. Somos 
obrigados a nos submeter ao trabalho. 
 

A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – O 
número de funcionários é fundamental para o bom 
funcionamento de um setor. Tem que adequar esse 
número. 
 
 A SR.ª SELMA LÚCIA DE SOUZA – Na 
sua pesquisa, qual seria a folga ideal? Uma carga 
horária de doze horas e a folga... 
 

A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – Uma 
carga horária aceitável seria doze horas por trinta e 
seis horas. Aceitável. 
 A SR.ª SELMA LÚCIA DE SOUZA – 
Fazemos o plantão dia e noite. O ideal seria trabalhar 
doze por trinta e seis/dia. E noite? 
 

A SR. ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – Esse 
é o ideal. O indivíduo trabalhar doze horas e folgar 
trinta e seis. Se ele for trabalhar doze horas, esse é o 
turno. 
 

A SR. ª SELMA LÚCIA DE SOUZA – A 
senhora acredita que em uma folga de trinta e seis 
horas já recuperamos o sono? 
 

A SR. ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – Não é 
que recuperou, pois ninguém recupera sono perdido 
pois está perdido para sempre. Haverá sequelas. Isso 
é o aceitável pela legislação.  
 

A SR. ª SELMA LÚCIA DE SOUZA – A 
minha pergunta não é com relação às legislações 
porque hoje, inclusive, nosso pedido de Audiência 
Pública à Comissão de Segurança é para discutir as 
escalas. Além de tudo, cada local tem uma escala 
diferente. Perguntamos por que estamos acumulamos 
horas. Uma pessoa que fica dez anos no plantão não 
tem condições de trabalhar doze horas em uma noite, 
folgar um dia e na próxima noite estar normal, 
trabalhando. Temos hoje uma escala com folga de 
setenta e duas horas e nossa tentativa é que ela 
melhore, que seja por oitenta.  

 
A SR. ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – A 

senhora perguntou uma escala aceitável. Essa é 
aceitável pela legislação. Cada situação deve ser vista 
de maneira individual. De acordo com a função, com 
a carga de trabalho, com o que está sendo feito, isso 
tem que ser discutido, é uma situação individual. É o 
que a legislação aceita como mínima, é o indivíduo 
trabalhar doze horas e folgar por trinta e seis horas. 

 
A SR. ª SELMA LÚCIA DE SOUZA – 

Muito obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Concedo a palavra ao Senhor Walter 
Buffolo.  

 
O SR. WALTER BUFFOLO – 

Cumprimento toda a Mesa na pessoa do Senhor 
Presidente, e todos os excedentes, até porque já estive 
nesta Casa brigando muito e conseguimos nomear os 
nossos excedentes do concurso público do ano de 
2010, os agentes de polícia. Já tive o prazer de 
trabalhar em um plantão de vinte e quatro horas, não 
é, Doutor? Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) 
Cariacica. Estou tendo o desprazer de estar fazendo 
um tratamento na Divisão de Promoção Social 
(DPS), juntamente com minha família, por causa de 
um acidente que aconteceu há pouco tempo.  

Os servidores do interior sofrem mais do que 
os da Grande Vitória. Todos estão falando do 
problema do plantão, mas estão esquecendo que além 
do plantão somos obrigados, para melhor um 
pouquinho mais nossos salários, a fazer escala 
especial de doze horas, além do plantão normal temos 
que tirar duas escalas especiais no valor x, para 
complementar o salário. Estou de licença médica e 
não posso fazer essa escala especial, por isso são 
descontados quase mil reais do meu salário.  

Pergunto à senhora que fez um estudo 
baseado nos motoristas: se esse estudo fosse feito 
baseado nos policiais civis e militares, a senhora 
veria que o índice, essa porcentagem seria muito 
maior? Temos um grande problema hoje, que o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes está tentando 
corrigir e o nosso Deputado que já saiu, mas que 
pediria ajuda para participar com o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, que é a correção do curso superior 
dos agentes de polícia que desempenham hoje as 
mesmas funções que os investigadores e recebem um 
salário bem menor do que os investigadores. Isso tem 
trazido intranquilidade, insatisfação. Quanto um 
cidadão trabalha intranquilo e insatisfeito, com 
certeza o grau de estresse dele é maior. Estou certo? 

 
A SR. ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – Sim, 

sem dúvida. Em relação a essas escalas extras, não 
tem o que falar. O que posso falar é o que é aceitável. 
Isso é totalmente fora do aceitável. Trará efeitos 
negativos ao indivíduo, sem dúvida. Só lembrando, 
depois de um turno de trabalho, igual alguém citou 
que estava voltando do trabalho e sofreu um acidente, 
com mortes, isso é muito comum de acontecer, mas 
não é divulgado dessa maneira: o trabalho causando 
fadiga, sonolência, levou o indivíduo ao acidente. 
Isso não é falado dessa maneira e por isso temos 
poucos números, mas acreditamos que sejam muito 
altos.  

Em relação a essa escala especial, sem 
palavras, posso falar o que é aceitável dentro da 
legislação, cada sindicato, cada classe tem suas 

particularidades e devem ser levadas em 
consideração. Por exemplo, o indivíduo que precisa 
ficar muito tempo em uma determinada posição é 
totalmente diferente do indivíduo que tem condição 
de levantar, de circular e de ter um intervalo nessa 
coisa muito monótona. O indivíduo que tem que ficar 
fixo em um ponto é extremamente desgastante no 
qual ele precisa do poder de concentração. Isso é 
desgastante, tem que ser levado em consideração. A 
posição do digitador é extremante desgastante 
fisicamente e traz repercussão física, e o número de 
afastamento do trabalho por esse motivo é enorme. 
Você deve ter mais ou menos essa ideia porque é 
altamente lesiva. Então cada situação tem de ser 
olhada de uma maneira especial. Foi falado muito de 
adequação de número de funcionários. Sem dúvida, 
isso é fundamental. Você quer que um funcionário 
faça a função de quatro, cinco, não vai dar certo. 
Alguém vai pagar esse preço e vai ser o funcionário, 
normalmente. 
 

O SR. WALTER BUFFOLO – 
Aproveitando, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, já 
que V. Ex.ª teve a brilhante ideia de fazer esse 
seminário, e contamos com a presença da Chefe da 
DPS, que hoje é responsável por cuidar da saúde dos 
policiais civis, seria importante que juntamente com a 
doutora bolassem algo, uma indicação para que seja 
feito algum estudo para nós, policiais civis.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Senhor Walter Buffolo, fiz a abertura, a 
solicitação porque acompanhei o trabalho da Doutora 
Jessica Polese e do Doutor Rowdley Robert Rossi 
Pereira, e porque queríamos a presença do Secretário. 
E volto a bater na tecla de que o Secretário de 
Segurança é nosso gestor maior. 

Tenho mais oportunidade de falar com o 
governador do que de falar com o secretário. Falo 
com o governador a qualquer momento, com o 
secretário tenho que marcar audiência, que muitas 
vezes tem seu lapso temporal estendido, é meio 
complicado. Se o Secretário estivesse aqui já 
estaríamos fazendo a proposta, mas como não está 
vamos fazer o encaminhamento da ata dessa 
audiência para todos os segmentos, do Bombeiro 
Militar, da Polícia Civil, para o Comandante da 
Polícia Militar, para os Secretários de Estado da 
Segurança Pública e de Justiça, para que essa reunião 
seja analisada e que seja feita uma divulgação do 
tema debatido, que é importante, estamos 
vivenciando algumas dessas situações no dia a dia. 

Há vários fatos que acontecem e a pessoa não 
se atém que pode ter acontecido em decorrência do 
estresse pelo sono, como a Doutora falou, pela carga 
excessiva de trabalho à qual está relacionada a 
ausência de sono, porque se a pessoa tem carga 
excessiva de trabalho consequentemente não dorme o 
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período que tem de dormir. Mas estamos atentos. Por 
isso fizemos o convite aos senhores, a todas as 
entidades de classe, a todos os segmentos e aos 
gestores das pastas para que pudessem estar presentes 
e verificar que estamos trabalhando com seriedade. 
Queremos dar qualidade de vida para os profissionais 
da área de segurança pública.  

Sempre brincamos sobre a questão da 
remuneração e falam que o caixa do Estado não dá, 
mas vemos publicidades sendo pagas aos tubos, 
vemos dinheiro saindo pelo ralo para outras situações 
a exemplo do que estou denunciando do posto fiscal 
onde gastaram quarenta e dois milhões em 
terraplanagem e não tem um posto fiscal.  

Falava com a Doutora Inês Loss que em 1990 
fazíamos Operação Fecha Fronteira, eu, Doutor 
Danilo Bahiense, Doutra Inês Loss e a Doutora 
Elizabeth Zanoti e ficávamos com as equipes no 
posto fiscal de Santa Cruz, na divisa com Campos e 
no posto fiscal de Pequiá, na divisa com Minas 
Gerais e trabalhávamos vinte e quatro horas depois 
do dia normal de trabalho, e nunca tivemos 
preocupação com isso. Vários acidentes aconteceram, 
mas não fizemos associação de uma coisa com a 
outra. Aqui, hoje, verificamos exatamente isso.  

Verificamos que além da falta de convivência 
familiar dada ao estresse do dia a dia, o policial ainda 
tem de trabalhar em escala especial. Quantas vezes 
pedimos a incorporação dessa bendita escala 
especial. Se houver essa incorporação será um 
avanço salarial, e uma tranquilidade para os policiais.  

Falava, hoje, com a Doutora Inês Loss sobre 
a questão dos plantões. Foram implantados os 
plantões nas microrregiões, de vinte e quatro horas, 
com quatro delegados; o que aconteceu? Os senhores 
sabem que os delegados que tiravam escala especial 
nesses plantões se quiserem tirá-la vão tirar em forma 
de escala interna, por determinação da chefia, que em 
suma acaba não rendendo nada, ou então estão 
trabalhando no Interior.  

O delegado do Município de Santa Teresa 
está tirando escala especial no Município de Alegre; 
os delegados dos municípios de Baixo Guandu, 
Colatina e Marilândia estão tirando plantão no 
Município de Barra de São Francisco, porque é o 
local onde tem plantão. Os municípios de Colatina e 
de Aracruz ficaram sem plantão, porque possuem 
quatro delegados cada. Então, qual é a fiscalização? 
Qual é a produção? Fazemos essas ponderações, 
porque temos conhecimento de causa, mas não 
fizemos a associação de uma coisa com a outra em 
relação aos acidentes que ocorreram ao longo desses 
anos.  

Concedo a palavra ao Doutor André Marques 
Ferreira, advogado do Procon. 
 

O SR. ANDRÉ MARQUES FERREIRA – 

Boa-tarde! Represento o Procon do Estado do 
Espírito Santo parabenizando a Doutora Jéssica pela 
palestra muito elucidativa para mim. E a respeito 
dessa palestra farei um paralelo não tão longe da 
realidade dos consumidores, sobre a questão dos 
possíveis acidentes de consumo decorrentes de uma 
privação de sono ou até mesmo de um deletério em 
que a pessoa fica menos atenta.  

Há consumidores que trabalham e há os que 
prestam serviços. Todos nós somos consumidores e 
estamos fadados à falibilidade humana. Isso ficou 
bem claro para mim. E como consumidores somos os 
que sofrem muitas das vezes de forma passiva esses 
acidentes.  

A Doutora Jéssica Fábia Polese até nos 
trouxe o caso do acidente da TAM, quando aquelas 
pessoas além de civis eram consumidores e pagaram 
por uma prestação de serviço que, infelizmente, por 
diversas possibilidades, talvez até por desatenção que 
pode ter sido por uma carga horária muito grande de 
prestação de serviço, está fadada a esse efeito ou ao 
reflexo negativo do distúrbio do sono. 

Vivo um pouco disso, estou sentindo muito 
forte este ano a questão do horário de verão. No 
horário de verão, as pessoas que trabalham em turnos 
podem ser influenciadas ou podem majorar ainda 
mais essa consequência danosa? 

 
A SR.ª JÉSSICA FÁBIA POLESE – O 

horário de verão sempre atrapalha o indivíduo. 
Imagine uma hora de descompasso pode causar num 
indivíduo que trabalha num turno! Só para traçar um 
paralelo: têm pessoas que sofrem muito com o 
horário de verão, outras são indiferentes. Ele altera o 
ritmo circadiano, como já falei e, realmente, traz 
repercussões ruins. Têm indivíduos que vomitam, 
têm insônia, têm problema gastrointestinal, ficam 
realmente muito estressados, porque tiveram mexido 
seu relógio biológico individual. Assim, levanto a 
questão. Imagine o turno? O que faz na vida do 
indivíduo? E vários anos de turno? Esse indivíduo 
chega depois dos cinquenta anos, realmente com 
várias sequelas e irreversíveis. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor André, aproveitando sua pergunta, 
conversava com a Doutora Jéssica no meu gabinete e 
comentávamos sobre a pessoa que trabalha na área de 
enfermagem, em hospital, saindo de um e indo para 
outro e depois para outro hospital. E os erros 
acontecem. E a culpa cai sobre o médico, que 
prescreveu o remédio e naquele horário deu uma 
cochilada. Acabou a situação. São acidentes que 
podem ocorrer no percurso laboral. Quem tem o seu 
trabalho tem que estar preparado e ter tranquilidade 
fazendo aquilo que gosta, mas, às vezes, é forçado.  

Como profissionais da área de segurança, em 
certas ocasiões somos forçados a fazer determinados 
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trabalhos que não dão resposta necessária que a 
sociedade precisa. Quanto à escala especial, no nosso 
caso é facultativa, mas é uma perda de salário 
inserida no contracheque, o que fica complicado. Por 
isso dizemos ao Governo que devemos ajustar a 
escala especial; uma vez ajustada, não teremos mais 
problemas, pois não reflete absolutamente nada de 
progressão para a elucidação de crimes, não reflete 
absolutamente nada para a elucidação e conclusão de 
inquéritos. Se não é feito no horário normal, na escala 
especial é que não será. Isso eu falo com muita 
tranquilidade e com muita responsabilidade. Às vezes 
fala-se assim: Ah, os promotores cobram. Mas, 
quantas horas os promotores trabalham? Eles 
trabalham de 13h até às 17h ou 18h no máximo. No 
máximo! Pegam o documento pronto e acabado. 
Pronto e acabado! Eles só farão a denúncia. E 
dispõem do Código de Processo Penal. Enquanto nós 
temos que ir pra rua, temos que investigar, que 
prender e que decidir se mantém o preso ou se o 
solta. É uma situação totalmente diferente.  

E o juiz, no Interior? De terça-feira a quinta-
feira, porque na segunda-feira e na sexta-feira, às 
vezes nem comparece. E o salário dele é bem maior.  

Então, colocamos a nossa vida em risco 
trabalhando, mas gostamos daquilo que fazemos.  

A Doutora Inês Loss e eu somos 
contemporâneos de Academia de Polícia, em São 
Paulo. Observamos que o salário nosso é maior do 
que o de lá. Mas o de lá é um salário miserável. Hoje 
estão matando os policiais, estão sequestrando as 
mulheres dos policiais, estão sequestrando os filhos 
dos policiais que estão nas escolas, e com total 
desvantagem contra o banditismo.  

E um tal de PCC? PCC é simplesmente 
aceito pelo poder estatal, que se chegar e passar o 
rodo, não tem essa conversa. O que? Vai lá, matou o 
bandido, logo vêm os representantes dos direitos 
humanos, da OAB, isso e aquilo, tudo para defender 
a família do bandido. Se morre um policial, não tem 
ninguém sequer para ir ao seu velório. É uma 
situação estressante sob todos os aspectos.  

Agradeço a presença da Doutora Jéssica 
Fábia Polese; do Doutor Rowdley Robert Rossi; do 
Senhor Lidiney Gobbi, prefeito eleito pelo Município 
de Marechal Floriano; da Doutora Inês Loss; do 
Capitão Siwamy; de todos os representantes das 
associações e do Sindicato da Polícia Civil e dos 
concursados de 1993 e de 1996. A Comissão de 
Segurança está cônscia da sua obrigação. Temos 
compromisso com os senhores.  

A nossa reunião será no dia 13 de novembro. 
Muitos ficam angustiados e me passam torpedo. Eu 
os respondo, mas estou respondendo com outro 
torpedo bem pequenininho: Após o dia treze dou 
resposta. Eu não posso falar em nome do 
Governador, só posso falar depois que esta Comissão 

estiver reunida com S. Ex.ª.  
Então, está marcada para o dia 13 de 

novembro, às 10h, a reunião com o Governador. 
Logo após a reunião daremos resposta imediata para 
os senhores. Espero que a resposta seja a que os 
senhores querem: a nomeação.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 05 de 
novembro de 2012, 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 OITAVA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 30 
DE OUTUBRO DE 2012. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – 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 – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 

aprovação. 
  

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

HÉRCULES) – Aprovada a ata como lida. 
Solicito à Sr.ª secretária que proceda à leitura 

do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OFÍCIO GDLP/N.º 148/2012 do Exmo. 
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Senhor Deputado Luciano Pereira, 
justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
23 de outubro do corrente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Ciente. Inclua-se no relatório mensal 
de frequência do Parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO GDEA/N.º 038/2012 – do Exmo, 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta comissão, realizada no dia 16 
de outubro do corrente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Ciente. Inclua-se no relatório mensal 
de frequência do Parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Convite – do Senhor Niucesar Estevam, 
diretor Estratégico e Operacional da 
AssepTec, convida todos os membros da 
Comissão de Meio Ambiente para 
acompanhar pessoalmente a descontaminação 
da areia através de uma técnica inovadora 
com aplicação da fórmula atóxica Asseptec, 
garantindo a assepsia da areia. Local: Praça 
da Paz – Centro de Aracruz – ES. Data: 01 de 
novembro de 2012 às 10hs. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Ciente. Se possível enviar um 
servidor desta Comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei n.º 134/2012 – Análise de 

Mérito. 
Autora: Deputada Luzia Toledo. 
Ementa: Obriga os estabelecimentos 

comerciais denominados lava-rápido e similares a 
utilizarem produtos biodegradáveis e dá outras 
providências. 

Entrada na Comissão: 17/10/2012 
1ª reunião ordinária: 23/10/2012 
Relator: Doutor Hércules  
Prazo do relator: 06/11/2012 
Prazo da comissão: 13/11/2012  
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Passa-se à Ordem do Dia. 
Deliberar a vinda do Senhor Niucesar 

Estevam Vieira, Diretor Estratégico e Operacional da 
AssepTec, para apresentação sobre a 
descontaminação de areia e lodo sanitário. A data 
sugerida é 13 de novembro. 

Em discussão. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – De 

acordo. 
 
O SR. DARY PAGUNG - Antes de votar, 

gostaria de saber quem é o autor do requerimento? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – O autor é o Senhor Deputado 
Sandro Locutor. 

 
O SR. DARY PAGUNG – De acordo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) - A Presidência vota a favor. 
 Aprovada a vinda do Senhor Niucesar 
Estevam Vieira à unanimidade. 
 
 Na Reunião do dia 06 de novembro de 2012, 
teremos a presença do Exmo. Senhor Iranilson 
Casado Pontes, Secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, que fará uma 
apresentação sobre o projeto Espírito Santo Sem 
Lixão. Queremos valorizar bastante este evento; será 
muito importante a sua palestra. 

Antes de franquear a palavra aos colegas, 
queremos dizer que o Senhor Deputado Sandro 
Locutor, Presidente desta Comissão, está neste 
momento em uma atividade representando esta 
Assembleia Legislativa, razão pela qual estamos 
presidindo esta reunião. 

Na semana passada, a promotora de justiça 
de Vila Velha, que veio falar sobre água, havia 
marcada uma reunião para ontem pela manhã, na 
promotoria de Vila Velha, e para esta reunião eu 
encaminhei a coordenadora da Comissão de Saúde. 
Na próxima semana trarei o relatório do que foi dito e 
as providencias que foram tomadas na reunião de 
ontem em Vila Velha. 

A palavra está franqueada aos Senhores 
Deputados que dela desejarem fazer uso. 

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Dary Pagung. 
  

O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente e Senhores membros da Comissão, serei 
muito objetivo, somente para falar sobre a vinda do 
Senhor Secretário Iranilson Casado Pontes, que falará 
sobre o projeto Espírito Santo Sem Lixão. 

 Tenho ouvido discussões sobre o assunto há 
muito tempo, e temos informações de que, a partir do 
ano que vem, os municípios terão muitos problemas 
quanto à destinação do lixo, que deverá ser levado 
para aterros sanitários. 

Ontem, obtive uma informação séria, de que 
o aterro sanitário do Município de Colatina ainda não 
está licenciado pelo Iema. Então, os municípios 
daquela região estão fazendo transbordo do lixo para 
os Municípios de Vitória ou de Aracruz. Precisamos 
ver isso com carinho. 

No dia 06 de novembro teremos a 
oportunidade de ouvir o Senhor Iranilson Casado 
Pontes, Secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, que falará 
sobre o projeto Espírito Santo Sem Lixão. Temos 
muita preocupação com este tema, porque sabemos 
que em municípios pequenos como São Gabriel da 
Palha, Baixo Guandu e Mimoso do Sul, são cerca de 
dezesseis a vinte e cinco toneladas de lixo por dia. E 
isso é um problema porque não sabemos onde 
colocar tanto lixo. O nosso planeta precisa respirar 
um ar mais puro e precisamos fazer uma política séria 
para que possamos destinar o lixo mais 
adequadamente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Senhor Deputado Dary Pagung, 
ainda sofreremos muito com relação à agressão ao 
meio ambiente, enquanto os prefeitos que estão sendo 
eleitos agora, e tomarão posse a partir de janeiro do 
próximo ano, não tiverem uma política de 
esclarecimento e um trabalho bom de educação da 
população com relação à coleta seletiva nas escolas, 
principalmente do ensino fundamental até às creches. 
Não basta apenas fazermos os lixões e os tratamentos 
de lixo se não tivermos conscientização de fazer a 
coleta seletiva, até mesmo porque é uma grande 
riqueza que todos os municípios estão perdendo. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Esmael de Almeida. 
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 
Presidente, inicialmente parabenizo o Governo do 
Estado por este grande projeto Espírito Santo Sem 

Lixão. Fiquei sabendo que o lixo é um desafio 
enorme, gigantesco, como disse o Senhor Deputado 
Dary Pagung: não é fácil resolver o problema do lixo, 
que é seriíssimo. 

Muitas toneladas de lixo são produzidas 
diariamente, e no Estado do Espírito Santo são quase 
três mil toneladas por dia de lixo. É um problema 
sério e o Governo do Estado realmente está 
apresentando um grande projeto para a sociedade 
capixaba, que é o Espírito Santo Sem Lixão. É muito 
importante essa reunião com o Senhor Iranilson 
Casado Pontes, Secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, que virá a esta 
Casa apresentar o projeto Espírito Santo Sem Lixão 
para podermos discuti-lo. 

Senhor Presidente, outro assunto que quero 
falar ainda é que a Cesan apresentou esta semana o 
projeto Se Liga na Rede, que é uma preocupação de 
todos nós. Queria falar sobre isto na Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente, porque foram investidos 
muitos recursos, não foram poucos, para despoluir as 
praias, os ecossistemas e mananciais. E agora 
dependerá muito dos usuários, das pessoas, de cada 
um fazer a sua ligação na rede. 

Hoje falam também em oitenta mil ligações 
que estão para receber, estão liberando trinta mil para 
as pessoas mais carentes, mas mesmo assim é um 
desafio enorme. A Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente pode estudar uma forma de apoiar esse 
projeto da Cesan, no sentido de que todos façam essa 
ligação.  

Para termos uma ideia, Senhor Presidente, na 
região de Vila Velha, na bacia do Canal da Costa, 
todas elas já têm rede de esgoto e poucas pessoas 
ligaram na rede. Ainda vemos o Canal da Costa 
totalmente poluído. Não é fácil! Passei por isto na 
minha época, quando estive lá, para conseguir 
sucesso. Então, eles estão pedindo o apoio dos 
deputados, da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente e de todas as entidades para ajudarem a 
conscientizar os moradores a efetuarem as suas 
ligações.  

Também queria falar sobre a questão do pó 
preto. Vimos esta semana novamente estampado nos 
jornais de nossa Capital, a reclamação da população 
sobre o pó preto. A Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente e a Assembleia Legislativa, tem que dar 
uma resposta à população, que espera de nós 
Deputados, principalmente da Comissão de Proteção 
ao Meio Ambiente, que trabalhemos mais essa 
questão. Quem sofre com ela são os moradores, as 
donas de casa, que reclamam muito, e as crianças. V. 
Ex.ª, que é médico, sabe o quanto prejudica a saúde 
das pessoas com doenças respiratórias. 
 Precisamos fazer algo mais eficaz no sentido 
de realmente cobrar mais das grandes empresas que 
estão criando problemas com a questão do pó preto. 
Os moradores de Vitória esperam nossas respostas 
com relação a isso. Essas são minhas colocações, 
Senhor Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Queremos lembrar, também, Senhor 
Deputado Esmael de Almeida, que o pó preto é 
bastante desagradável, mas os gases jogados em 
nossos pulmões, todos os dias, todos os momentos, 
vinte e quatro horas, mesmo que não vejamos, é uma 
agressão terrível, as DPOCs, Doenças Pulmonares 
Obstrutivas Crônicas, fazem suas vítimas sofrerem 
cada vez mais com esse problema. 

Temos também a tuberculose, que muitas 
pessoas acham que é do passado, mas está cada dia 
aumentando mais. Não tem relação com os gases. O 
bacilo de Koch acomete a pessoa. Mas com a 
dificuldade respiratória, a situação vai se agravando 
pelo pó e também pelos gases. É preciso que olhemos 
com bastante carinho, sempre cobrando das 
autoridades competentes, já que não temos autoridade 
para interditar uma empresa ou uma máquina que 
esteja jogando pó ou gases nos nossos pulmões. 

O Governo naturalmente tem que olhar isso 
com carinho e também para o problema dos esgotos. 
O Canal da Costa, conforme nosso querido Deputado 
Esmael de Almeida disse muito bem, é um exemplo. 
Se chegarmos ao Convento da Penha, olharmos para 
baixo, ao lado da Terceira Ponte, veremos uma 
mancha preta que parece o Rio Negro e o Solimões, o 
encontro das águas. Nosso Rio Negro é um esgoto. 
Do outro lado, vemos o mar com sua água azulzinha.  

Se olharmos também o Canal do Congo, que 
deságua ao lado do Brega, na Barra do Jucu, perto da 
Fazenda Canto, um mar de esgoto está sendo jogado 
ali. O Rio Marinho, que muitos pensam que é rio, 
mas não, é um canal marinho aberto com os braços 
dos escravos, na picareta, na enxada. Os produtos 
hortifrutigranjeiros vinham de Santa Leopoldina e 
chegavam até o, hoje, Porto de Cariacica, cuja 
história poucos conhecem. O encontro do mar com o 
Rio Bubu, por exemplo, sempre provocava acidentes 
nas embarcações.  

No tempo dos jesuítas foi aberto o canal 
marinho. Ele é bem retinho. Ficamos muito tristes, 
porque foi fechada uma compota em Caçaroca, onde 
fica a estação de elevação da Cesan. Havia ali uma 
compota que desviava a água do Rio Jucu, em época 
de cheias muito grandes, para o canal marinho. Além 
de fazer a limpeza daquele canal, desviava as 
enchentes de Vila Velha. 

Temos lutado muito por isso, mas não temos 
conseguido que essa comporta volte a funcionar, que 
seja revigorada para diminuir as cheias do Rio Jucu. 
Então, faça uma visita ao dique estrada. Muita gente 
não sabe o que é dique estrada também. Chegando ao 
trevo entre a rodovia Darly Santos e a Rodovia do 
Sol, o novo Shopping Boullevard está à direita, entre 
por ele e chegará a Caçaroca. Esse lugar chama dique 
estrada. O dique foi construído depois de 1967 
quando houve uma enchente muito grande no 
Município de Vila Velha e o Rio Jucu transbordou, 

passou pelos bairros de Araçás, Guaranhuns, Vila 
Nova, Novo México, passou pelo Coqueiral de 
Itaparica e chegou até a Praça de Vila Velha.  

Não era nem nascido, nessa época, nasci em 
1967, por aí. Não morava no Município de Vila 
Velha, mas conheço essa história porque estudo a 
história de Vila Velha, já que este Município é a 
nossa paixão, nossa querida terra que me adotou. 
Então conhecemos isso. Vê a possibilidade, a 
viabilidade, o estudo para que essa comporta possa 
ser aberta novamente nas cheias do Rio Jucu.  

Quero depois desse esclarecimento da 
história também do Município de Vila Velha, 
ressaltar a importância do lixão. O Estado do Espírito 
Santo tem lixão. O lixo do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim está vindo para o Município de Vila 
Velha e está sendo tratado no bairro de Xuri. 

 
O SR. DARY PAGUNG – O lixo do Sul do 

Estado todo, Senhor Deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Falo do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim porque é a cidade mais importante do Sul, 
pois esse município é o maior deles. E olha lá, o 
Senhor Deputado Luciano Rezende, Prefeito eleito de 
Vitória, nasceu no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, e o Senhor Juninho, Prefeito eleito de 
Cariacica, nasceu no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, precisamente, na rua que morava. 

 
O SR. DARY PAGUNG – Só o Senhor 

Deputado Roberto Carlos nasceu no Município de 
Mimoso do Sul. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – O Senhor Deputado Roberto Carlos 
nasceu no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Já 
que o Senhor Deputado Luciano Rezende vai 
dominar Vitória e o Senhor Juninho vai dominar 
Cariacica, quase que outro cachoeirense dominou o 
Município de Vila Velha também em 2008. Perdi as 
eleições, todo mundo sabe as condições que eu a 
perdi. Não vale a pena ficar olhando para o 
retrovisor, mas quatro anos depois, ou seja, em 2008, 
tive noventa e oito mil votos e o Senhor Neucimar 
Fraga teve agora noventa e sete mil votos.  

Tive mil votos a mais do que ele há quatro 
anos, mesmo com todo esse aparato que vimos dessa 
campanha. Jogaram muito e muito dinheiro na rua e 
eu sem nada me abandonaram, me deixaram, um foi 
para a China, outro foi para o Acre, outro não foi lá e 
foi assim. Não vou ficar olhando para o retrovisor, 
não vale a pena. Mas vale a pena dizer que a 
diferença entre o Senhor Rodney Miranda para o 
Senhor Neucimar Fraga foi de vinte e quatro mil, 
seiscentos e sessenta e oito votos. Tive para 
Deputado Estadual em Vila Velha, na última eleição, 
vinte e quatro mil e quinhentos votos. É uma 
coincidência, mas tenho que relatar isso. Vamos 
deixar a política de lado. 
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O SR. DARY PAGUNG – V. Ex.ª é pé 

quente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Tenho que agradecer muito ao povo 
do Estado do Espírito Santo, especialmente, ao povo 
de Vila Velha. Quando fui candidato a Vereador em 
Vila Velha, na última vez, fui o mais votado. Quando 
fui pela primeira vez eleito Deputado, fui o Deputado 
mais votado em Vila Velha. Quando fui agora, na 
última vez, fui o Deputado mais votado em Vila 
Velha também e sai eleito pela segunda vez em Vila 
Velha. Obrigado, povo Canela Verde, pelo carinho 
que tem tido com meu nome. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - Senhor 

Presidente, nasci e me criei no Município de Vila 
Velha, no bairro Vila Garrido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – V. Ex.ª é canela verde mesmo. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, deliberamos a vinda do Senhor Niucesar 
Estevam Vieira. Conheço esse senhor. Passou muito 
rápido. Aprovamos, mas não discutimos. Em 2009 ou 
2010, apresentamos nesta Casa um projeto de lei com 
relação aos parques, principalmente, das escolas. V. 
Ex.ª, como médico, sabe muito bem, que na areia 
desses parques há muita bactéria, que essa areia é 
altamente contaminada. V. Ex.ª sabe muito bem 
disso.  

Apresentamos um projeto de lei nesta Casa, e 
não nos recordamos se à época foi considerado 
inconstitucional pela Comissão de Justiça ou se foi 
vetado pelo Governador. O importante é salientar que 
o Senhor Niucesar Estevam Vieira tem um 
conhecimento, uma bagagem muito importante nessa 
área. Aprovamos nesta reunião a vinda de S. S.ª no 
dia 13. No dia 06 virá o Senhor Iranilson Casado, 
conforme requerimento do Presidente desta 
Comissão, Senhor Deputado Sandro Locutor.  
 É muito importante ouvir o Senhor Niucesar, 
porque S. S.ª tem uma bagagem, um conhecimento 
muito importante. Segundo a assessoria desta 
Comissão, já apresentou um novo projeto de lei para 
analisarmos. Acreditamos que isso é importante. 
Então, para o dia 13 de novembro, é importante 
convidarmos todos os membros da Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente, além de representantes 
do Iema e de outros órgãos. É de interesse também 
das Prefeituras dos municípios da Grande Vitória, 
podem ser convidados os secretários de saúde e de 
educação de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra.  
 É o que temos a dizer a respeito da vinda do 
Senhor Niucesar a esta Comissão, no dia 13 de 
novembro.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Reforçando, no dia 06 de novembro 
teremos nesta Comissão a presença do Senhor 

Iranilson Casado, Secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. 
No dia 13 de novembro teremos a presença do 
Senhor Niucesar Estevam Vieira, que falará sobre 
areias contaminadas nos parques. É um momento 
muito bom mesmo, como V. Ex.ª lembrou.  
 Reforçamos que o Senhor Deputado Sandro 
Locutor está ausente por estar representando a 
Assembleia Legislativa em outro evento da área do 
meio ambiente. S. Ex.ª pediu que assumíssemos a 
presidência dos trabalhos e realizássemos esta 
reunião. 

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. DÉCIMA NONA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 
DE NOVEMBRO 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) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Pela 

aprovação. 
 

O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ata aprovada como lida. 
Gostaríamos de agradecer, inicialmente, a 

presença ao Senhor Dalton Luis da Cunha Ramaldes, 
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Subsecretário de Programas Urbanos da Sedurb – 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, 
bem como ao Senhor Fernando da Matta Baptista, 
Gerente de Saneamento Básico da Sedurb. Sejam 
bem-vindos a esta Casa. 

Dentro de instantes S. S.as explanarão para os 
membros desta Comissão e também para os 
telespectadores que nos acompanham pela TV 
Assembleia e pela TV Educativa, sobre o Projeto 
Espírito Santo sem Lixão. Programa esse 
desenvolvido pelo Governo do Estado e que está em 
plena discussão. Vários municípios travam uma 
discussão nesse sentido. O Ministério Público tem 
apertado o cerco em relação aos municípios na 
destinação final do seu resíduo sólido e também dos 
demais resíduos. 

Hoje será feita uma boa explanação sobre o 
tema, visto que o Secretário de Estado de Meio 
Ambiente anterior já esteve nesta Casa, mas o projeto 
é dado sequência pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano. Seguiremos o roteiro da 
pauta e no final os senhores farão essa explanação. 

Muito obrigado aos colaboradores desta 
Comissão. 

Solicito à Senhora secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OFÍCIO GDEA N.º 040/2012, do Ex.mo 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
justificando sua ausência na reunião ordinária 
desta comissão, realizada no dia 23 de 
outubro do corrente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Inclua-se no relatório mensal de 
frequência do Parlamentar.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO GDLP N.º 150/2012, do Ex.mo 
Senhor Deputado Luciano Pereira, 
justificando sua ausência na reunião ordinária 
desta comissão, realizada no dia 30 de 
outubro do corrente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Inclua-se no relatório mensal de 
frequência do Parlamentar.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFICIO GDSL /N.º 124/2012 - do Ex.mo 
Senhor Deputado Sandro Locutor, 
justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
30 de outubro do corrente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Inclua-se no relatório mensal de 
frequência do Parlamentar.  

Agradeço ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules, aos demais membros desta Comissão, ao 
Senhor Deputado Doutor Hércules por ter presidido 
esta Comissão nesse dia. Estávamos em atividade 
externa e não deu tempo de chegarmos por causa do 
trânsito.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIA – Do Senhor 
Eraylton Moreschi Junior, solicitando a esta 
comissão que encaminhe novo requerimento 
para o Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – Iema, com novos 
questionamentos referentes ao que foi 
apresentado na nota técnica CGA/Caia N.º 
65/2012 emitida por analistas de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos lotados na 
Gerência de Controle Ambiental.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. 
Gostaria de deliberar o encaminhamento do 

requerimento ao Iema, visto que já fizemos uma 
solicitação. O Senhor Eraylton Moreschi Junior foi 
informado e S. S.ª faz alguns questionamentos de 
acordo com o informe que nos foi dado pelo Iema.  

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

aprovação. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Deliberado, então, para que se 
encaminhe novo expediente ao Iema. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
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CORRESPONDÊNCIA – Do Senhor 
Eraylton Moreschi Junior, solicitando a esta 
comissão que encaminhe Ofício para o 
Ministério Público do Espírito Santo – Caoa, 
em atenção da Doutora Isabela de Deus 
Cordeiro solicitando respostas ao documento 
protocolado no Ministério Público 
Estadual/ES, sob N.º 26912.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – A Doutora Isabela de Deus Cordeiro 
esteve, na antepenúltima reunião desta Comissão, 
fazendo uma explanação interessante sobre o Fórum 
de Recursos Hídricos. Teremos uma agenda, na 
próxima terça-feira na Casa Civil, juntamente com a 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o Ministério 
Público e os Comitês de Bacia, às 17h, se não me 
engano. Peço à Comissão de Meio Ambiente que 
informe aos seus membros a hora e o local aonde 
acontecerá o evento. Trata-se de mais um pleito do 
senhor Eraylton Moreschi Junior. 

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

aprovação. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Aprovado à unanimidade. 
Expeça-se ofício à douta promotora de Meio 

Ambiente, Doutora Isabela de Deus Cordeiro. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO GDSL/INTERNO/N.o 126/2012 - 
Do Ex.mo Senhor Deputado Sandro Locutor, 
solicitando que esta Comissão convide o 
Senhor Pedro Carneiro, biólogo e consultor 
Ambiental, para discorrer sobre a criação da 
Reserva Particular do Patrimônio Natural 
situada na Fazenda Terra Nova em Alto 
Paraju, em Domingos Martins. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente.  
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Pela 

aprovação. 
 

O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Aprovado à unanimidade. 
Expeça-se convite ao nobre Senhor Pedro 

Carneiro, biólogo e consultor ambiental para que 
compareça no próximo dia 20 de novembro. 

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

ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI N.º 134/2012 
AUTOR: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos 
comerciais denominados lava-rápido e 
similares a utilizarem produtos 
biodegradáveis e dá outras providências. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – A reunião ordinária ocorreu no dia 23 
de outubro de 2012. O relator da matéria é o Senhor 
Deputado Doutor Hércules. O prazo do relator é 06 
de novembro de 2012. 

Concedo a palavra a S. Ex.ª para relatar a 
matéria. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, o projeto de lei está devidamente pronto 
para ser relatado. Trata-se de parecer técnico a ser 
elaborado por esta Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente em que se analisa o mérito do Projeto de 
Lei n.º 134/2012, proposto pela Ex.ma Deputada 
Luzia Toledo, à luz do que determina o Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo.  

Todas as explicações sobre o Projeto de Lei 
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n.º 134/2012 já foram escritas e relatarei o final: ante 
o exposto, conclui-se que o presente projeto de lei 
elaborado pela Ex.ma Deputada Luzia Toledo e 
aprovado pelas comissões competentes, se adequa in 
totum com os interesses inerentes a proteção do meio 
ambiente, razão pela qual se entende que a presente 
matéria deve ser acolhida e apoiada por todos os 
membros desta comissão.  

Desta forma, sugiro aos demais membros 
desta douta comissão a adoção do seguinte parecer: 
Parecer n.º 10/2012 - a Comissão de Proteção ao 
Meio Ambiente é pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 134/2012, de autoria da Senhora Deputada Luzia 
Toledo.  

Portanto, Senhor Presidente, este é meu 
relato. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Devolva-se à Secretaria, para encaminhar à 

Mesa Diretora. 
 
Passamos à fase das Comunicações com a 

presença do Senhor Dalton Luis da Cunha Ramaldes, 
Subsecretário de Programas Urbanos da Secretaria de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, para fazer a apresentação 
sobre o Projeto Espírito Santo sem Lixão.  

O Senhor Iranilson Casado Pontes, nobre 
Secretário Estadual de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano,  também estaria presente 
nesta reunião da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente, mas nos telefonou ontem acometido por 
um problema de conjuntivite. Ainda bem que não 
compareceu, porque todos poderíamos também ser 
acometidos do mesmo mal. Mas que o Secretário 
Estadual de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano leve o abraço desta 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e que tenha 
um pronto restabelecimento.  

Peço permissão aos nobres Deputados desta 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, ao 
palestrante desta manhã e aos colegas da Comissão 
para que também me retire, pois não estou passando 
bem e tenho que tomar um medicamento agora. 

 Solicito ao Senhor Deputado Dary Pagung 
que assuma a presidência desta Comissão, para que 
possa me retirar. E desejo uma ótima explanação. O 
Subsecretário já esteve no meu gabinete fazendo uma 
explanação prévia. No mesmo dia em que marquei 
não pude comparecer à audiência no gabinete, mas 
retornarei à Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano - Sedurb.  

São muitas as nossas agendas, mas também 
estou com um probleminha e peço licença para me 
retirar. Tenha uma profícua apresentação. Que esta 
Comissão e o amigo telespectador tenham condição 
de discernir um pouco mais sobre o que é o Projeto 
Espírito Santo sem lixão.  

Peço então a colaboração do Senhor 
Deputado Dary Pagung e passo a presidência dos 
trabalhos a V. Ex.ª. (Pausa)  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Assumo a presidência dos trabalhos neste momento 
para dar continuidade à reunião.  

Bom dia a todos. Cumprimentamos os 
Senhores Deputados Esmael de Almeida, Doutor 
Hércules e o Presidente da Comissão de Proteção ao 
Meio Ambiente, Senhor Deputado Sandro Locutor, 
que já está aproveitando uma consulta com o Senhor 
Deputado Doutor Hércules. S. Ex.ª não pagou e não 
usou a carteirinha do Plano de Saúde. Desejamos 
Senhor Deputado Sandro Locutor que o remédio faça 
efeito o mais rápido possível. 

Continuando com a nossa reunião da 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, passo a 
palavra ao Senhor Dalton Luis da Cunha Ramaldes, 
Subsecretário de Programas Urbanos da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Sedurb. 

 
O SR. DALTON LUIS DA CUNHA 

RAMALDES – Bom dia a todos. Agradecemos o 
convite que a Comissão nos fez em nome do Senhor 
Deputado Sandro Locutor, Presidente desta 
Comissão, aos Senhores Deputados Dary Pagung, 
Esmael de Almeida e Doutor Hércules. É um prazer 
muito grande estar presente para falar de um assunto 
tão técnico para uma Comissão tão importante e tão 
formadora de opinião. 

Peço licença aos Senhores Deputados para 
ficar de pé para apresentar e conversar sobre o 
assunto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Fique à vontade, Senhor Dalton Luis da Cunha 
Ramaldes. 

 
O SR. DALTON LUIS DA CUNHA 

RAMALDES – A concepção do Projeto Espírito 
Santo Sem Lixão começou no ano de 2007 – 2008, 
com objetivo de tratar de um problema muito sério, 
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que são os resíduos sólidos urbanos.  
Este é um problema que não é só no nosso 

Estado, mas é um problema no País inteiro, e é de 
competência dos municípios. Temos no País cinco 
mil quatrocentos e pouco municípios e, efetivamente, 
nem dez por cento conseguiram fazer o plano de 
saneamento básico porque conseguiram buscar 
recursos.  Portanto, a maioria dos nossos 
municípios, infelizmente, está à míngua.  

Neste quadro que estamos enfrentando agora 
de perda de receita, não tenham dúvidas de que, 
fazendo uma adequação e uma disposição adequada 
de resíduos, necessita de certo investimento e 
capacitação técnica, o que não é uma coisa muito 
fácil.  

Temos algumas dificuldades até na hora da 
capacitação. As universidades do Estado tinham uma 
pesquisa que era do Professor Florindo dos Santos 
Braga, mas hoje S. S.ª está aposentado. Portanto, 
temos que retomar essa linha de pesquisa sobre 
resíduos. Quem está trabalhando nessa área e precisa 
de consultoria tem buscado pessoas de fora. Portanto, 
precisamos efetivamente dar, contextualizar e trazer 
competência técnica para dentro do nosso Estado. 

Falaremos um pouco sobre diagnóstico, e 
temos uma questão de diagnóstico de como está o 
quadro de resíduo sólido. O Estado do Espírito Santo 
tem três aterros sanitários que estão licenciados. 
Todos eles na região da Grande Vitória. Na região da 
Grande Vitória, no Doce Leste, temos uma solução 
privada e que atende perfeitamente os ditos da lei e a 
condição ambiental. 

Como esses aterros foram feitos? Foram 
feitos porque temos um efeito de escala, ou seja, 
temos na região metropolitana aproximadamente mil, 
quase mil e quinhentos, dois milhões de pessoas e, 
com isso, conseguimos ter escala de produção e 
sustentação para um sistema desses, ou seja, 
consegue-se remunerar.  

O nosso grande problema é que temos 
municípios no interior do Estado que têm de quatro 
mil a cinco mil habitantes. Nestes, a coisa é mais 
difícil porque não dá escala econômica para poder 
fazer. Embora isso não os desobrigue de usar as 
mesmas técnicas que são usadas aqui. Portanto, uma 
cidade que tem quinhentos, seiscentos ou um milhão 
de habitantes, tem obrigação legal. A que tem menor 
número de habitantes tem a mesma obrigação e os 
custos são os mesmos. Então, esse paradoxo é muito 
difícil. 

Temos também iniciativas mal sucedidas, 
porque alguns municípios tentaram fazer, mas 
quando viram o quanto custaria, acabaram partindo 
para lixão. E, efetivamente, era isso mesmo. Com a 
legislação dos resíduos sólidos não é mais possível 
fazer essa disposição por ser inadequada. São poucos 
recursos, que estávamos falando, estruturais, técnicos 

e financeiros para a gestão. 
Também temos outro problema, a coleta de 

lixo, varrição, adequação da implantação de coleta 
seletiva exige uma capacitação técnica. Infelizmente, 
nas grandes cidades conseguimos ter isso, mas nas 
cidades menores não. Portanto, é muito complicado e 
terão que fazer isso. A nossa experiência é muito 
pesada nesse sentido.  

A pressão dos órgãos ambientais e Ministério 
Público geraram o TAC, Termo de Acordo de 
Conduta. Efetivamente existe uma legislação que 
possui um prazo e tem que ser cumprido. Mas, 
mesmo assim, alguns lixões, mostraremos um 
levantamento feito pelo Iema, Instituto Estadual de 
Meio Ambiente, contaminam o meio ambiente, têm 
atividade degradante de coletores e catadores de lixo 
e, também, um aspecto econômico muito ruim. 
Ambientalmente, socialmente e economicamente é 
muito caro. Mesmo sendo assim, ainda é caro para o 
município. 

Sobre a contratação de serviço, imaginem 
quanto será o transporte do resíduo do Interior do 
Estado para o aterro sanitário na Grande Vitória! É 
muito caro. 

Houve um entendimento da associação dos 
municípios do Estado para pedir a ajuda do Governo. 
Se o Governo não ajudar, não teremos condição de 
dar sustentabilidade a esse sistema. 

Partimos para soluções regionalizadas. Se 
fizermos um consórcio, como temos o da Saúde, 
conseguimos juntar os pequenos, que assim têm força 
para poder ter uma atratividade e uma sustentação e 
enfrentar os problemas do município.  

É importante dizer que no Projeto Espírito 
Santo sem lixão, essa solução regionalizada não está 
interferindo na autonomia do município. A coleta, a 
programação de coleta, a varrição dentro do 
município é de competência do município.  

A solução regionalizada faz elevação de 
escala de produção e redução de custo. Assim, não 
deslocamos o resíduo do norte, do sul, do noroeste do 
Estado para a Região Metropolitana. Reduzimos esse 
tipo de custo. 

A maioria das prefeituras tinha os seus 
lixões. No diagnóstico feito pelo Iema estão 
cadastrados no Espírito Santo cento e dois lixões. Se 
nosso projeto atinge sessenta municípios, já que a 
Região Metropolitana e o Doce Leste estão fora por 
questões de escala e de soluções privadas, o custo 
para fazer a disposição é muito barata. Basta pegar 
um grotão do morro, cavar um buraquinho e colocar. 
Isso foi aceito no passado. Hoje em dia não se aceita 
mais isso. 

Se estamos falando de sessenta municípios e 
existem cento e dois lixões identificados, quer dizer 
que existem municípios com mais de dois lixões. Um 
já deve estar desativado e já estão utilizando o 
segundo. É isso mesmo.  
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Se não houver gestão, isso só aumentará 
porque à medida em que as pessoas vão tendo poder 
econômico, continuam gerando resíduo. A gestão 
consorciada, a Lei Pública dos Municípios n.º 11.707 
de 2005, permite também trabalhar o consórcio. 

Peço que passem o slide para mostrar o início 
do levantamento. Essa é a apresentação do grupo de 
gestão de resíduos do Iema. Peço licença para 
apresentar um diagnóstico atualizado que estamos 
utilizando. Os impactos dos resíduos sólidos são 
ambiental, social e econômico. 

A política pública de resíduos sólidos 
envolve um sistema de informação, incentivos fiscais 
e econômicos, pesquisa e envolvimento, 
fortalecimento da associação dos catadores, 
infraestrutura de logística, negócio de 
reaproveitamento de resíduo, educação e 
gerenciamento técnico ambiental, normalização e 
regularização. 

Observem que é um assunto muito complexo. 
Estamos falando de um assunto extremamente 
complexo. Precisamos contar com todos os 
formadores de opinião da nossa sociedade.  

Por isso ficamos muito comovido e honrado 
em vir falar para esta Comissão que é um espaço de 
que precisamos e mudaremos a cultura do cidadão. 
Temos que mudar. O modo que vivemos hoje é 
insustentável pela geração de resíduos que há. Todos 
nós da sociedade temos que mudar esse 
comportamento. 

O Estado do Espírito Santo tem se tornado 
referência em discussões realizadas efetivamente em 
busca de soluções para o problema da insuficiência 
ou falta de gerenciamento adequado que, por sinal, é 
responsabilidade de todos. Esse projeto no País, 
Espírito Santo Sem Lixão, é uma solução 
regionalizada para o consórcio e é ímpar no País. Foi 
uma atitude progressista e inovadora trazer isso para 
esse segmento e dará bons resultados, temos plena 
certeza disso, pois já está dando resultados.  

Falaremos um pouco do diagnóstico para 
voltarmos ao assunto. Sobre os municípios com 
disposição inadequada, em 2007 eram cinquenta e 
dois municípios; em 2012 são trinta e seis 
municípios. Estamos falando sobre os municípios que 
não têm disposição adequada, ou seja, continuam 
com lixão. Observem que melhoramos nosso quadro, 
seja por ação do Ministério Público, do Iema ou da 
pressão da sociedade. Mas há prefeituras com 
algumas dificuldades financeiras para dar solução a 
isso.  

Sobre os municípios com destinação para 
aterro, eram vinte e seis; e hoje são quarenta e dois 
municípios. Sobre os municípios com TAC, não 
tínhamos nenhum e hoje temos vinte e dois 
municípios. Desses vinte e dois, podem ter certeza de 
que passaremos para os quarenta e dois. 

Sobre lixões ativos, tínhamos cento e dois. 
Hoje temos que atualizar, mas acreditamos que o 
número permanece o mesmo. O número de aterros 
licenciados é quatro. Por que continuamos com 
quatro? Hoje há quatro, sendo três privadas e estamos 
licenciando mais dois do Projeto Espírito Santo Sem 
Lixão, que serão três. O número de aterros em 
licenciamento é um, e temos seis que contemplam os 
nossos e os privados. Sobre unidade de transbordo, 
mostrarei mais à frente, eram quatro; hoje temos sete 
e estamos inclusos. 

Qual é a situação do Estado do Espírito Santo 
com relação à geração de resíduos sólidos? Temos 
quarenta e dois municípios cujo percentual é 53,8. O 
total por ano é de quase dois milhões e trezentas mil 
toneladas e representa oitenta e três por cento em 
aterros sanitários. Então, estamos bem na fita. Se 
perguntarem e olharem, são oitenta e três por cento, 
em peso, destinado ao aterro sanitário. Claro que há 
outras considerações. Estamos colocando no aterro 
coisas que não precisavam estar no aterro. Temos que 
trabalhar isso e mostraremos que estamos 
trabalhando a ponta, com a coleta seletiva.  

Sobre o lixão controlado, eram trinta e seis, 
que representa 46,2%. Isso representa dezessete por 
cento do total do nosso resíduo. Então, se 
compararmos o resultado com o resto do País, 
estamos bem. Oitenta e três por cento está no local 
certo, aterro sanitário, e dezessete por cento estão no 
aterro controlado. Quer dizer, seja lixão ou aterro 
controlado. Observem que este é um resultado que 
aparentemente nos daria certo conforto, mas não é 
bem assim. Se detalharmos um pouco mais este 
número, veremos problemas.  

Retomaremos nossa apresentação, mas 
estamos mostrando que o quadro não é realmente 
muito bom.  

Qual é o objetivo do programa? Destinar 
adequadamente mais de mil toneladas de resíduo 
sólido urbano gerado diariamente nas três regiões 
onde é implantado o sistema. Mostraremos as três 
regiões mais à frente. Então, deve-se dar um destino 
adequado. Acabar com os lixões existentes e 
recuperar as áreas por eles degradadas. Se há cento e 
dois lixões, teremos que dar um jeito nisso. Desativar 
e dizer que não faremos mais. Trabalharemos depois 
para mitigar essa situação que tem lá.  

A disposição disso está contemplada no 
Programa. O aterro sanitário regional é implantado 
com tecnologia de ponta, quer dizer, à medida que 
trabalharmos em uma solução consorciada, as 
tecnologias devem ser analisadas. O grupo que 
trabalhou no início optou pelo aterro sanitário, o 
centro de tratamento de resíduos urbanos e utilizando 
mecanismo de desenvolvimento limpo, que é uma 
técnica de pretensão feita no Protocolo de Kyoto que 
nos permite ganhar créditos de carbono. Então, está 
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contemplado sim. A logística de transporte que está 
prevista fornecerá escala e condição adequada para 
superar o projeto. O que significa isso? Significa que 
precisamos da escala. Se eu não tiver um volume 
significativo de resíduos, a iniciativa privada não 
entra e ninguém vai trabalhar nesse negócio. Por quê? 
Porque é o que estou dizendo. Para produzir dez ou 
mil toneladas de resíduos sólidos o tratamento tem 
que ser o mesmo, então o custo é o mesmo. Não tem 
saída, precisa da escala. E aí tem uma logística para 
essa região para dar essa escala de tal maneira que se 
viabilize social, econômica e ambientalmente à 
estrutura de um projeto desses. 

A regionalização amplia a possibilidade de 
investimento em coleta seletiva em outros projetos 
que visam à reciclagem de resíduos sólidos de forma 
sustentável. Então também tem outro viés. Estamos 
trabalhando também com o apoio à coleta seletiva e 
vamos mostrar um pouquinho mais à frente, como 
vamos fazer. 

Os critérios utilizados foram: Quantidade de 
resíduos sólidos para beneficiar a escala em torno de 
duzentas toneladas/dia. Então temos que juntar 
municípios e somada à produção individual, o peso 
tem que ser maior ou igual. Abaixo de duzentas 
toneladas se tem um custo muito alto e 
economicamente não consegue isso, embora social e 
ambientalmente seja bom, mas fica muito caro. Por 
isso que a solução individual é inviável. 

Disponibilidade de estradas asfaltadas. Sim, 
vamos privilegiar ter estradas asfaltadas porque a 
logística de transporte será por caminhões bitrem e ai 
se terá um meio para se fazer o transporte. 

A localização do aterro sanitário será sempre 
na região onde houver maior produção de resíduos. 
Por exemplo, a Região do Doce Oeste, estamos 
falando de Colatina, o município com maior geração. 
Então o centro de massa, o centro de tratamento de 
resíduos sólidos ficará próximo de Colatina. Na 
Região Norte, as duas cidades com maior quantidade 
de geração são Mateus e Nova Venécia. Então, 
estamos lá, no meio de Nova Venécia e nos 
colocamos próximo para que esse caminhão com 
muito peso não ande muito na estrada, porque tem 
um custo de deposição e o de transporte e o nosso 
transporte é caro. Imaginem sair com o caminhão lá 
do Norte do Estado para um aterro sanitário na 
Região Metropolitana, o custo de transporte e de 
deposição custará mais de duzentos reais por 
tonelada, isso é muito caro, inviabiliza o processo 
para a maioria das prefeituras do interior do Estado. 

Atividade da empresa privada. E aí estamos 
falando o seguinte: atratividade para a empresa 
privada para o setor de concessão. O que estamos 
dizendo? Na realidade será implantada a 
infraestrutura, mas o operador desse sistema será uma 

empresa privada contratada pelo consórcio. É essa a 
configuração e a gente vai detalhar um pouquinho 
mais à frente sobre isso. 

Então estamos falando das Regiões Norte, 
Doce Oeste, Sul Serrana, Metropolitana e Doce 
Leste. Estamos trabalhando na primeira etapa das 
Regiões Norte, o Doce Oeste e Sul Serrana. Para a 
adesão foi elaborado um protocolo de intensões em 
cada município, eles aprovaram e hoje já temos um 
consórcio constituído com contrato assinado e 
legalizado nessas regiões. Tem contrato já assinado 
do consórcio com estatuto, com tudo. A Presidenta 
do consórcio do Norte era a Prefeita de Montanha 
Iracy Baltar, da Região Doce Oeste, o Presidente é o 
Prefeito de Colatina Leonardo Deptulski e da Região 
Sul Serrana é o nosso Presidente da Amunes – 
Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo, o Prefeito de Vargem Alta Elieser Rabello. 
Nas Regiões Metropolitana da Leste, Oeste isso vai 
ficar para a segunda etapa, mas têm soluções privadas 
que atendem nesses locais, então preferencialmente 
estamos atuando nessas áreas. 

São sessenta municípios em três regiões, 
onde foi feito o estudo técnico. No Norte tem quinze 
municípios, no Doce-Oeste, dezessete e na Região 
Sul-Serrana, vinte e oito. Sessenta municípios, nós 
temos setenta e oito. 

O Governo do Estado está investindo 
aproximadamente noventa e três milhões para 
implantar os três sistemas. Esses noventa e três 
milhões são para serem implantadas as unidades de 
transbordo, os acessos viários, porque são os 
caminhões pesados que para saírem do transbordo e 
chegarem ao aterro tem que se ter uma certa logística 
de aceleração e desaceleração e contorno, para que 
não se tumultue também, ainda mais, as nossas 
estradas. E aí será um investimento com duração de 
quatro anos para fechar toda a construção e a 
logística da infraestrutura. 

Então são estações de transferência de 
resíduos. Quer dizer, o município recolhe o seu 
resíduo, faz a sua coleta seletiva, a triagem e aquele 
rejeito final tem que vir para estação de transbordo. 
Da estação de transbordo existe uma lógica de caixa, 
veremos a seguir, ele recebe e quando está cheio, o 
caminhão passa lá e busca no bitrem e puxa. Isso é 
tudo calculado, programado e, periodicamente, ele 
vai puxando de tal maneira que na estação de 
transbordo o resíduo não permaneça no local, por 
mais de quarenta e oito horas. Após, o resíduo vai 
para o aterro sanitário regional.  

Nesta apresentação temos a logística e a 
infraestrutura que estão previstas no nosso projeto 
Espírito Santo Sem lixão. O próximo slide se refere 
aos municípios que fazem parte do programa e eu me 
permitirei não ler porque tudo consta no mapa. Então, 
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temos a região Doce Oeste, Norte e Sul-Serrana. Já o 
próximo slide diz respeito às operações. É aquilo que 
tínhamos dito. As decisões das operações municipais 
cabem aos municípios. A gestão é deles. O município 
pode fazer essa gestão de coleta por uma autarquia 
própria com pessoal próprio, pode montar uma 
autarquia municipal, pode fazer um consórcio 
público, privado e pode terceirizar. Isso é decisão de 
cada município. É ele que faz isso. Ai o consórcio 
trabalha para cá. Quem opera a estação de 
transbordo? É o consórcio público, a empresa 
concessionária. Quem faz o transporte regional? É o 
consórcio público formado no Norte, Sul-Serrana e 
Doce-Oeste que fazem a gestão. Quem executa? É 
uma empresa privada contratada.  

Têm indicadores e fórmula de controle. O 
consórcio possui um corpo técnico, um 
superintendente, engenheiros, técnicos que 
fiscalizarão e monitorarão a prestação de serviços. É 
importante esclarecer que o Estado também é 
membro do consórcio. Então, nós também fazemos 
parte da assembleia do consórcio. Somos membros 
efetivos de cada consórcio existente. O consórcio é 
formado pelo Estado e município. Quais as principais 
entregas de produto? São três sistemas regionais 
implantados, três consórcios públicos implantados e 
sessenta munícipios com frota de caminhão adequada 
para prestar o seu serviço. O Iema fez um 
levantamento. Nós fizemos um levantamento dos 
equipamentos que são utilizados pelas Prefeituras e 
efetivamente teremos que dar alguns equipamentos, 
seja caminhão baú, seja caminhão compactador. 
Temos uma lista de levantamento. Algumas 
prefeituras utilizam recursos da Funasa ou utilizaram 
recursos da desestatização da Vale e compram 
equipamentos, mas para aqueles que não têm, iremos 
fornecer.  

Outra previsão do nosso projeto de coleta 
seletiva é a contratação de consultoria para que 
possamos dar curso no interior e capacitar os próprios 
funcionários das Prefeituras num projeto de varrição 
e coleta seletiva. A partir daí, as Prefeituras terão 
condições de montar os seus projetos de coleta 
seletiva e, ai será possível fazer propostas de 
convênios com o Estado para que possamos, de certa 
forma, ajudar os municípios a implementar este 
projeto.  

Está ocorrendo paralelamente um seminário 
de saneamento ecológico e eu estava fazendo 
apresentação do nosso modelo regional para a Suécia, 
África do Sul, países latino-americanos. Eles 
gostaram muito do que viram.  A Universidade 
Federal se colocou à disposição para nos ajudar nessa 
tarefa de capacitação de mão de obra. Olha que 
bacana! Estamos trabalhando nisso.  

O projeto Espírito Santo Sem Lixão faz parte 
do planejamento estratégico do Governo do Estado. É 
uma obra prioritária de infraestrutura. Eu assumi este 

projeto no mês de maio. Recebi um convite para vir 
tomar parte da gestão. Estamos trabalhando para dar 
conta deste desafio e precisamos da participação de 
todos, da sociedade, das Prefeituras, da Assembleia 
Legislativa, do Ministério Público para que possamos 
fazer essa revolução que estamos programando. 
Então, ele está no Caminho Novos Tempos e Novos 
Caminhos de 2011-2004. É iniciativa inédita e não 
encontra projeto similar em todo o País. Podemos 
dizer que o Estado de Minas Gerais está 
acompanhando a revolução do consórcio, São Paulo 
também e nós saímos na frente. É muito difícil? É 
muito difícil.  

Qual a situação que encontramos hoje no 
Espírito Santo? No início estava previsto - e 
mudamos um pouco a estratégia - o Estado fazer a 
licitação e a desapropriação das áreas. As áreas já 
estão todas localizadas, já foi decretada área de 
utilidade pública e faremos a desapropriação. 
Faríamos uma licitação, o Estado contrataria uma 
empresa que montaria a estrutura e, depois disso, 
repassaríamos para o consórcio, que faria uma 
licitação para ter uma concessionária para fazer a 
operação e a manutenção. 

Como o prazo é até o ano de 2014, juntamos 
essas duas fases. Temos experiência, somos 
funcionário de carreira da Companhia Espírito-
Santense de Saneamento – Cesan, e nesta empresa já 
se teve esse tipo de experiência: alguém constrói e 
outro opera. Essa dicotomia de ter duas empresas, 
uma que constrói e outra que opera, não dá certo. 
Então, o que estamos propondo é juntar tudo em uma 
operação única. Fazer uma licitação dentro do 
consórcio, do qual o Estado faz parte. Lideraremos 
junto com o consórcio, faremos uma licitação. E 
vamos montar uma empresa que implantará o 
sistema, que ela mesma irá operar. É para evitar os 
recursos de quem construiu perdeu para a operação. 
Quer dizer, tentaremos dar uma ótica conforme a 
experiência que temos. 

Em termos de engenharia, em termos 
técnicos é muito bom. Estamos, neste momento, 
fazendo uma consulta à Procuradoria-Geral do 
Estado – PGE. Devido à forma como propomos, 
precisa haver um acordo, uma avaliação jurídica. 
Tecnicamente, como solução de engenharia, é muito 
boa. Conversamos com o consórcio. O edital está 
sendo analisado e os projetos executivos estão 
prontos. Estamos fechando o termo do edital de 
licitação das regiões Norte e Doce-Oeste. 

Estamos com algumas pendências. No final 
do ano de 2011 a Força Aérea emitiu uma portaria 
que criou uma zona de proteção de voo, que nos 
atingiu diretamente. Não existia. Do aeródromo do 
Município de Colatina ao nosso Centro de 
Tratamento de Resíduos tem uma distância de seis 
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quilômetros e meio. E como está num raio de nove 
quilômetros que exige uma proteção, estamos 
trabalhando, fazendo a solicitação. Fizemos um 
programa de controle aviário por causa de aves que 
podem causar acidentes. Colocamos esse sistema, 
pegamos o licenciamento e estamos pedindo no 
licenciamento a anuência para obtermos a licença de 
instalação, para então podermos fazer a licitação. 

Sobre a desapropriação já conversamos com 
os proprietários e só iremos efetivar quando tivermos 
o retorno da PGE e a anuência. Então, faremos 
também a publicação do edital da região Doce-Oeste.  

Em relação à região Norte do Estado do 
Espírito Santo, estamos dependendo da licença prévia 
do Iema, que na hora em que nos der, teremos 
condições de publicar o edital. Aguardando a decisão 
da PGE, que nos autoriza, poderemos publicar. 

O grande detalhe é que existia uma 
fragilidade para consórcio entre o Ministério da 
Cidade e o Tribunal de Contas relacionado à 
responsabilidade fiscal para repassagem de recurso. 
Mas foi publicada uma portaria que deu esse 
ordenamento sobre a responsabilidade pública dos 
consórcios. Quer dizer, não tem como o dinheiro 
entrar e sumir. Achamos que isso está bem 
pacificado, mas somos engenheiro e temos que ouvir 
a PGE. 

Mostraremos um filme de dois minutos, para 
que as pessoas, que pesquisam como se faz um aterro 
sanitário, tenham uma ideia que tivemos um estudo 
de impacto ambiental, EIA-Rima, sondagem e 
escolha. Foram escolhidas três áreas para que 
víssemos qual era a melhor.  

O exemplo que daremos nesta reunião é de 
um aterro sanitário, construído há anos no Rio de 
Janeiro, em imagem acelerada, para que vejam como 
se pega uma área e do cuidado que temos. Neste slide 
vemos que está sendo feita a limpeza da área, o que, 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, cansamos de 
fazer. Então, como podem ver, está sendo feito um 
aterro. 

Esta tubulação demonstrada nessa imagem é 
para drenar a água que ficará embaixo. A água deve 
ser retirada, pois não pode ser acumulada. 

Esta imagem é da desativação do aterro de 
Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Vejam como 
estão preparando a terra e colocando a drenagem 
embaixo. Estão preparando para fazer o aterro em 
cima. 

Esse filme é só para dar uma tranquilidade a 
V. Ex.as de como é essa tecnologia. Porque podem 
falar: como contaminam o lençol freático, como esses 
caras fazem isso? Tem engenharia e estamos 
mostrando para que fiquem bastante tranquilos de 
como será feito. 

Nesta cena V. Ex.as podem ver como estão os 
construindo os taludes, igual às nossas lagoas de 

tratamento de esgoto, não é Senhor Deputado Esmael 
de Almeida? Vimos muito isso. Depois colocando os 
tubos de drenagem. Essa é a hora em que foi 
compactado para não deixar infiltração. Estão 
colocando uma malha de PAD, Polietileno de Alta 
Densidade, para evitar a infiltração no lençol freático. 
Portanto, tem dois selos.  

Foi feita a malha, a cobertura e os taludes. 
Agora, nesta cena já se colocou o aterro. Será 
instalada a tubulação para pegar o chorume e coletar. 
Instalará a tubulação para fazer a coleta de gases. 
Observem que todos os taludes estão com manta para 
evitar a permeabilização. São criados poços de 
medição e monitoramento do lençol freático. Com 
isso, teremos a coleta dos resíduos. 

A intenção era mostrar para V. Ex.as que 
existe uma técnica de engenharia. As pessoas ficam 
sempre preocupadas com o risco, mas o nosso projeto 
Espírito Santo Sem Lixão está utilizando essas 
técnicas. Haverá um controle de água do chorume, 
porque teremos uma estação de tratamento. A água 
pluvial terá um tratamento adequado e terá um 
monitoramento ambiental. Então, tem todo um 
controle.  

Inclusive, estamos colocando também, por 
causa da lei de resíduos, uma área de um galpão e um 
pátio para serem desenvolvidas oportunidades de 
negócio. Por exemplo, fazer uma triagem, uma 
reciclagem, compostagem. Então, tem previsão e é 
possível fazermos também. Como também é possível 
gerar energia com o crédito carbono existente. 

Essa era nossa apresentação. Estamos à 
disposição na Secretaria de Programas Urbanos da 
Sedurb e será um prazer enorme receber os Senhores 
Deputados ou os membros da Comissão que 
quiserem conversar mais detalhadamente.  

Agradecemos a oportunidade e pedimos as 
parcerias que precisamos ter com todos para 
podermos trabalhar e fazer esse sonho virar uma 
realidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Agradecemos ao Senhor Dalton Luis da Cunha 
Ramaldes, Subsecretário de Programas Urbanos da 
Sedurb. Também agradecemos a presença do Senhor 
Fernando da Matta Baptista, gerente de Saneamento 
Básico da Sedurb.  

O Senhor Dalton Luis da Cunha Ramaldes 
falou sobre o chorume. Ouvimos muito falar essa 
palavra, que não sabíamos o que era. A 
decomposição do lixo, junto com a água de chuva, 
gera um líquido chamado chorume. 

Senhor Subsecretário Dalton Luis da Cunha 
Ramaldes, V. Ex.ª disse que existem vários 
municípios de pequeno porte, que às vezes não têm 
como levar os resíduos para os aterros sanitários. 
Também citou que já está trabalhando os consórcios 
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nas regiões. Os municípios estão pedindo autorização 
às câmaras municipais para implantar o consórcio 
público. Quando o consórcio estiver funcionando, 
não serão mais os municípios que contratarão as 
empresas para o transbordo do lixo e sim o consórcio. 
É isso? 

Quando a legislação dos resíduos sólidos 
entrar em vigor, os municípios não poderão fazer 
mais os aterros no próprio território municipal. Será a 
partir de 2013 ou de 2014? Não conhecemos a lei do 
resíduo. Ouvimos que a partir de janeiro os 
municípios terão que transportar. 

Vimos que existem quatro aterros sanitários 
licenciados. O aterro de Colatina já está licenciado 
pelo Iema? Também tem Nova Venécia.  

Conversamos com muitos prefeitos eleitos, 
que já estão preocupados em como farão esse 
transbordo. E pela informação que tivemos, na região 
de Colatina, que compreende Baixo Guandu, Pancas, 
São Gabriel da Palha, alguns municípios não estão 
levando o lixo para Colatina e sim para Aracruz.  

Existe um prazo para o Iema dar esse 
licenciamento para o aterro de Colatina? 

Solicitamos que V. S.ª deixe uma cópia desse 
material para a Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente. 

Se usarmos essa tecnologia de dois minutos, 
faremos os cinco aterros em dez minutos no Estado 
do Espírito Santo, tendo como engenheiro o Senhor 
Deputado Esmael de Almeida. 

Essas são as nossas perguntas. 
 
O SR. DALTON LUIS DA CUNHA 

RAMALDES – Obrigado pelas perguntas. Tentarei 
respondê-las. 

O aterro controlado de Colatina é licenciado, 
sim. O Iema fez o licenciamento ambiental e as 
condicionantes têm que ser obedecidas no 
empreendimento.  

A ideia do consórcio é de que a gestão 
interna em cada município permaneça com o 
município, mas o consórcio fará a gestão da unidade 
de transbordo. A prefeitura faz a coleta, a triagem. 
Aquele rejeito da coleta seca que não funcionar, será 
levado para a unidade de transbordo. Quando o 
transbordo já estiver cheio, os caminhões- aqueles 
grandes, com carrocerias bitrens e caixas fechadas- 
farão o itinerário, buscarão o lixo e o levarão para o 
aterro. Todo esse material será pesado.  

Qual é o custo que o transporte terá? Qual o 
custo que o município pagará? 

Nessa conta, quem está bancando a 
infraestrutura é o Estado do Espírito Santo. O custo 
de operação e manutenção é rateado pelos usuários, 
conforme usam. Por exemplo: o Estado compra o 
ônibus, mas a infraestrutura desse ônibus não entra 
no custo da planilha.  

A infraestrutura não será paga pelos 

municípios. Essa é a grande lógica. Isso leva a uma 
redução significativa dos custos, já que teriam que 
transportar e colocar no aterro sanitário. Assim está 
pagando e remunerando todo investimento privado. 
Nesse caso, caem, em torno de cinquenta por cento, 
esses custos porque o Estado está fazendo o 
investimento. 

Essa atuação do Estado é muito importante 
porque efetivamente os custos seriam significativos 
para os municípios pequenos. Esta licitação será feita 
pelo consórcio, que tem um conselho de 
administração e uma diretoria eleita pelos prefeitos. 
Realmente já estão constituídos. Tenho uma cópia do 
contrato do Conorte e deixarei com os senhores; a 
licitação está constituída; tem suas regras, suas 
assembleias, o estatuto das atribuições do presidente, 
do conselho, do superintendente e dos diretores. É 
uma empresa efetivamente constituída para gerir o 
negócio do qual o Estado faz parte. 

Este sistema reduzirá toda a gestão do 
consórcio para contratar uma empresa privada para 
que ele possa ter a fiscalização e ela possa gerir.  

Essa é a concepção efetiva do programa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– A pergunta é referente ao prazo. Como funciona 
atualmente e qual o prazo para que os consórcios 
façam esses transbordos? 

 
O SR. DALTON LUIS DA CUNHA 

RAMALDES – Há dois entes que precisamos 
considerar. Um deles é o Plano de Saneamento 
Básico, que os municípios são obrigados a fazer. No 
caso dos resíduos sólidos urbanos, o Condoeste 
buscou recursos e está fazendo para as regiões 
urbanas de todos os municípios. Então, o Condoeste 
buscou esses recursos e está fazendo o plano. O 
Norte me pediu recursos, para fazer um convênio 
com o Conorte para elaborar o plano. Estamos 
terminando o Termo de Referência para editar e fazê-
lo, ou seja, até 2013, meados do ano que vem, 
teremos o plano. Devemos fazer para a região Sul. 
Temos reunião, amanhã, com o Presidente do Consul, 
Senhor Prefeito Elieser Rabello e, certamente, ele 
quererá conversar conosco sobre o assunto e fazer o 
plano.  

O prazo para que a disposição seja feita 
adequadamente, implantando coleta seletiva, é até 
2014. A lei diz que até 2014 tem que haver essa 
solução regionalizada. Com relação ao filme, 
realmente é isso. O filme mostra, mas não são dois 
minutos, não. Estamos estimando de oito a dez meses 
para haver condição de fazê-lo. Não precisa fazer 
todo aterro, pode-se fazer uma primeira célula e uma 
estação de transbordo, que são obras muito simples. 
É, basicamente, uma rampa onde o caminhão sobe e 
bascula o lixo, jogando-o dentro de uma caixa 
fechada, que possui drenagem. São obras de 
engenharia muito simples, obras civis simples que 
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não são extremamente complexas de fazer. O aterro é 
mais complexo, mas pode-se dividir e fazer células. 
Então, em um prazo de oito a dez meses, 
conseguimos fazer. É possível fazer esta licitação 
ainda este ano. Contratar a empresa para, no final do 
ano que vem, em 2013, estarmos com os aterros 
funcionando. É possível sim. O prazo é até 2014.  

O encaminhamento de solução que temos é 
ímpar no País porque o prazo é apertado, existe um 
movimento dos municípios, no Brasil inteiro, 
solicitando à presidência a prorrogação do prazo, 
pois, efetivamente, o prazo é muito curto, embora 
necessário. Não somos contra, mas em termos de 
engenharia, montar uma logística assim não é fácil. 
Imagina para os Estados do Nordeste, Norte, da 
própria região Sudeste e Centro-Oeste. Há muita 
dificuldade. De qualquer maneira, estamos fazendo o 
nosso dever de casa. Queremos licitar e cumprir a 
legislação. Até 2014 tem que estar pronto. Até 
meados de 2013, o Plano de Saneamento tem que 
estar pronto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– O aterro do Município de Colatina está apto a 
receber os resíduos dos municípios circunvizinhos?  

 
O SR. DALTON LUIS DA CUNHA 

RAMALDES – A gestão do aterro é feita pela 
Sanear. Parece-me que a Sanear tem recebido 
resíduos de outros municípios, mas a gestão é da 
Sanear. Não tenho conhecimento para falar quem está 
disponibilizando. O que posso dizer é que alguns 
prefeitos têm me ligado muito, pedindo-me para 
assumir logo o aterro sanitário da Sanear. Faremos 
desapropriação e assumiremos, para que possamos 
levar para o local, pois o custo é muito alto. 
Conversei com o Prefeito, com a Superintendente do 
Consórcio, e estamos esperando somente a 
publicação do edital para saber qual a empresa 
ganhadora e assumirmos o consórcio. Será um alívio 
para todos os Prefeitos da região do Doce-Oeste, 
porque já existe um aterro, vamos remediá-lo e 
construir uma nova célula para dar vazão a essa 
demanda muito grande, pois o custo será muito 
significativo para as Prefeituras Municipais. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG) 
– A minha pergunta, Dalton, sobre o aterro de 
Colatina é justamente por isso. Vários Prefeitos 
eleitos terão que licitar uma empresa para fazer o 
transbordo do lixo de seus municípios. Como temos a 
expectativa do aterro de Colatina ficar licenciado, 
esses Prefeitos estão sem saber para onde mandar o 
lixo. Estamos chegando em janeiro de 2013. Se 
fizerem, por exemplo, a licitação para o transbordo 
de Aracruz, o Iema autoriza, mas o Senhor está 
falando que o Estado assumirá o aterro de Colatina.  

Peço o adiantamento dessa fase do aterro de 
Colatina, porque tenho recebido vários Prefeitos da 

região, que estão muito preocupados sem saber o que 
farão a partir de 2013. Muitos me falaram que essa lei 
estaria entrando em vigor em janeiro. Então, é 2014; 
não é 2013. 

 
O SR. DALTON LUIS DA CUNHA 

RAMALDES – É 2014 e essa situação nos preocupa. 
Na última reunião do grupo de infraestrutura com o 
Senhor Governador, S. Ex.ª, sensibilizado, fez um 
ofício ao Comandante da Força Aérea, pois a maior 
pendência que tenho é com a Força Aérea e necessito 
da anuência para convivência do aeroporto com o 
aterro sanitário de Colatina. Então, o Senhor 
Governador fez um documento dizendo do interesse 
público do Estado diretamente ao Comandante da 
Aeronáutica, que tem status de Ministro. Estou 
aguardando isso para dar um retorno. Quer dizer, 
neste atual momento a gente está nessa fase. 

O que posso recomendar é que tem que se 
fazer um contrato sim, mas colocar que a qualquer 
momento poderá cessar o contrato, porque vai ter que 
fazer o ajuste da empresa. Haverá um período de 
transição da Sanear para a nova concessionária. Há 
um processo licitatório, quer dizer, existem algumas 
fases que a gente não tem certeza absoluta, porque 
espera que consiga fazer um processo licitatório sem 
recurso na justiça. Precisamos trabalhar essa questão, 
mas o que recomendo aos Prefeitos é que façam a 
licitação e coloquem essas cláusulas que, dependendo 
do interesse e do avanço do Projeto Espírito Santo 
Sem Lixão, o contrato será encerrado sem ônus pelas 
causas. Coloca-se no edital de tal maneira que se 
tiver que suspender o contrato está previsto que não 
traga ônus para o município. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG) 

– Até porque depois já não será mais o município, e 
sim o consórcio.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, para suas perguntas e 
considerações. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 

Agradeço aos Senhores Dalton Luis da Cunha 
Ramaldes e Fernando da Matta Baptista a presença 
nesta reunião. A vinda dos Senhores foi muito 
importante. Parabenizo o Senhor Dalton pela 
belíssima apresentação. Não está fácil. O Dalton 
e eu fomos colegas na Cesan durante muitos 
anos, Nessa empresa dediquei trinta e sete anos 
da minha vida e tive o privilégio de trabalhar 
com o Dalton. Sei da competência, da seriedade 
e da maneira firme como S. S.ª conduz tudo que 
lhe é entregue às mãos.  

Parabenizo também o Senhor Governador 
Renato Casagrande. Sabe por que, Senhor 
Deputado Dary Pagung? Pela coragem de 
apostar no saneamento básico. Sempre digo: 
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saneamento básico é uma área que poucos 
governantes acreditam, pois não sabem a 
importância do saneamento básico. 

O Estado avançou muito na questão da 
água tratada, praticamente todo o Estado é 
servido com água tratada, temos poucas regiões 
ainda com alguns problemas, muito poucas. A 
questão do tratamento de esgoto sanitário 
avançou muito. Sabemos quantos problemas o 
esgotamento sanitário traz para os nossos 
recursos naturais, para os nossos mananciais e o 
Governo está acreditando, apostando no 
saneamento básico opor meio do programa 
Águas Limpas. O Governo acreditou, apostou, 
investiu muito e investirá mais ainda.  

O Governador do Estado há pouco tempo 
falou sobre a questão do esgoto sanitário e 
também quanto à destinação do lixo. Assistimos 
à apresentação do Espírito Santo Sem Lixão. É 
um problema seríssimo, conforme o Senhor 
Dalton Luís da Cunha Ramaldes falou. Não é 
fácil, e V. S.ªs conseguiram uma forma de 
equacionar esse problema. Não tenho dúvida de 
que o programa dará certo.  

Não poderia deixar de parabenizar o 
Governo do Estado, a Secretaria, o Senhor 
Dalton, todos vocês. Imagino horas, meses, 
lutando para apresentar esta proposta aos 
capixabas. O projeto está bem-avançado. 
Estamos numa fase de contratação e montando o 
consórcio.  

Como Deputado e engenheiro sanitarista 
só tenho que parabenizar o Governo do Estado. 
Sabemos o benefício que o projeto trará para a 
população na área da saúde preventiva. 
Resolvemos os problemas, mas nos esquecemos 
de trabalhar preventivamente. Quando se 
trabalha com o tratamento de água, de esgoto, do 
lixo é de forma preventiva, reduzindo os 
problemas de saúde e as internações hospitalares; 
reduzindo, assim, a mortalidade infantil. O 
saneamento básico aumenta a expectativa de 
vida da população.   

Parabenizo o Governo do Estado pela 
coragem e determinação de encarar um projeto 
dessa natureza, apesar dos sérios problemas que 
estamos como o fim do Fundap e a diminuição 
da receita dos royalties do petróleo. Tudo isso 
perturba. Um projeto dessa natureza não é fácil. 
É um projeto caro, mas extremadamente 
necessário. O Governo terá que investir muito, 
mas não tenho dúvidas de que o equacionamento 
financeiro virá e teremos o projeto concluído até 
2014.  

A quantidade de lixo diário é assustadora, 

quando se pensa em três milhões de pessoas 
gerando lixo. Para aonde vai esse lixo todo? É 
uma grande quantidade, um desafio enorme, mas 
tenho certeza de que o Governo do Estado do 
Espírito Santo, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano conduzirá esse 
problema que, em breve, terá uma solução.   

Posteriormente, teremos que trabalhar a 
questão da poluição do ar, outro problema em 
Vitória, com a questão do pó preto. Sempre falo 
que isso incomoda muito a população do Vitória, 
prejudica muito a saúde da população. Uma 
pergunta que faço ao Senhor Dalton Luis da 
Cunha Ramaldes é: por que uma grande empresa 
participará de um empreendimento desse porte? 
Os empresários ficam preocupados com as 
garantias jurídicas, porque a preocupação 
aparecerá quando o projeto tiver implementado e 
um determinado prefeito de uma região resolver: 
Ah, não quero mais, eu irei implantar o meu 
sistema, e começar a criar problemas sérios para 
a empresa. Gostaríamos de saber se o Governo 
do Estado e a Procuradoria Geral do Estado - 
PGE - estão trabalhando a questão de dar 
garantias às empresas, ao empreendedor, à 
pessoa que vem vai investir e apostar que terá o 
retorno do seu investimento, do seu trabalho. 
Gostaríamos de saber se há essa preocupação, se 
nesse contrato haverá essas garantias jurídicas de 
que o empreendedor necessita.  
 

O SR. DALTON LUIS DA CUNHA 
RAMALDES – Agradeço ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida as palavras, o incentivo e a 
confiança. O Estado está fazendo o investimento 
de maior custo: toda a infraestrutura. O Estado 
custeará os equipamentos, toda essa 
infraestrutura. Então, o investimento do operador 
privado é fazer a operação. Quer dizer, as 
oficinas, as instalações, as balanças, os 
equipamentos, as caçambas, tudo estará 
montado, está tudo comprado para o bitrem 
funcionar. 

No contrato, no estatuto – e passaremos 
as cópias para os Senhores – tem a garantia de 
como se dá a saída ou a entrada do membro. Por 
isso deve ser colocado o custo no orçamento - e a 
legislação de responsabilidade fiscal exige isso.  

Neste ano deve ser feita a previsão 
orçamentária para que tenha recurso para dar 
destinação. Os custos que colocamos e o custo 
que a legislação exige, essa solução é 
simplesmente muito mais barata - conforme já 
falamos, na ordem de cinquenta por cento. Não é 
possível a legislação ser atendida com um custo 
menor que este.  

Por que, então, as empresas privadas não 
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foram lá? Porque o investimento é alto, muito 
alto para poder fazer, pois fazem simplesmente o 
aterro sanitário e o transbordo é outra empresa 
que fará. Então, técnica e economicamente 
falando esse risco é muito baixo, porque se 
tivesse uma solução não estaríamos gastando 
com essa infraestrutura.  

Então, existe uma determinação 
realmente, e V. Ex.ª falou muito bem do Senhor 
Governador Renato Casagrande neste projeto. 
Em todo início de infraestrutura, todo o 
secretariado... E já estamos com os projetos 
executivos. Já apresentamos os projetos ao 
Condoeste e iremos nesta semana conversar com 
a Senhora Iracy Baltar, Prefeita do Município de 
Montanha, sobre os avanços. No local haverá 
uma audiência e participaremos para levar os 
projetos. Os projetos foram concluídos e estamos 
na hora de fazer a licitação. 

O entendimento está muito mais como o 
Senhor Deputado Dary Pagung falou. Os 
prefeitos estão doidos para fazer... E sabem que 
colocar no lixão pode custar barato, mas têm os 
TAC’s (Termo de Acordo de Conduta), o 
Ministério Público cobrando, a sociedade 
organizada... Não tem jeito! 

E para fazer o custo de forma adequada, 
tirar de lá e mandar para a região da Grande 
Vitória é muito caro. Imagina o custo de uma 
carreta para fazer isso. E além de fazer o 
transporte, tem que pagar para depositar isso aí. 
Não é um valor muito baixo. Isso tem um peso 
muito grande na sua arrecadação. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 

Doutor Dalton Luis da Cunha Ramaldes, desses 
três sistemas, algum deles será priorizado? Os 
três serão licitados normalmente ou algum será 
priorizado? 

 
O SR. DALTON LUIS DA CUNHA 

RAMALDES – Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, estamos mais avançados na região 
Doce Oeste, bem avançados. Na região Norte 
também está praticamente pronto. Na região 
Norte a lei permite fazermos a licitação com um 
projeto básico do aterro sanitário, que já está 
pronto. Estamos aguardando a anuência do 
Terceiro Comando Aéreo do Rio de Janeiro. Há 
dois ofícios e o Senhor Governador Renato 
Casagrande fez um ofício ao Comandante 
reforçando o nosso pedido, mostrando que há 
interesse público do Estado nesse projeto. O 
Prefeito já manifestou isso também e estamos 
aguardando, na região Norte do Estado, a 

Licitação Pública – LP. Já fizemos audiência 
pública, houve uma participação maciça da 
população do entorno. Há um projeto básico que 
posso fazer a licitação. 

Portanto, estamos os dois bem-
adiantados. Na região Norte, já escolhemos as 
áreas. Estamos fazendo agora uma contratação 
para uma empresa fazer um projeto executivo. 
Ficou um pouco para trás, porque existe uma 
carência de mão de obra e de recursos 
especializados. Mas, estamos com o Termo de 
Referência para poder fazer o projeto executivo 
em sete meses. Para, com isso, poder atender o 
prazo.  

Portanto, Senhor Deputado Dary Pagung, 
a fala de V. Ex.ª é muito clara e importante. O 
prazo é muito pequeno, porque irá mudar a 
atitude de um País inteiro.  

A gestão de resíduo começa com a 
rotulagem, nas fábricas, do produto que se 
compra no supermercado; com a sua decisão de 
estar no supermercado comprando; e com você 
participando ativamente da coleta seletiva, 
separando o lixo seco e o lixo úmido para 
oportunizar a reciclagem.  

O volume todo da reciclagem no País, 
hoje, não chega a dois por cento, o que é muito 
pouco. Portanto, estamos enterrando coisas que 
têm valor agregado e que não deveria estar sendo 
enterrada. Essa é a verdade.  

Com relação a essa situação de risco, de 
alguém sentir insegurança, temos bastante 
tranquilidade. E também está previsto dentro do 
estatuto para poder dar essa confiança. 
Aproveitamos no edital e estamos anexando no 
estatuto do contrato do consórcio para que a 
iniciativa privada tenha a mesma colocação. 

De vez em quando recebemos alguns 
empresários da iniciativa privada para conversar 
e discutir, e estamos à disposição de recebê-los. 
Estes empresários já... Eles gostaram desse 
modelo em que eles mesmos executam e operam. 
Não estamos excluindo... Se alguém tiver 
alguma dúvida, estaremos prontos a oferecer 
segurança jurídica nesse processo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Acreditamos também que o 
consórcio, a cobrança aos municípios é pela 
população. Senão, a balança fica desigual. 

Agradecemos a presença de V. Ex.ª nesta 
Comissão, que está à disposição caso V. Ex.ª 
queira apresentar outros projetos relacionados ao 
meio ambiente, em outras oportunidades.  

Agradecemos também ao Senhor 
Fernando da Matta Baptista, gerente de 
Saneamento Básico da Sedurb, e ao Senhor 
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Deputado Esmael de Almeida. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente reunião. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, e 
para a qual designo 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
Está encerrada a reunião. 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO 

MEIO AMBIENTE. VIGÉSIMA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 13 DE NOVEMBRO 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) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Pela 

aprovação.  
 

O SR. DARY PAGUNG – Pela 
aprovação.  
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 
aprovação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Ata aprovada como lida. 

Agradeço a gentileza do Senhor 
Deputado Dary Pagung que, em virtude de um 
probleminha de saúde meu, conduziu e concluiu 
a reunião anterior brilhantemente, capitaneando 
os Senhores Deputados Esmael de Almeida e 
Doutor Hércules.  

Agradecemos ao Senhor Niucesar 
Estevam Vieira, Diretor Estratégico e 
Operacional Assep Tec, a presença, que 
discorrerá hoje sobre o tratamento de areia. S. S.ª 
esteve em uma visita inicial ao nosso gabinete; 
encaminhamos o Expediente a esta Comissão e a 

mesma aprovou a sua vinda, que muito nos 
satisfaz trazendo um tema relevante e 
importante. 

Também saudamos a Senhora Ilza 
Rodrigues, Secretária de Educação do município 
de Aracruz; o Senhor Edson Arantes Ramos, 
representando a Secretaria de Educação do 
Município de Vila Velha; o Senhor Jailan Cesar 
Thomy, da Secretaria de Saúde do Município de 
Vila Velha, Fiscal da área de engenharia; a 
Senhora Elain de Fátima Ferreira Barcelos, da 
Secretaria de Saúde do Município de Vila Velha, 
bióloga da Vigilância Sanitária; a querida 
Senhora Márcia Severiana Barguini, Secretária 
de Meio Ambiente do Município de Cariacica; o 
Senhor Lúcio Soares Rocha, Diretor da empresa 
Delk Negócios Empresariais; a Senhora Lilian 
Márcia Bruno, Gerente Pedagógica da Secretaria 
de Educação do Município de Guarapari, e a 
Senhora Viviane Marques Marculano, Gerente 
de Educação Ambiental e Áreas Verdes da 
Secretaria de Meio Ambiente do Município de 
Guarapari. Sejam todos bem-vindos.  

E os demais, que não conseguimos 
nominar, sintam-se cumprimentados e sejam 
sempre muito bem-vindos. Convidamos todos 
para que retornem sempre aos trabalhos desta 
Comissão, todas as terças-feiras, às 11h, e 
também aos nossos gabinetes e aos Plenários 
desta Casa de Leis. Estamos sempre à disposição 
e gostamos muito quando a população nos 
ocupa, nos procura, nos sugere ou nos critica, 
afinal esta é a Casa do Povo. (Pausa) 

Solicito à Senhora secretária que proceda 
à leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS:  
 
OFICIO/CAOA/N.°1.526/2012 – da 
Senhora Isabela de Deus Cordeiro, 
Promotora de Justiça Dirigente do 
CAOA, encaminhando a Ata de Termo 
de Referência para elaboração do Estudo 
de Impacto de Vizinhança, dos 
Empreendimentos da Empresa FERROS 
LOGISTICA S.A. no Município de 
Presidente Kennedy. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Solicito à Secretaria que 
encaminhe uma cópia da referida ata a todos os 
membros desta Comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFICIO GDLP/N.º 151/2012 - do Ex.mo 
Senhor Deputado Luciano Pereira, 
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justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no 
dia 06 de Novembro do corrente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Inclua-se no relatório 
mensal de frequência do Parlamentar.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFICIO/N.° 008 – 2012/DP-IEMA-
CIRCULAR – do Senhor Claudio 
Denicoli dos Santos, Diretor Presidente 
do Iema, convidando esta Comissão para 
participar do III Seminário Estadual de 
Educação do Projeto ECOAR. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Este evento acontece hoje e 
começou às 8h, no Centro de Convenções de 
Vitória. O nosso servidor Márcio José Marques 
de Souza está representando esta Comissão no 
referido evento neste momento.  

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) – Passamos à fase das 
Comunicações. 

Presença do Senhor Niucesar Estevam 
Vieira, Diretor Estratégico e Operacional Assep 
Tec, para apresentação sobre a Descontaminação 
de Areia e Lodo Sanitário.  

Fizemos questão de convidar vários 
secretários municipais da área da saúde e de 
meio ambiente. O tema é importante, acredito 
que haverá também exposição de vídeos, dando 
alguma informação maior em matérias de cunho 
nacional sobre o tema.  

Um atleta capixaba sofreu problemas 
graves de saúde, em virtude de ter espetado o pé 
num espetinho de churrasco na praia; alguma 
coisa parecida; uma coisa crônica. Essas 

informações que serão prestadas hoje são de 
grande relevância para pensarmos, 
principalmente, nas áreas de parquinhos de 
crianças, de praças e creches. Temos que ter uma 
preocupação grande com relação a isso. 

 Concedo a palavra ao Senhor Niucesar 
Estevam Vieira, Diretor Estratégico e 
Operacional da Assep Tec, para sua exposição. 

 
O SR. NIUCESAR ESTEVAM 

VIEIRA – Bom dia a todos. Obrigado Senhor 
Deputado Sandro Locutor, Presidente desta 
Comissão. É um prazer revê-lo, Senhor 
Deputado Dary Pagung, do Município de Baixo 
Guandu. Cumprimento o Senhor Deputado 
Esmael de Almeida e, carinhosamente, nosso 
irmão em Cristo; o Senhor Deputado Doutor 
Hércules; os demais convidados, a Senhora Ilza 
Rodrigues, Secretária Municipal de Educação do 
Município de Aracruz. 

Trabalhamos com o Projeto de 
Descontaminação da Areia, já reconhecido pela 
grande mídia deste País, a Rede Globo, que me 
pediu exclusividade nas entrevistas. Com isso 
seguramos para não soltarmos isso, porque sabia 
que tem um grande projeto para 2016 no Rio de 
Janeiro, e em 2014 também, que é a Copa do 
Mundo. 

Naquela época o Senhor Deputado Dary 
Pagung, muito preocupado com o que vinha 
acontecendo, tentou entrar com um projeto de lei 
e acabou não prosseguindo. Acharam que aquilo 
era de competência dos Municípios. Mas, 
voltando a dizer de nosso trabalho, de nossa 
empresa, que é também do conhecimento do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, que 
quando foi Vereador pelo Município de Vitória, 
trabalhou muito por essa causa, mas, de uma 
forma ou de outra, não foi concretizado. 
Tivemos, então, que deixar o Estado do Espírito 
Santo e fomos tentar isso em outros Estados e 
fomos abraçados no Estado de São Paulo, 
Brasília, Curitiba e, graças a Deus, com bastante 
êxito. 

Com a chegada da Secretária Ilza 
Rodrigues, no Município de Aracruz, S. Ex.ª 
disse que suas crianças não passariam por isso e 
que queria o tratamento da areia. Era um nível de 
reclamação muito forte e, quando passamos a 
aplicar esse produto, que é patenteado e 
reconhecido pela Anvisa, prova maior da grande 
satisfação é a presença de S. Ex.ª nesta 
Comissão. 

Gostaria de pedir que assistam a um 
vídeo da Rede Globo. Fui procurado e fizeram 
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oito horas de gravação comigo. São dois blocos 
de quatorze minutos e foram passados no 
Município de Ibiraçu. Por favor, exibam o vídeo. 
 

(Procede-se à exibição do vídeo) 
 

O SR. NIUCESAR ESTEVAM 
VIEIRA – E se tiverem alguma pergunta, 
Senhores Deputados, podem passar por e-mail 
que responderemos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Registramos também a presença 
da Senhora Michele Vidor, da Vigilância 
Ambiental de Vila Velha, Coordenadora do 
Programa Municipal de Controle da Dengue; do 
Senhor Luiz Roberto Meneguel, da Vigilância 
Ambiental de Vila Velha, Gerente de Programa 
Municipal de Controle à Dengue, da Secretaria 
de Saúde; da Senhora Leila Aparecida Pereira de 
Almeida, da Secretaria de Saúde do Município 
de Vitória, Técnica em Vigilância; do nosso 
querido Senhor João Ismael Ortulane Nardoto, 
Secretário de Meio Ambiente do Município de 
Vila Velha. Sejam todos bem-vindos. Muito 
obrigado pela presença. 
 Concedo a palavra à Senhora Ilza 
Rodrigues, Secretária de Educação do Município 
de Aracruz. 
 

A SR.ª ILZA RODRIGUES - 
 Muito bom dia a todos. Cumprimento o 
Presidente desta Comissão, Senhor Deputado 
Sandro Locutor, e em nome de S. Ex.ª 
cumprimento a Mesa e os demais presentes. 

Fiz questão de me fazer presente a esta 
reunião, até anulei uma agenda, por entender que 
a descontaminação da areia é um trabalho mais 
que necessário dentro das nossas escolas, uma 
vez que, enquanto professora de carreira, já há 
algum tempo, vi muita coisa dentro de escola.  

Certa vez, me deparei com uma mãe 
trazendo uma criança da educação infantil para 
nos apresentar a situação em que se encontrava. 
As nádegas da criança estavam em carne viva 
devido à micose que andava, e, à noite, tinha-se 
que aplicar gelo e uma pomada para fazer o 
tratamento da criança. A criança gritava muito. 
Era muito pequena, com quatro ou cinco 
aninhos. Um sofrimento terrível.  

Devido a chuvas, gatos, férias, depois do 
recesso, fazia-se a limpeza da areia. Uma 
limpeza superficial, não limpando o que era de 
fato necessário, os microorganismos ali contidos. 
Quando assumi a Secretaria de Educação do 

Município de Aracruz fui procurada pelo Senhor 
Niucesar. Não tive dúvidas sobre a necessidade 
de se adequar o espaço para colocar as crianças 
para brincar. Estaria assim prevenindo doenças e 
outras coisas mais.  

Mais tarde, essas adequações vieram a 
calhar, quando uma mãe fez uma denúncia junto 
ao Ministério Público alegando que seu filho 
havia contraído um problema na areia da escola; 
porém, tínhamos um laudo de cada escola sobre 
o tratamento da areia, por meio dos quais se 
concluía que a doença da criança não havia sido 
contraída na escola. Por conta disso a mãe 
perdeu a causa, pois pedira uma indenização. Por 
ter eu tomado todas as precauções, a Prefeitura 
de Aracruz ficou, naquela ocasião, coberta de 
razão, já que a areia das escolas estava sendo 
tratada. 
 Desde o final de 2010 até 2012, fazemos 
o tratamento das areias das escolas de Aracruz de 
seis em seis meses, e de lá para cá, não tivemos 
mais uma criança sequer com problemas de 
micose originários das escolas. E numa rede 
grande, com aproximadamente cinco mil 
crianças na educação infantil e com dezesseis 
mil alunos em toda a rede; podemos imaginar o 
tanto de problemas que havia em função dessa 
situação. 

Isso já não é mais uma questão de querer 
ou não. É uma necessidade que nós gestores 
temos perceber. Se oferecermos um parque a 
uma criança, seja ele em um condomínio ou 
numa quadra de areia, já que atualmente em 
Aracruz faz a assepsia inclusive na quadra 
poliesportiva da Praça da Paz, que é de areia, o 
parque deve estar adequado. É triste colocar um 
filho em uma escola e, quando chegar em casa, 
ter que gastar com tratamento, além do 
sofrimento causado à criança. 

A escola não pode ser um espaço de 
sofrimento nem de contaminação, e sim um 
espaço de prazer, de segurança, para que um pai 
que deixa seu filho nela saiba, com 
tranquilidade, que a criança está em um ambiente 
acolhedor e que pode voltar para casa realmente 
tranquilo. 

Portanto, tenho uma vasta experiência 
dentro de escola e sei o que pode causar uma 
areia mal cuidada. Quando a empresa Assep Tec 
apareceu com a proposta, logo pensei: O sossego 
e a paz chegaram. Nunca mais houve uma 
reclamação, no município, de crianças com 
micoses contraídas em escolas ou espaços 
públicos na cidade de Aracruz. Hoje, tem-se uma 
atenção especial, e fazemos periodicamente o 
tratamento das areias. Se for cuidar disso na 
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medicina, nos postos de saúde, tratamentos, 
gasta-se muito mais que prevenção. A prevenção 
é necessária, além de evitar o sofrimento. 
Acredito que em vez de gastar curando, devemos 
gastar evitando que o sofrimento aconteça. 

Como disse, abri mão de minha agenda 
para vir a esta Comissão. Fiz questão, pois é uma 
causa nobre, é defender pessoas, vidas, e 
principalmente a saúde de crianças em escolas, 
que estão indefesas em olhar o chão e não saber 
se está limpo ou se está sujo, o que tem ali. 
Realmente, quem é pai, quem é mãe, sabe o 
valor da saúde de uma criança e a dor que se 
sente ao vê-la chegando em casa com aquele 
monte de coceira que não se sabe de onde vem. 
Vai pagar consulta, vai atrás de médico; às vezes 
encontra na rede pública, que sabemos que é 
precária; dermatologista, medicação, recorrer a 
médicos particulares. E quem não pode? O 
sofrimento é ainda maior! 

Faço uso desta palavra nesta manhã 
colocando o meu depoimento enquanto 
secretária e a minha vivência nesse tempo em 
que fazemos esse tratamento no município, o 
quanto foi banido na cidade de Aracruz essa 
dificuldade com doenças causadas por areia 
contaminada dentro de escolas ou mesmo em 
quadras poliesportivas no município. Muito 
obrigada pela oportunidade. 
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Nós é que agradecemos, Senhora 
Ilza Rodrigues. 

Gostaríamos que o Senhor Niucesar 
Estevam Vieira depois passasse o seu e-mail de 
contato para que os representantes das 
prefeituras municipais possam ter acesso a essa 
informação, até mesmo para que desta Comissão 
de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia 
Legislativa saiam algumas agendas nos 
municípios.  

Inclusive, Senhor Niucesar Estevam 
Vieira, aproveito a oportunidade para acusar o 
recebimento da proposta de projeto de lei que V. 
S.ª nos encaminhou. Infelizmente, somos 
fadados a algumas limitações constitucionais. 
Temos um parecer, inclusive do Doutor João 
Manoel Miranda Nunes, nosso Procurador que 
está presente neste momento, falando da questão 
da legalidade, da constitucionalidade da 
propositura por parte da Assembleia Legislativa. 
O Senhor Deputado Dary Pagung já conhece o 
tema de outrora, do mandato anterior, tem até um 
parecer da época da tentativa de implementação 
do projeto de lei. 

Encaminharemos essa propositura ao 
Município de Cariacica, para todos os 

municípios do Estado e da Grande Vitória. 
Citamos o Município de Cariacica porque a 
secretária desse Município está presente e 
também sou de lá. Aliás, a Secretária de Meio 
Ambiente do Município de Cariacica e o 
Secretário de Meio Ambiente do Município de 
Vila Velha estão presentes. 

Faremos a propositura do projeto de lei 
chegar a todas as secretarias e prefeituras 
municipais. Encaminharemos aos novos 
prefeitos eleitos para que tomem conhecimento 
desta tecnologia já disponível e faremos isso por 
meio da Comissão de Proteção ao Meio 
ambiente. Deixamos essa delegação à assessoria 
da Comissão para que façamos uma indicação ao 
Governador do Estado para que as escolas da 
rede pública estadual também tomem essas 
providências. É o que nós, enquanto legisladores, 
podemos fazer porque gera demanda e 
constitucionalmente estamos limitados no que 
tange à questão de recursos. Então, tomaremos 
providências.  

Depois encaminharei a V. S.ª a questão 
do parecer feita pela douta Procuradoria da Casa. 
Transformaremos o projeto de lei em uma 
indicação ao Governador do Estado para que seja 
implementado principalmente na rede pública 
estadual e encaminharemos a propositura do 
projeto para todas as prefeituras municipais por 
meio da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente.  

A palavra está franqueada aos Senhores 
Deputados que dela desejarem fazer uso. 
 

O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 
LOCUTOR) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Dary Pagung. 
 

O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente e Senhores membros da Comissão, 
cumprimento os Senhores Deputados Esmael de 
Almeida e Doutor Hércules, que deu uma saída, mas 
está conosco. Parabenizo V. Ex.ª por ter convidado o 
Senhor Niucesar Estevam Vieira para falar sobre esse 
projeto, que acredito que ser importante. 

Senhor Presidente, o nosso projeto de lei foi 
protocolado na casa em 2009. Mas na época, Doutor 
João Manoel Miranda Nunes, como o projeto estava 
direcionado ao Estado, cabe ao chefe do Poder 
Executivo, conforme o art. 63 da Constituição 
Estadual. 

Temos a presença de vários representantes de 
outros municípios, como foi registrado pelo Senhor 
Presidente desta Comissão, representantes dos 
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municípios de Aracruz, Guarapari e outros. 
Parabenizo a Senhora Ilza Rodrigues pelo trabalho 
feito no Município de Aracruz.  

Queria fazer duas perguntas ao Senhor 
Niucesar Estevam Vieira: No Estado do Espírito 
Santo quantos municípios, além de Aracruz, já estão 
fazendo esse tratamento das areias dos parques, 
escolas e creches? E a Senhora Secretária citou que 
parece que atualmente é de seis em seis meses o 
período que o tratamento é feito. Qual é o período 
que precisa tornar a fazer? É de seis em seis meses ou 
de ano em ano? Qual é o período para se fazer esse 
tratamento? 

Não sei se o Senhor Niucesar Estevam Vieira 
falará, nesta Comissão, sobre o custo. Gostaria de 
saber se o valor é muito alto. Há muitos Municípios 
no Estado do Espírito Santo - Aracruz, graças a Deus, 
tem um receita boa - principalmente os do interior 
que têm receita muito menor. Queria saber se é muito 
caro esse tratamento, se tem tecnologia, se já estão 
avançando para baratear os custos.  
 
 O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA – 
Senhor Deputado, muito oportuna a pergunta de V. 
Ex.ª. Logo que iniciei o projeto no Estado do Espírito 
Santo, abraçaram a ideia os Municípios de Ibiraçu, 
Linhares e outras cidades, como João Neiva. Logo 
depois fui procurado pela Rede Globo, para que 
abraçasse essa causa comigo. Ela mesma passou a 
indicar esse trabalho nos outros Estados. 
 Dias antes de conversar com o Senhor 
Deputado Sandro Locutor, vinha de uma reunião com 
o Senhor Deputado Romário, em Brasília, S. Ex.ª 
também abraçou essa causa e disse que é impossível 
fazer uma Olimpíada com o solo imundo, impuro 
como que está o do Estado do Rio de Janeiro.  
 Há coisa que descobrimos, hoje, é bom dizer, 
que não posso abrir a boca para a imprensa, porque 
senão não haverá Olimpíada no Brasil, não. É muito 
sério. Quando iniciamos esse trabalho, sabíamos que 
estava se tratando de saúde pública. Foi o maior 
cúmulo do absurdo vermos pela imprensa nacional 
que um esportista medalhista olímpico se contaminou 
na areia da Praia da Costa; furou o pé ali e se 
contaminou. Como todos viram o dermatologista da 
Rede Globo dizendo que bastam dez, quinze, vinte 
minutos para as bactérias adentrarem, contaminando 
um pé já ferido. Imagina um rapaz daquele, um atleta 
forte, de alto nível se contaminar. Quase teve que 
amputar o pé. Ficou cinco dias internado. Imagina 
uma criança numa escola. 
 Não entendo a cabeça do Governo. Isso é 
saúde pública. Aceito. Estamos nesta Comissão para 
abraçar a causa juntos com todos. Já trabalhamos em 
trinta e nove clubes em Brasília. Estamos com a 
Secretaria de Meio Ambiente em Brasília. O Senhor 
Deputado Sandro Locutor sabe desse acontecimento. 
Estamos com todas as areias medidas para fazer 
seiscentos mil metros quadrados de areia. Está 
tramitando também em Brasília um projeto de lei. 

Tivemos uma reunião com o relator do projeto, o 
Senhor Senador Cyro Miranda, do PSDB de Goiás, 
que fez colocações muito importantes e teve parecer 
por unanimidade na Câmara. Enfim, o custo é baixo.  

Se tirarmos a areia que vai ter que tirar para 
repor, vai tirar aquela areia e colocar onde? Não pode 
jogar em qualquer lugar porque está contaminada. 
Afirmo com total certeza, não há nenhuma areia hoje 
por aí solta em condições de uso. Tem que tratar, é o 
único recurso. 

Uma vez uma pessoa ficou com raiva de 
mim, porque quis bater de frente comigo, depois de 
quatro anos de estudo, depois de um monte de coisas. 
Ela disse que cobria a sua areia com lona. Disse a ela 
que causa o maior mal, porque cria uma proliferação. 
Se for cobrir de lona tudo, vai ter de comprar lona 
para as praias do Brasil inteiro. Disse para não fazer 
um negócio desses, que tinha estudado, para não 
fazer isso não, porque mataria muita gente.  

A preocupação está aí. O valor hoje na 
Grande Vitória até Aracruz é de doze reais e 
cinquenta centavos o metro. Peguei esse valor e 
apresentei ao Ministério Público e disse que não 
passo disso. É bom dizer isso. O Senhor Deputado 
Esmael de Almeida me conhece há muitíssimos anos, 
mais ou menos há uns vinte e cinco anos. O Senhor 
Lúcio Soares Rocha também. Somos pessoas 
tementes a Deus. Na minha empresa não entra um 
real de corrupção e nem sai. Quando fiz o registro na 
Anvisa, o primeiro passo foi procurar um promotor 
de justiça e dizer: Meu preço é esse. Se passar disso, 
não é comigo.  
 Estão à disposição, para quem quiser ver, os 
laudos laboratoriais, análises da Bioagri e registro da 
Anvisa. Estamos trabalhando agora outra linha, que é 
a distribuição nacional do produto.  
 Qual é a outra pergunta? Já está respondida? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Sobre o tempo de manutenção. 
 
 O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA – 
O tempo de manutenção é de seis meses. Não 
aguenta mais que isso, até porque o produto não é 
tóxico, tem apenas um pequeno residual para 
microorganismos, microbiológico e parasitológico. 
Naturalmente, tem que limpar. Passar um rastelo, 
limpar folhas, já que a própria folha que cai com 
fungos contamina a areia. Cresce um fungo, porque a 
areia é uma barriga, uma estufa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Esmael de Almeida. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 
Presidente, Senhores Deputados, cumprimento todos 
os presentes, o Senhor João Ismael Ortulane Nardoto, 
meu amigo de Cesan de muitos anos; o Senhor Lúcio 
Soares Rocha; e de maneira carinhosa o Senhor 
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Niucesar Estevam Vieira, palestrante desta manhã.  
 Ficamos muito feliz quando, na última 
reunião, foi anunciado que V. S.ª viria a esta Casa. 
Sabemos de sua luta, de seu trabalho, de sua 
dedicação. V. S.ª é um batalhador, sonhador. 
Lembramo-nos que há muito tempo, quando V. S.ª 
começou a trabalhar nisso, a pesquisar nessa linha, 
estivemos em Vitória. Não foi fácil. Estivemos com a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o 
Senhor Secretário Municipal de Saúde, fomos à 
Secretaria Municipal de Educação, e houve 
empecilhos e dificuldades em implantar essa 
tecnologia na Prefeitura de Vitória.  
 Mas o parabenizo, meu irmão, pela sua 
persistência. Não tenho dúvidas de que essa 
tecnologia, esse trabalho, como disse a Senhora Ilza 
Robrigues, Secretária Municipal de Educação de 
Aracruz, é imprescindível, necessário, tem que ser 
feita prevenção. Não poderia deixar de parabenizá-lo 
pelo seu esforço e dedicação, pelo seu empenho nessa 
pesquisa. Sei que não é só isso, V. S.ª tem outras 
pesquisas. Não fala só de areia, fala também de lodo 
sanitário.  
 Já foi falado nesta reunião do risco que 
nossas crianças correm se não houver esse tratamento 
na areia. Hoje, a poluição é patente. Não podemos 
permitir que nossas escolas continuem do jeito que 
estão. Temos que buscar, estamos na Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente, presidida pelo Nobre 
Deputado Sandro Locutor, para isso. S. Ex.ª foi muito 
claro ao afirmar que não pode ser projeto de lei. 
Perguntamo-nos por que não pode ser uma lei, mas S. 
Ex.ª explicou que deve ser uma indicação.  
 Senhor Presidente, sugerimos que não seja 
apenas para a rede pública, mas também para a rede 
privada. Podemos fazer essa indicação contemplando 
não só a rede pública, pois temos as escolas privadas, 
muitas creches, que também correm o mesmo risco. 
A saúde é para todos. Nossa sugestão é que se faça a 
indicação contemplando as redes pública e privada.  
 A única pergunta que tínhamos a fazer V. S.ª 
já respondeu no final. Houve uma preocupação de 
nossa parte à época, questionamos muito a questão da 
Anvisa. Parece que a coisa já está equacionada. Já 
está patenteado e a Anvisa registrou a patente.  
 Cabe-nos como legisladores defender o 
interesse do povo, a saúde de nossas crianças. Não só 
das crianças, mas também dos adultos que batem sua 
bola na areia, mas principalmente das crianças, que 
são mais sensíveis, como disse a Senhora Ilza 
Rodrigues. 

Desejamos muito sucesso. E o que depender 
do Deputado Esmael de Almeida, do seu irmão em 
Cristo, Esmael, pode falar, que sem dúvida nenhuma 
o nosso nobre Presidente conduzirá isso junto com 
toda a Comissão e dará o devido encaminhamento a 
esse assunto. Muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Agradecemos ao nobre Senhor 

Deputado Esmael de Almeida as palavras. 
Niucesar, quando vejo você emocionado - 

permita-me chama-lo de você - é porque é uma 
história de vida, uma pesquisa de uma vida, a 
começar de um tratamento da sua criança e hoje se vê 
concretizando. É quando vale a pena o nosso 
trabalho, é quando temos a oportunidade de mostrar a 
coisa que realmente dá certo, que realmente beneficia 
a nossa população. 

Nós, políticos, não só os de mandato, mas os 
agente políticos também, vivenciamos vários 
problemas no nosso cotidiano e muita vezes um 
determinado político comete uma atrocidade neste 
País que respinga em todos os demais. Mas quando 
fazemos um trabalho, ouvimos um segmento da 
sociedade, vemos uma pessoa estabilizada, com 
conhecimento, falando pelo Brasil, representando 
condignamente o nosso Estado do Espírito Santo, é 
onde avaliamos que vale a pena nosso trabalho. É um 
exemplo. Sempre falamos para a nossa equipe, para 
as pessoas que nos cercam, que quando se faz algo 
com amor a tendência de dar certo é muito grande.  

Felicitamo-lo e dizemos que essa sua emoção 
nos estimula, enquanto parlamentar, presidente e 
membro de uma Comissão importante, como é a 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, a trabalhar 
cotidianamente muito mais em favor da nossa 
população. 

Concedo a palavra ao nobre Deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Niucesar Estevam Vieira, parabéns pelo seu trabalho. 
Ficamos, realmente, sensibilizado com essa missão. 
Isso não é um trabalho comercial, não é, 
naturalmente, a intenção de ganhar dinheiro, nem a 
intenção de lucro. A única intenção é a de salvar 
vidas. Essa sua missão em tentar melhorar a saúde 
com a prevenção, realmente nos deixa muito feliz e, 
também, é a que temos como médico. 

Muitas vezes as pessoas se preocupam, 
principalmente os administradores públicos, nós, os 
políticos, nos preocupamos, às vezes, com os custos. 
Mas a vida não tem custo. Por mais que fosse caro 
esse trabalho, e que não é, mesmo que fosse muito 
caro, seria muito mais barato do que uma vida. Uma 
vida não tem preço. Temos batido muito nessa tecla, 
porque infelizmente não vemos, hoje, uma atenção 
muito boa de Brasília com relação à saúde. O Brasil 
gasta em torno de 3,4% da arrecadação bruta com 
investimentos na saúde. E muita gente ainda acha que 
saúde é despesa. Mas saúde é investimento, não é 
despesa. Alguns países da África investem 9,6% da 
arrecadação em saúde pública. O Brasil é o pior 
investidor, tem o índice mais baixo de investimento 
em saúde pública com relação a todos os países da 
América Latina.  

Para se ter uma ideia, hoje, o Brasil gasta 
quatrocentos e um dólar per capta; enquanto a 
Argentina gasta mais de oitocentos e trinta dólares, 
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per capta, com saúde pública.  
Isso é saúde pública, é prevenção. É como se 

fosse vacinação. Não é curar. Cada vez que se vai 
curar, gasta-se quatro vezes mais do que você 
investiu na prevenção.  

Ficamos muito satisfeito, muito feliz de V. 
S.ª estar nesta Casa Legislativa mostrando para nós 
esse trabalho tão importante para a nossa Comissão, e 
que, com certeza, não só o nosso Presidente, não só o 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, mas todos os 
Deputados e quem está nos assistindo agora pegarão 
essa sua bandeira. E mais uma vez dizemos, não é um 
trabalho que se visa lucro. Visa-se salvar vidas e isto 
é uma missão. Meus parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Concedo a palavra ao Senhor João 
Ismael Ortulane Nardoto, Secretário de Meio 
Ambiente do Município de Vila Velha. 
 
 O SR. JOÃO ISMAEL ORTULANE 
NARDOTO – Inicialmente, cumprimento o 
Presidente, Senhor Deputado Sandro Locutor, assim 
como também os demais membros desta Comissão. 
 Registro a relevância desse tema que está 
sendo discutido nesta reunião. Como engenheiro 
sanitarista de formação básica, assim com também o 
é o Senhor Deputado Esmael de Almeida, que 
passamos juntos pela Escola Nacional de Saúde 
Pública, temos essa relevância muito clara. Ao 
mesmo tempo, como administrador público, temos 
que levantar algumas questões para que esse projeto 
avance mais. Vou me posicionar um pouco como 
advogado do diabo, mas minha intenção é avançar na 
questão, pois percebemos a luta do Senhor Niucesar, 
e como é devagar o avanço disso. 
 Fizemos algumas avaliações preliminares em 
Vila Velha, onde existem algumas reclamações 
pontuais de moradores com relação a doenças na 
areia da Praia da Costa e de Itapoã, e tem também nas 
escolas, centros de saúde e praças, como em Aracruz, 
como bem disse a Secretária de Educação de lá. 
Levantamos dois aspectos para discutirmos e 
avançarmos nessa questão. 
 Primeiramente, a questão orçamentária. O 
Senhor Deputado Doutor Hércules já citou o custo, e 
não temos orçamentos compatíveis na área da saúde e 
nem na área ambiental, até pela questão de hábito, 
nosso e da sociedade, na hora de priorizar as rubricas 
orçamentárias e o uso dos recursos públicos. 

Façamos uma continha rápida. O Senhor 
Niucesar falou em um custo de doze reais o metro 
quadrado. Vamos considerar uma praia com dez 
quilômetros, que seria a área útil do litoral de Vila 
Velha, portanto, dez mil metros de extensão. Numa 
faixa de dez metros de largura, chegaremos a cem mil 
metros quadrados. Cem mil metros quadrados a doze 
reais o custo seria de um milhão e duzentos mil reais 
para cada vez que se fizesse o tratamento. Como 
seriam duas vezes ao ano, seriam dois milhões e 
quatrocentos mil reais por ano.  

É uma questão que, no orçamento que temos 

hoje nas prefeituras, dará um impacto razoável. 
Seriam dois milhões e quatrocentos mil por ano. Para 
municípios que atuam com um orçamento que não 
chega a um milhão de reais para o meio ambiente, em 
municípios grandes, imaginem o impacto. A 
secretaria de saúde tem mais recursos em razão dos 
fundos que existem. É uma questão que acaba 
atrapalhando os avanços na hora de definir 
prioridades, pois têm outras prioridades na saúde, ao 
ponto de, num hospital, ter que se escolher quem vai 
morrer primeiro em razão de falta de recursos. 
Imaginem, para se trabalhar de forma preventiva, as 
dificuldades que enfrentam os engenheiros 
sanitaristas, os médicos da linha sanitarista, as 
dificuldades que têm por trabalharem na prevenção. 
 É uma questão em que precisamos juntar 
forças, e aí vem a Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente em um momento bom, discutindo, 
juntando forças para elevar os recursos para áreas tão 
importantes como esta. 
 O segundo ponto é a eficácia do trabalho 
versus monitoramento. Ainda estamos todos 
aprendendo um pouco sobre a tecnologia usada. Os 
órgãos de controle não têm ainda uma forma de 
monitorar, até porque também tem um custo nisso, 
para verificar a eficácia desse trabalho de 
descontaminação. Portanto, são esses dois pontos que 
levanto. Não quero me aprofundar muito para deixar 
aberto e avançarmos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – São ponderações importantes e 
acredito que o Senhor Niucesar Estevam Vieira, na 
sua fala inicial, já demonstrou também um trabalho 
que está sendo planejado, como a intervenção do 
Deputado Romário, em Brasília, preocupado com a 
questão das Olímpiadas, da Copa do Mundo, já com 
o parecer favorável do Senado e do Senador do 
Estado de Goiás. Por exemplo, o Fundeb seria um 
dos possíveis exemplos de recursos, na área da 
educação, que poderia ser usado para se fazer essa 
prevenção na própria saúde, porque a cada real 
utilizado é poupado quatro reais para combater a 
doença. Não é isso, Senhora Secretária?  

Acredito que esse tramitar em Brasília, 
Senhor João Ismael Ortulane Nardoto, com a nossa 
força da discussão poderia certamente fortalecer para 
a questão das utilizações dos recursos federais 
também nesse sentido. Como se trata principalmente 
da questão das escolas e tudo mais, acredito que o 
recurso do Fundeb possa ser utilizado para isso. Já há 
algum amparo legal, Senhora Secretária de 
Educação? 

 
A SR.ª ILZA RODRIGUES - Na verdade 

temos os recursos do tesouro e o Fundeb. O Fundeb 
já é um recurso mais direcionado, então usamos 
recursos do tesouro.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 

LOCUTOR) – Recurso próprio. 
 
A SR.ª ILZA RODRIGUES - Sim. Agora 
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imaginem que tratamos as areias de todas as escolas e 
o tratamento ficou em sessenta e quatro ou sessenta e 
cinco mil. Algo assim, se não me engano. Liberamos 
o processo esses dias. Então, imaginem sessenta e 
quatro mil para proteger mais de cinco mil crianças. 
Então, faz um cálculo e vai para a saúde e veja 
quanto gastará para curar uma criança e tantas outras 
na situação. Acredito que o custo benefício é muito 
alto.  
 

O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 
LOCUTOR) – Infelizmente, os municípios do nosso 
Estado serão apenados pelo descuido do Governo 
Federal com o Estado do Espírito Santo. Usarei a 
palavra descuido, a Presidenta Dilma Rousseff usa 
em alguns temas a palavra malfeito, mas colocaremos 
o descuido do Governo Federal com o Estado do 
Espírito Santo. Os municípios serão penalizados a 
partir do ano vindouro com a questão dos royalties, 
do Fundap, essa farra da isenção de IPI para a compra 
de veículos, produtos da linha branca. As pessoas às 
vezes pensam ai que beleza comprarei meu carro 
com a isenção do IPI. Mas o município é penalizado 
na questão do FPM, nas distribuições para os 
municípios. O Governo Federal faz a festa, aparece 
bem na mídia e o município que vivencia o problema 
no dia a dia acaba sendo penalizado mais uma vez.  

O Estado do Espírito Santo ainda é ameaçado 
pela questão da reforma tributária e também pela 
questão do café. Estão de olho também em nosso 
café. Os municípios serão verdadeiramente apenados 
a partir do próximo ano, a preocupação com a 
questão orçamentária do Senhor João Ismael 
Ortulane Nardoto também tem importância, porém 
temos que ter como foco a relação custo/benefício e a 
questão da legislação.  

O Senhor Niucesar Estevam Vieira deixará 
seu e-mail, seu contato. Peço desculpas aos demais 
membros, visitantes, pela limitação do nosso horário. 
Este é um tema que, posteriormente, a própria 
Comissão poderá trabalhar a questão de um 
seminário para o próximo ano, para juntamente com 
os próximos prefeitos empossados e novos 
secretários travarmos uma discussão mais 
aprofundada nesse tema. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida.  
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Vimos a 
preocupação do nosso Secretário, Senhor João Ismael 
Ortulane Nardoto, que foi muito longe, quando 
pensou nas praias, realmente então pesa! Mas 
estamos pensando nas nossas crianças. Quantas 
crianças têm matriculadas nas escolas da rede 
municipal de Aracruz?  
 

A SR.ª ILZA RODRIGUES – Dezesseis mil 
crianças. 
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 
Dezesseis mil crianças que usam a areia diariamente. 

Essa é a preocupação maior, Senhor João Ismael 
Ortulane Nardoto. Nossa preocupação tem que ser 
com essas crianças sensíveis. Imaginem nas escolas 
de Vila Velha e Vitória, que todos os dias as crianças 
estão na areia. Na praia elas vão de vez em quando, 
está mais distante. Acredito que a prioridade seja a 
área educacional. 
 

O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 
LOCUTOR) – Quero só fazer uma colocação dentro 
da sugestão proposta pelo deputado Esmael de 
Almeida. Senhor Deputado, caímos novamente na 
questão da limitação constitucional quando queremos 
atingir os clubes e as escolas particulares. A nossa 
indicação ao Governo pode ser feita nesse sentido e 
também aos municípios porque no caso de áreas 
particulares compete ao município, V. Ex.ª tem 
consciência disso. Então, só para fazer um link e 
lembrar que lamentavelmente, mais uma vez, a 
Assembleia Legislativa fica limitada nesse contexto, 
o que nos deixa muito triste, porque muita coisa que 
gostaríamos de ver funcionando, o artigo 30 da 
Constituição Estadual nos limita. 
 Os Senhores Deputados estão bem de 
memória. Não guardo muito esses artigos e números 
na cabeça, mas sabemos do nosso limitador, 
lamentavelmente, nós da Assembleia gostaríamos de 
ver muita coisa transformada em lei, mas até 
questionamos, debatemos na Comissão de 
Constituição e Justiça, mas temos a questão limítrofe 
disso. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 
Poderemos encaminhar uma correspondência às 
prefeituras. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – É isso que estamos fazendo como 
sugestão. No início já foi dito que vamos encaminhar 
a todas as prefeituras municipais.  

Concedo a palavra ao Senhor Niucesar 
Estevam Vieira, para as considerações finais. 
 
 O SR. NIUCESAR ESTEVAM VIEIRA – 
Agradeço ao Senhor Deputado Esamel de Almeida as 
palavras carinhosas, e de todos os Senhores 
Deputados. Durante esses dezoito anos em que 
trabalho com isso, confesso que não desisti um 
minuto sequer. Hoje me sinto totalmente realizado, 
Graças a Deus. Recebi, na semana passada, um 
convite da Doutora Sandra Flinker, Diretora da 
Associação do Desenvolvimento dos Municípios 
Lindeiros ao Lago Itaipu, na região do Paraná, onde 
descem as águas da Usina de Itaipu e fizeram prédios 
artificiais. De um certo tempo para cá vem recebendo 
coliformes fecais jogados na água, animais mortos 
em decomposição jogados nos rios. São compostas 
por treze cidades lindeiras ao lago. Estão totalmente 
contaminadas. 
 Convidaram-nos para fazer uma palestra com 
os prefeitos eleitos e automaticamente a presidente 
dessa associação vai pedir o tratamento das areias da 
região, que são de água doce. Há técnicos nesta 
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Comissão que sabem que água doce é diferente de 
água do mar. Onde a água do mar bate, traz uma certa 
descontaminação; não todas. Só se for salitrada ou 
iodada. Onde a água do mar não bate, fica a 
contaminação. Na região lindeira ao lago de Itaipu o 
problema é muito sério. Estamos seguindo para lá, 
para dar essa solução para eles.  

Agradeço, de fato, a Deus por ter confiado 
esse projeto em minhas mãos. Ele sabe que nunca 
vou decepcioná-Lo. Tenho um pai e uma mãe que me 
ensinaram o caminho e a verdade, apesar de muita 
inveja. Senhor Deputado Sandro Locutor, queria 
deixar isso claro, no ano de 2000, eu não tinha 
situação financeira nenhuma para poder chegar ao 
Riocentro, onde estava havendo uma convenção, o 
Senhor Deputado Esmael sabe. O pastor estava 
pregando e disse que andara nesta terra um homem 
cujo nome era Isaac e tudo quanto aquele homem 
punha as mãos prosperava. Naquele dia, ele 
perguntou quem queria aquela bênção que estava 
sobre a vida de Isaac. Falei: Deus, eu quero. Mas não 
quero tudo o que Isaac tinha, mas somente a linha 
que estava na túnica da roupa daquele homem me 
bastava. E Deus me mostrou algo muito grande. Não 
existe a dimensão desse negócio. Está nesta 
Comissão o Senhor Lúcio Soares Rocha, proprietário 
de uma empresa de fusões, empresa internacional. 
Veio para assistir a esta palestra, porque existem 
empresas como a Bombril, por exemplo, interessada 
nessa fusão.  

Dizemos para todos os presentes que meus 
pés continuarão no chão, agradecendo somente a 
Deus, que tem feito tudo isso. Agradeço, também, a 
oportunidade que me deram nesta Comissão. Muito 
obrigado a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Nós que agradecemos. É muito 
importante esse tipo de evento, enriquece o nosso 
trabalho na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 
da Assembleia Legislativa. Já dizia o grande Sêneca 
que os homens de bem não precisam zelar por sua 
fama, pois a língua dos tolos, covardes e 
incompetentes se encarregam de propagá-la. Inveja é 
uma arma dos incompetentes. Certamente o Senhor é 
um vencedor e pode contar com nosso apoio nesta 
Casa de Leis, porque projetos dessa dimensão 
merecem todo nosso respeito, todo nosso zelo e 
certamente o que pudermos fazer para propagá-lo de 
forma eficaz, assim o faremos. 
 Agradecemos à Senhora Ilza Rodrigues, 
Secretária Municipal de Educação de Aracruz; à 
Senhora Viviane Marques Marculano, Gerente de 
Educação Ambiental e Áreas Verdes da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Guarapari; à 
Senhora Lilian Márcia Bruno, Gerente Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação de Guarapari; e ao 
Senhor João Ismael Nardoto, Secretário Municipal de 
Meio Ambiente de Vila Velha, que sugere que 
encaminhemos expediente aos conselhos municipais 
de saúde e de meio ambiente. É importante, e assim o 
faremos. Solicitamos que esta Comissão se incumba 
de oficiar esses conselhos em todos os municípios do 
Estado. 

Cumprimentamos e agradecemos também à 
Senhora Leila Aparecida Pereira de Almeida, Técnica 
de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde de 
Vitória; ao Senhor Luis Roberto Meneguel, Gerente 
do Programa Municipal de Controle da Dengue da 
Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha; à 
Senhora Michele Vidor, Coordenadora do Programa 
Municipal de Controle à Dengue de Vila Velha; ao 
Senhor Lúcio Soares Rocha, Diretor da Empresa 
Delk Negócios Empresariais; à Senhora Márcia 
Severiana Barguini, Secretária Municipal de Meio 
Ambiente de Cariacica; à Senhora Elain de Fátima 
Ferreira Barcelos, da Secretaria Municipal de Saúde 
de Vila Velha, onde é bióloga da vigilância sanitária; 
ao Senhor Jailan Cesar Thomy, fiscal da área de 
engenharia da Secretaria Municipal de Saúde de Vila 
Velha; ao Senhor Edson Arantes Ramos, que 
representa a Secretaria Municipal de Educação de 
Vila Velha; e ao Senhor Niucesar Estevam Vieira, 
que fez uma brilhante apresentação. Aos demais, 
agradecemos a presença. Reiteramos o convite: 
venham mais vezes, participem mais de nosso 
trabalho na Assembleia Legislativa. Agradecemos a 
nossa assessoria, nossos colaboradores, nossos 
procuradores, câmeras e funcionários da área técnica. 
 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 DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. DÉCIMA SEGUNDA 
REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2012. 
 

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

Cumprimentamos o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, os funcionários desta Comissão, a 
nossa assessoria e os funcionários da TV Assembleia. 

Convido a Senhora secretária a proceder à 
leitura da ata da décima reunião ordinária, realizada 
no dia 03 de julho de 2012; da terceira reunião 
extraordinária, realizada no dia 10 de julho de 2012; 
da quarta reunião extraordinária, realizada no dia 10 
de julho de 2012 e da décima primeira reunião 
ordinária, realizada no dia 10 de julho de 2012. 
(Pausa) 
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(A Senhora secretária procede à 
leitura das atas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Em discussão as atas. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Não há quorum para votação, pelo que fica 

adiada. 
Solicito à Senhora secretária que proceda à 

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

CORRESPONDÊNCIA 
RECEBIDA: Correspondência 
Eletrônica, da Senhora Rita de 
Cássia Ravália Vieira, Assessora da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
– Aneel, em nome do Doutor Nelson 
Hubner, Diretor da Aneel, 
informando a impossibilidade de 
comparecimento na Audiência 
Pública realizada no dia 10 de julho 
de 2012, mais se colocando a 
disposição esta Casa Legislativa, em 
especial os Membros desta Comissão 
de Defesa do Consumidor na Aneel, 
para debater sobre o tema da 
Audiência. 
 
DE PAUTA:  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS 
AOS SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS 
Não houve no período. 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Passa-se à Ordem do Dia. 

Há o projeto de autoria da Senhora Deputada 
Solange Lube, cujo relator é o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. Mas, como não há quorum para 
votação, solicito ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
que relate na próxima reunião desta Comissão. 

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes tem 
alguma comunicação a fazer? (Pausa) 

Como S. Ex.ª não tem comunicação a fazer, 
registro que o jornal A Tribuna, do dia 5 de agosto de 
2012, publicou as vinte leis do consumidor que não 
são cumpridas no Estado.  

A Assembleia Legislativa, os Deputados 
Estaduais, principalmente os Senhores Deputados 
desta Comissão de Defesa do Consumidor vêm 
trazendo para discussão vários projetos, protocolando 
vários projetos de lei que defendem o consumidor em 
nosso Estado do Espírito Santo. O jornal A Tribuna 
publicou vários projetos de lei, inclusive dois são de 
minha autoria; um que obriga os cinemas do Estado a 
higienizar os óculos especiais fornecidos em 

sessões 3D, bem como a lei que obriga as 
empresas agendarem data e horário para entrega 
de produtos, como eletrodomésticos e eletrônicos 
no ato da compra. As empresas têm que marcar 
dia e hora para entregar aos consumidores. 

Foram publicadas diversas outras leis que 
não estão sendo cumpridas. Temos dito, 
inclusive em entrevista para a TV Assembleia, 
que existem órgãos competentes para fazer 
cumprir essas leis. Temos o Procon Estadual, 
dirigido por nosso amigo, o Senhor Ademir 
Cardoso, a Delegacia de Defesa do Consumidor 
e tantos outros órgãos de defesa do consumidor, 
que têm que fazer cumprir essas leis, que a 
Assembleia Legislativa está aprovando e o 
Governo do Estado está sancionando. 

Também os consumidores do Estado do 
Espírito Santo têm que ficar atentos. Essas leis 
estão registradas, como é obrigatório, no Diário 
Oficial do Poder Legislativo, no Diário Oficial 
do Estado do Espírito Santo. Com certeza os 
consumidores capixabas têm que ficar atentos, 
porque novas leis estão surgindo para beneficiar 
os consumidores capixabas e nós, como 
Senhores Deputados, representantes dos 
capixabas nesta Casa, estamos trabalhando dia e 
noite para defender todos os consumidores do 
Espírito Santo. Temos votado muitos projetos de 
suma importância para ajudarmos, no dia a dia, 
os consumidores e na defesa dos mesmos. 

Parabenizamos a jornalista Joyce 
Meriguetti, que escreveu a matéria.  Registramos 
que a imprensa deveria publicar mais aquilo que 
importa aos consumidores. Então parabenizamos 
a Joyce Meriguetti e o jornal A Tribuna pela 
brilhante matéria, que deu mais publicidade às 
leis votadas e aprovadas nesta Assembleia 
Legislativa e sancionadas pelo Governo do 
Estado. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Também parabenizamos 
a reportagem. Observamos, e V. Ex.ª antes da 
reportagem havia nos falado que daria a 
entrevista, que sempre batemos numa tecla em 
relação à imprensa publicar leis que são 
sancionadas pelo Governo sem dar crédito aos 
Senhores Deputados. Nesta matéria, como V. 
Ex.ª foi quem deu a entrevista, está registrado 
que ambas as leis são de autoria do Senhor 
Deputado Dary Pagung, mas para outras leis 
elencadas não tem o autor do projeto. 

Quando estamos nesta Casa trabalhando 
diuturnamente, sempre em defesa da sociedade, 
em defesa dos consumidores, buscamos esse 
entendimento. Às vezes nas ruas, nas redes 
sociais como o Facebook, as pessoas nos atacam 
dizendo que não fazemos nada.  

Esta semana fiz umas edições em relação 
ao Dia do Advogado, dia 11 de agosto, e ao Dia 
do Estudante. Simplesmente, um intrometido – 
porque não entro no Facebook de ninguém para 
dizer pilhérias – escreveu assim: É, na época de 
política os políticos se lembram de datas 
importantes. Então respondi para ele o seguinte: 
data histórica, datas importantes, fatos 
importantes e marcantes, que não são recordados 
pelas pessoas, o indivíduo tem que tomar 
cuidado com o alemão. Ele achou que estivesse 
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o ameaçando, muito pelo contrário. Disse a ele 
que, se ele não se recordasse de datas 
importantes, de fatos marcantes e se esquecesse 
de alguns nomes, ele poderia ter a predisposição 
de ter um Alzheimer, o que não quero para 
ninguém.  

Então, são situações que temos que 
verificar. Até a possibilidade de elaborar um 
projeto de lei, que contenha o nome do autor do 
projeto na ocasião da sanção e da publicação. 
Porque não ganhamos o crédito nas matérias que 
fazemos de indicação para o Governo, em função 
do vício de origem, pois somos castrados pelo 
artigo 63 da Constituição Estadual, que não nos 
permite legislar em matérias que gerem despesa; 
em matéria de interesse público; em matéria de 
servidores. Não podemos legislar sobre essas 
matérias.  

Fazemos indicações em função de 
estudos de nossos assessores, de estudos de 
colaboradores, de sugestão de eleitores. E 
simplesmente, às vezes, não recebemos crédito. 
A imprensa sempre tem um papel preponderante. 
Na hipótese de ser algo negativo, ela publica. Se 
for algo polêmico, ela publica. Eles fazem uma 
entrevista, ouvem o Deputado por quarenta 
minutos, e não publicam uma vírgula porque não 
interessou o modelo da matéria, o tipo da matéria 
que eles querem. Mas se o Deputado fala uma 
frase que dará uma manchete, no outro dia estará 
publicada: Deputado disse isso. Haja vista essa 
polêmica referente ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço e o escorpião. Disse para a 
imprensa: Não conversei com o Senhor 
Presidente e se ele falou é palavra dele. No outro 
dia fui alvo da CBN que tentou me jogar contra o 
Senhor Theodorico Ferraço. Não conseguirão, 
até porque S. Ex.ª é o meu presidente, e o 
respeito. Admiro o trabalho de S. Ex.ª e assinei a 
PEC. Assinei a PEC e não retiro a minha 
assinatura por nada. Mas temos que ter 
entendimento de que as conversações têm que 
partir do Governo. Infelizmente, estamos num 
sistema democrático, mas que não é 
presidencialista. Temos que entender que o 
Governo ainda tem o maior número de 
colaboradores, de aliados nesta Casa.  

No jornal A Tribuna de hoje foi publicada 
uma matéria dizendo: Teles serão impedidas de 
cobrar nova chamada quando linha cair. É comum 
fazermos uma ligação telefônica e a linha cair. Caiu a 
linha. Então, isso é importante, porque temos que 
fazer outra ligação e seremos taxados pela segunda 
ligação, sendo que não houve colaboração de 
consumidor no sentido da ligação cair. Pode ser um 
problema de antena ou de localização. Portanto, é 
extremamente importante, se for aprovado e tiver um 
impedimento legal para tentar equilibrar as cobranças 
nos planos limitados na telefonia móvel, a Agência 
Nacional de Telecomunicações – a Anatel, proibirá 
as operadoras de cobrarem por novas chamadas para 
um mesmo número se a ligação cair.  

Ficamos feliz pelo fato de a Anatel estar 
adotando providências, porque somos taxados 
duplamente. Primeiro, você está numa ligação 
importante e a ligação cai. Você deixa de se 
comunicar, deixa de registrar o fato naquele 
momento. Às vezes é problema de saúde; problema 
na sua casa; problema de agenda de horário, e depois 

não se consegue falar mais com a pessoa. A pessoa 
liga novamente, e é taxado novamente. 

Parabenizamos a Anatel pela posição tomada. 
Não pela reportagem em si, mas pela posição tomada 
e que, se for cumprida à risca, estará simplesmente 
satisfazendo o interesse dos consumidores.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- Parabéns, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Só 
gostaria de voltar à matéria do jornal A Tribuna, 
dizendo que primeiro passamos para a jornalista 
Joyce Meriguetti que há quarenta e dois projetos em 
tramitação nesta Casa de Leis relacionados ao 
consumidor capixaba. E, segundo, passamos as leis já 
sancionadas ou promulgadas. Portanto, 
encaminhamos todas as leis e também o autor delas. 

Na matéria do Jornal A Tribuna há algumas 
leis sem o autor, mas a Assessoria da Comissão de 
Defesa do Consumidor passou ao jornal todos os 
dados dos projetos, leis aprovadas e o autor. Então, a 
Assessoria da Comissão de Defesa do Consumidor 
fez esse trabalho. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Temos certeza e V. Ex.ª 
falou comigo na garagem desta Assembleia 
Legislativa que estava levando todos os documentos 
para prestar as informações que a sua assessoria 
havia passado. Como Presidente da Comissão de 
Segurança sempre damos também crédito aos colegas 
Deputados, pois todos são importantes no processo e 
contribuem para a valorização do Parlamento e do 
trabalho desta Casa de Leis. Portanto, nada mais justo 
do que divulgar os trabalhos.  

Quando faço essa citação, refiro-me 
exatamente à questão da imprensa, e falamos dos 
jornais A Gazeta e A Tribuna quando citamos a 
imprensa, porque às vezes também temos nossos 
colegas de imprensa desta Casa de Leis, TV 
Assembleia, e outros veículos de comunicação. Mas 
os jornais A Gazeta e A Tribuna são mestres nisto: é 
negativo, eles publicam; positivo, não publicam nada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Senhor Deputado Gilsinho Lopes, V. Ex.ª está 
coberto de razão. 

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 DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DÉCIMA TERCEIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2012. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Havendo número legal, invocando a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 
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Cumprimentamos o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, a nossa assessoria jurídica e a 
assessoria da Comissão de Defesa do Consumidor. 

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 – (DARY PAGUNG) 

– Informo aos membros desta Comissão que em 
virtude de falta de quorum nas últimas reuniões 
apenas foram lidas as atas da décima e da décima 
primeira reunião ordinária, da terceira e da quarta 
reunião extraordinária e não foram votadas. E não 
havendo objeção de qualquer parlamentar, coloco as 
quatro atas lidas em reuniões anteriores e a que foi 
lida agora em votação. 

Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. GILSINHO LOPES – Pela 

aprovação. 
 

 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Pela aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Atas aprovadas como lidas. 

Solicito à Senhora Secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OF. N.º 001/2012 – Do Senhor Osmar de 
Jesus Matos, Gerente da G&C Construtora e 
Incorporação (Água Limpa), encaminhando 
cópia de documentos solicitados em 
Audiência Pública.  

  
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Encaminhe-se cópia aos membros 
desta Comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OF/GDGF/N.º 0117/12 - Do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 
justificando sua ausência na Reunião desta 
Comissão, ocorrida no dia 14 de agosto de 
2012. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY 
PAGUNG) – Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OF. N.º 002/2012 – Do Senhor Mário Sérgio 
Lorençatto, Presidente da Associação dos 
Proprietários de Imóveis no Condomínio 
Vale do Luar e Village do Sol, solicitando 
uma nova audiência pública, a ser realizada 
na sede do condomínio Vale do Luar, para 
dar continuidade à última audiência 
realizada, com o objetivo de discutir a 
solução dos pontos debatidos que até o 
presente momento não houve cumprimento 
pela Imobiliária Garantia, Cesan e Escelsa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Ciente. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Correspondência Eletrônica: Do Senhor 
Ademir Santos Cardoso, Diretor Presidente 
do Procon/ES, encaminhando cópia do 
OF/CADC/N.º 72/12 – CIRCULAR, da 
Doutora Sandra Lengruber da Silva, 
Promotora e Dirigente do Centro de Apoio de 
Defesa do Consumidor – CADC/MP-ES, 
referente à proposta de compromisso com a 
Defesa do Consumidor, enviada para todos os 
senhores candidatos a Prefeitos, no Estado do 
Espírito Santo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Ciente. Encaminhe-se cópia aos 
membros da Comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Correspondência Eletrônica: Do Espírito 
Santo em Ação, convidando os Membros 
desta Comissão, para participar do Café com 
Ideias, que será realizado no dia 31 de 
outubro de 2012, às 8h30, no Hotel Ilha do 
Boi, tendo como objetivo compartilhar ideias, 
esclarecer dúvidas e trocar experiências sobre 
o Novo Código de Defesa do Consumidor, e 
contará com a presença da Dra. Denize Izaita, 
Diretora Jurídica do Procon/ES. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Ciente. Encaminhe-se cópia aos 
membros desta Comissão.  

Informo que pedi ao Senhor Luis Felipe 
Alves para comparecer a esse evento, em virtude de 
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que o horário é o mesmo da sessão ordinária da 
Assembleia Legislativa. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI N.º 419/2011- Análise 
de mérito  
AUTOR: Deputado Nilton Baiano 
EMENTA: Dispõe sobre a coleta de frascos 
de medicamentos vazios ou vencidos, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências.  
 
PROJETO DE LEI N.º 04/2012 - Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição da 
cobrança de TAXA de emissão de 
ATESTADO DE FREQUÊNCIA, nas 
Faculdades em todo Estado do Espírito Santo 
e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI N.º 07/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo de 
postagem dos boletos bancários, documentos 
de cobrança ou similares, por parte das 
empresas do setor privado, para clientes 
residentes do Estado do Espírito Santo.  
 
PROJETO DE LEI N.º48/2012- Análise de 
mérito 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: 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.  
 
PROJETO DE LEI N.º 85/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado Nilton Baiano 
EMENTA: Determina que Boates, 
Danceterias e Casas Noturnas disponibilizem 
terminais de consultas aos seus clientes para 
controle gradativo de suas respectivas 
despesas.  
 
PROJETO DE LEI N.º 95/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado Cláudio Vereza 
EMENTA: Altera os termos da Lei 7.812, 
de 21 de junho de 2004 e dá outras 

providências. 
 
PROJETO DE LEI N.º 122/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de todos os empresários a divulgar, em seus 
estabelecimentos para conhecimento dos 
consumidores, lista dos dez maiores 
fornecedores com reclamações no Procon.  
 
PROJETO DE LEI N.º 135/2012 – 
Análise de mérito 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos 
comerciais divulgarem a relação das 
empresas credenciadas para prestação de 
assistência técnica e dá outras providências.  

 
PROJETO DE LEI N.º 148/2012 – 
Análise de mérito 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai 
EMENTA: Torna obrigatória a 
disponibilização, por supermercados e 
estabelecimentos congêneres, de sacos de 
papel para a embalagem de produtos e dá 
outras providências.  

 
PROJETO DE LEI N.º 174/2012- 
Análise de mérito 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da presença de bula magistral me 
medicamentos manipulados.  

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
 
PROJETO DE LEI N.º 419/2011- Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado Nilton Baiano 
EMENTA: Dispõe sobre a coleta de frascos 
de medicamentos vazios ou vencidos, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 

 
PROJETO DE LEI N.º 4/2012 - Análise de 
mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição da 
cobrança de TAXA de emissão de 
ATESTADO DE FREQUÊNCIA, nas 
Faculdades em todo Estado do Espírito Santo 
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e dá outras providências. 
RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 

 
PROJETO DE LEI N.º 7/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo de 
postagem dos boletos bancários, documentos 
de cobrança ou similares, por parte das 
empresas do setor privado, para clientes 
residentes do Estado do Espírito Santo.  
RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 

 
PROJETO DE LEI N.º 48/2012- Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: 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.  
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 

 
PROJETO DE LEI N.º 85/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado Nilton Baiano 
EMENTA: Determina que Boates, 
Danceterias e Casas Noturnas disponibilizem 
terminais de consultas aos seus clientes para 
controle gradativo de suas respectivas 
despesas.  
RELATOR: Deputado Gilsinho Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 

 
PROJETO DE LEI N.º 95/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado Cláudio Vereza 
EMENTA: Altera os termos da Lei 7.812, 
de 21 de junho de 2004 e dá outras 
providências. 
RELATOR: Deputado Gilsinho Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 

 
PROJETO DE LEI N.º 122/12 – Análise 

de mérito 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de todos os empresários a divulgar, em seus 
estabelecimentos para conhecimento dos 
consumidores, lista dos dez maiores 
fornecedores com reclamações no PROCON.  
RELATOR: Deputado Gilsinho Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 

 
PROJETO DE LEI N.º 135/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos 
comerciais divulgarem a relação das 
empresas credenciadas para prestação de 
assistência técnica e dá outras providências.  
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 
 
PROJETO DE LEI N.º 148/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai 
EMENTA: Torna obrigatória a 
disponibilização, por supermercados e 
estabelecimentos congêneres, de sacos de 
papel para a embalagem de produtos e dá 
outras providências.  
RELATOR: Deputado Gilsinho Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 

 
PROJETO DE LEI N.º 174/2012- Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da presença de bula magistral me 
medicamentos manipulados.  
RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/10/2012 
PRAZO DO RELATOR: 13/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 20/11/2012 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE 
PAUTA:  
Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- Passa-se à Ordem do Dia: 
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes para relatar Projeto de Lei n.º 
74/2012. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, antes de fazer a relatoria, verificamos que 
há vários projetos distribuídos para os Senhores 
Deputados Gildevan Fernandes e Marcelo Santos, 
três projetos para cada um deles. Sugiro que V. Ex.ª 
faça a redistribuição desses projetos, pode ser até 
para mim mesmo, para que possamos limpar a pauta. 
Estamos com a pauta cheia, com projetos distribuídos 
para relatar e simplesmente não são relatados pela 
ausência dos colegas.  

Como V. Ex.ª viu, e falou um dia no Plenário 
sobre a questão da presença e sobre a justificativa de 
ausência por motivos imprescindíveis, fica difícil 
darmos sequência aos trabalhos. Sou suplente na 
Comissão de Defesa da Cidadania. Os membros 
daquela Comissão solicitaram que comparecesse para 
dar quorum, mas o Senhor Deputado Doutor 
Henrique Vargas já estava presente nesta Comissão e 
não houve quorum na Comissão de Defesa da 
Cidadania no mesmo horário.  

Temos que verificar essa questão até com o 
Diretor das Comissões para que possamos otimizar os 
trabalhos, não deixando que faltem membros. Assim, 
os membros que não tenham interesse, não se 
habilitem. 

Senhor Presidente, relatarei o Projeto de Lei 
n.º 74/2012, de autoria da Senhora Deputada Solange 
Lube, que obriga os estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços a disporem as etiquetas, preços, 
informações e demais referências aos produtos de 
forma visível, com letras compatíveis com a fácil 
leitura, inclusive por idosos e deficientes visuais.  

Esse projeto foi analisado pela nossa 
Procuradoria que emitiu um parecer pela sua 
constitucionalidade, referendado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, aprovado pelos seus membros, 
os Senhores Deputados Claudio Vereza que presidia 
a sessão, Gildevan Fernandes que foi o relator, 
Rodney Miranda, Marcelo Santos e Dary Pagung. S. 
Ex.as aprovaram na Comissão de Constituição e 
Justiça e nosso parecer é pela aprovação do presente 
Projeto de Lei, que é meritório e constitucional. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 

 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Com o relator. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- A Presidência acompanha o voto do relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade 
Não havendo mais projetos na ordem do dia, 

passaremos à discussão do requerimento de autoria 
do Senhor Mário Sérgio Lorençatto, Presidente da 
Associação dos Proprietários de Imóveis no 
Condomínio Vale do Luar e Village do Sol, 
solicitando uma nova audiência pública, a ser 
realizada na sede do condomínio Vale do Luar, para 
dar continuidade à última audiência realizada na 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
com o objetivo de discutir a solução dos pontos 
debatidos que até o presente momento não foram 
cumpridos pela Imobiliária Garantia, Cesan e 
Escelsa. 

Em discussão o requerimento.  
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Henrique Vargas. 
 
 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Senhor Presidente, concordamos com o ofício 
encaminhado a esta Comissão. Porém, sugerimos que 
a audiência pública seja realizada novamente nesta 
Casa, que é um local imparcial onde ficarão mais à 
vontade tanto o proprietário do condomínio quanto as 
outras partes, a Cesan, e quem, dentre os moradores, 
desejar comparecer. Todos podem estar presentes 
nesta Casa. Aprovamos, mas que seja realizada na 
Assembleia Legislativa. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas, sabemos da 
situação de V. Ex.ª, que tem pela frente uma 
transição no Município de São Gabriel da Palha, onde 
foi eleito Prefeito. Mas vemos uma importância 
muito grande em realizarmos essa audiência no local, 
considerando que foi questionada a legalidade da 
ação do senhor que esteve presente na última 
audiência, que dizia que fornecia água de maneira 
gratuita e já está obstruindo a distribuição da água 
pela Cesan para as residências do local.  
 É fato que deveríamos, enquanto 
fiscalizadores dos atos do Poder Executivo e das 
ações das autarquias, fazer uma visita in loco e 
realizar essa audiência pública in loco. Já fizemos 
audiências públicas em outros municípios, como uma 
do Programa Gás Legal em Serra, uma em Baixo 
Guandu e uma sobre segurança pública em São 
Gabriel da Palha.  
 Acreditamos que é importante ir ao local, 
valorizará esta Comissão, as pessoas testemunharão 
nosso trabalho. Muitos têm dificuldade para se 
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deslocar até esta Casa, principalmente porque nossas 
audiências são em horário de trabalho, às 10h. Nas 
quartas-feiras à tarde já não existem Deputados para 
remédio nesta Casa, a maior parte é do interior e os 
demais assumem outros compromissos. Se 
marcássemos uma audiência para o horário da noite – 
pode ser em uma terça-feira ou segunda-feira, já que 
na quarta-feira os Deputados do interior ainda estão 
nesta Casa – poderíamos contemplar aquela 
comunidade, verificando a situação in loco. Assim, 
veríamos melhor a situação. 
 Sempre vamos até lá, conhecemos de perto a 
situação, é simplesmente um jogo de empurra, a GIC 
joga para outra construtora. A GIC recebeu dos 
consumidores e hoje quer jogar a responsabilidade 
porque não está recebendo de quem ficou 
encarregado de aferir os lucros.  
 Senhor Presidente, discordaremos, nesse 
sentido, do Senhor Deputado Doutor Henrique 
Vargas. Gostaríamos que a audiência fosse realizada 
no local, para prestigiarmos a comunidade local e 
darmos um retorno. Temos certeza de que o Procon e 
o Ministério Público do Município de Guarapari 
comparecerão. É só fazermos o convite com 
antecedência, todos estarão presentes. Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas, sabemos que V. 
Ex.ª está falando do não deslocamento por sua 
agenda, por sua situação. 
  
 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Não é por minha situação. Falo por achar que, se 
fizermos a audiência no local, o dono da empresa que 
construiu o condomínio e a Cesan não estarão 
presentes por ser um lugar parcial, e não imparcial, 
como é o caso da Assembleia Legislativa.  
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Não tem lugar 
parcial. Vamos verificar uma escola pública para 
realizar a audiência, um local público. Será como se 
fosse nesta Casa, não tem parcialidade. Quando as 
partes participam, há condições de assimilarmos 
quem está com razão ou não. Lá, muitos moradores 
que queriam comparecer e reclamar da construtora 
que está impedindo o progresso, impedindo o 
cumprimento do que prometeu no contrato de compra 
e venda do terreno, mas não está cumprindo. Eles 
poderão falar para nós, porque, nesta Casa de Leis, 
chegaram alguns representantes, mas se quisessem 
vir mais, não havia um ônibus para vir para cá. Lá 
não terão a necessidade disso, porque nós podemos 
nos deslocar, os profissionais da TV Assembleia 
podem se deslocar, a nossa assessoria pode se 
deslocar, pois estamos cumprindo o nosso papel.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Agradecemos a participação dos Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Doutor Henrique 

Vargas. 
Voto pela aprovação da realização da 

audiência pública. Antes de definirmos o local da 
audiência, devemos primeiro fazer uma visita à 
localidade para ver se há um espaço para realiza-la, 
porque não conheço o local. Não sei se V. Ex.ª 
conhece. Há algum auditório ou algum local para 
receber a audiência desta Comissão?  

 
O SR. GILSINHO LOPES – Tem escola 

pública no local. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Então, está decidido.  
 
O SR. GILSINHO LOPES – Poderemos 

fazer na escola pública ou na Câmara Municipal, 
como V. Ex.ª mencionou, porque tem todo um 
equipamento. Telefonamos para o Presidente da 
Câmara para que S. Ex.ª ceda um horário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Pedirei à assessoria para ver um local no 
condomínio. Se não tiver um local adequado para 
receber a Comissão e a população presente que tem 
interesse nessa audiência, pediremos à assessoria da 
Comissão que entre em contato com o Senhor 
Vereador José Raimundo Dantas, Presidente da 
Câmara Municipal de Guarapari que, inclusive, é do 
meu partido, o PRP, para que S. Ex.ª possa ceder o 
espaço da Câmara Municipal, convidando também os 
vereadores para participarem dessa audiência pública. 

Passa-se à fase das Comunicações. 
A palavra está franqueada aos Senhores 

Deputados. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, mais uma vez reitero o pedido de V. Ex.ª, 
de fazer a reunião com todos os membros desta 
Comissão para ver aqueles que realmente querem 
trabalhar. Fico chateado e de certa forma sinto-me 
inútil quando chego a esta Casa de Leis e não há 
quorum para a reunião da Comissão. E os meus 
horários, de segunda a quarta-feira, até ao meio-dia, 
são dedicados exclusivamente ao meu mandato na 
Assembleia Legislativa. Às vezes os colegas têm 
problemas particulares, pois todos têm os seus 
problemas, mas devemos honrar os compromissos 
assumidos. 

Gostaria que V. Ex.ª deliberasse para a 
realização de uma reunião com todos os membros. 
Falamos com S. Ex.ªs com a tranquilidade de sempre, 
com respeito, mas que os Deputados membros desta 
Comissão possam ter o compromisso, gerando esse 
negócio: marca a reunião e depois a desmarca. Sua 
assessoria me telefona e sempre estou à disposição da 
Comissão. Às 10h, às terças-feiras, estou disponível. 
Eu tinha muitos compromissos, mas os desmarquei 
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para às 10h estar nesta reunião.  
Nesse sentido solicito que V. Ex.ª promova 

essa reunião o mais rápido possível para que 
possamos chegar a um entendimento. Outros 
Deputados tomarão posse em janeiro e, se S. Ex.ªs 
quiserem participar desta Comissão, que assim o 
façam, mas com o compromisso assumido. E 
compromisso assumido tem que ser honrado para que 
estabeleçamos um trabalho eficaz. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – V. Ex.ª tem toda razão. Levamos 
essa discussão para o Colégio de Líderes. 
Sabemos que o Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa aceita justificativas de 
ausência nas sessões ordinárias, mas não nas 
reuniões de Comissões. E o trabalho dos 
Deputados não é só no Plenário, mas, também, 
nos plenarinhos, onde acontecem as reuniões das 
Comissões Permanentes da Casa. Levamos o 
fato ao conhecimento do Colégio de Lideres e à 
Procuradoria-Geral para tomarem as 
providências cabíveis observando o Regimento 
Interno. V. Ex.ª está coberto de razão.  

A falta de quorum não está acontecendo 
somente nesta Comissão, mas está em diversas 
outras Comissões, 
inclusive, há pouco as Comissões de Saúde e a 
de Defesa da Cidadania não atingiram o quorum, 
o que está se tornando um problema.  
 Inicialmente, pensávamos que a falta de 
quorum fosse por causa das eleições municipais, 
mas as eleições ficaram para trás. No último 
domingo, aconteceu o segundo turno das 
eleições municipais, quando conhecemos os 
prefeitos eleitos, os quais quero agora 
parabenizar: o Senhor Deputado Rodney 
Miranda, pelo Município de Vila Velha; o 
Senhor Deputado Luciano Rezende, pelo 
Município de Vitória e, também, o Juninho, pelo 
município de Cariacica.  
 Portanto, as eleições municipais estão no 
passado. Precisamos realmente de trabalhar 
firme em favor do Estado do Espírito Santo, em 
favor da população capixaba na Assembleia 
Legislativa, votando os projetos de interesse do 
Governo do Estado e de interesse da população 
protocolados nesta Casa, por intermédio de seus 
representantes legais, que são os Deputados 
Estaduais. 
 Senhor Deputado Gilsinho Lopes, V. Ex.ª 
está coberto de razão, e vamos, sim, convocar os 
nobres Senhores Deputados que compõem esta 
Comissão, Senhores Deputados Marcelo Santos, 
Gildevan Fernandes e Aparecida Denadai, para 
incluírem em suas agendas as reuniões da Comissão 
de Defesa do Consumidor. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, quero fazer um registro neste momento, 
assim como fiz ontem, em Plenário. Peço a atenção 
de V. Ex.ªs para observar o Projeto de Lei n.º 
388/2012, de autoria do Governo do Estado.  

Fazemos apartes ou discursos em Plenário, 
mas, infelizmente, às vezes os Colegas não prestam 
atenção. Ontem, ao analisar os requerimentos de 
urgência, conclamei aos Colegas que não os 
votassem quanto aos projetos do Governo, pois não 
estão sendo discutidos com os Deputados, além de 
possuírem vícios flagrantes de inconstitucionalidade.   

O Projeto de Lei n.º 388/2012 é um deles. 
Dispõe sobre a legislação de regência do Fundo para 
o Desenvolvimento das Atividades Portuárias – 
Fundap. 

Senhor Presidente Dary Pagung, será 
vergonhoso para esta Casa a aprovação desse projeto. 
Estaremos voltando à Lei Delegada. Estaremos dando 
condições para o Governador, a quem respeito, além 
do que sou da base aliada, de fazer todas as 
transações de incentivo do Fundap via decreto, num 
flagrante desrespeito, pois a concessão de benefícios 
creditícios ou fiscais somente pode ser feita por lei 
em sentido estrito, com objeto definido. 

Diz o projeto em seu Art. 2.º: 
 

Art. 2.º Ato do Poder Executivo 
poderá: 
 
I - Estabelecer as condições para 
realização do financiamento a que se 
refere o art. 4.º da Lei n.º 2.508, de 
22 de maio de 1970, referentes ao 
montante do imposto recolhido em 
decorrência da saída da mercadoria 
importada do exterior, promovida 
pelo estabelecimento importador;  

 
No Art. 4.º deste projeto, não satisfeitos, eles 

podem ter pensado que esqueceram alguma coisa e 
complementaram: 

 
Art. 4.º Ato do Poder Executivo 
poderá estabelecer medidas 
complementares necessárias ao 
regramento do FUNDAP. 

 
Esta Casa ficará sendo mais uma Casa que 

não fiscaliza os atos do Poder Executivo. Não 
podemos deixar que esse projeto de lei seja aprovado 
sem discussão com o Governo. Não podemos dar 
esse poder. Se o Governador disser que cem por 
cento do Orçamento será do Governo. Já não 
discutimos o Orçamento nesta Casa. 

Não podemos deixar isso ser aprovado sem 
discutir com o Governo. Não podemos dar ao 
governo esse poder de, por exemplo, o Governador 
dizer que cem por cento do Orçamento é do Governo. 
Já não discutimos Orçamento nesta Casa de Leis. O 
Governador nos chamou ao Palácio Anchieta para 
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discutir o Orçamento, não quer que mexamos na Peça 
Orçamentária e agora quer que deleguemos a S. Ex.ª 
o poder de fazer isso por meio de decreto. 

O Governo Paulo Hartung criticou o Governo 
José Ignácio que fazia isso, mas fez durante os oito 
anos em que esteve no poder.  E agora daremos esse 
cheque em branco ao atual governo? Isso é uma 
brincadeira!  

Quero que V. Ex.ª, inclusive com a sua 
assessoria, analise isso porque na hora de votarmos o 
projeto em regime de urgência ninguém observa 
nada! E ainda conversei com o Senhor Mário Gama, 
procurador desta Casa, sobre não estarem cumprindo 
as exigências do Regimento, que determina 
encaminhar todos os dispositivos legais a que se 
refere o projeto, pois não os encaminharam. É uma 
brincadeira de mau gosto e não a aceitarei. Serei o 
único a votar contra um projeto do Governo; e irão 
dizer que sou oposição. Mas, votarei e declararei meu 
voto com fundamento porque estamos vivenciando 
dias de terror nesta Casa. Os projetos vêm do 
Governo, mas os nossos projetos aprovados nesta 
Casa são vetados pelo governo. E nós mesmos 
derrubamos os vetos. Não faz sentido estarmos com a 
pauta cheia de projetos de autoria dos deputados 
desta Casa, aprová-los em Plenário e depois os 
mesmos serem vetados pelo Governador. E a 
Comissão de Constituição de Justiça, da qual V. Ex.ª 
faz parte, é rigorosíssima na questão da 
constitucionalidade. Analisa o aspecto de 
constitucionalidade com imparcialidade. É uma 
comissão que temos orgulho de ter nesta Casa, uma 
comissão excelente, com membros excelentes, 
conhecedores e experientes. Mas, depois, votam 
contrário a tudo aquilo que foi feito na Comissão de 
Constituição e Justiça. E deputado algum vai à 
Comissão de Constituição e Justiça e pede para 
votarem favorável ao projeto dele. É isso que falarei 
quando for discutir na Comissão de Constituição e 
Justiça esta situação. Não somos contemplados pelo 
Governo porque nas bases colocam quem eles 
querem. Na minha base, na minha cara, em Cariacica, 
colocaram Frei Paulão como presidente da Ceasa 
porque perdeu a eleição em Muqui. É uma pessoa 
que não conhece Cariacica, não sabe nem onde fica a 
Ceasa de Cariacica. Frei Paulão, presidente da Ceasa 
em Cariacica. Já temos o Senhor Getúlio Darcy Curty 
Pires, do município de Mimoso do Sul, indicado pelo 
Senador Ricardo Ferraço. Agora, Frei Paulão. E esta 
Casa com quatro deputados do Município de 
Cariacica. Ninguém aguenta essa situação. Essas 
coisas têm que ser passadas a limpo. Ou o Governo 
trabalha em conjunto conosco ou saio da base aliada 
do Governo. 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Senhor Deputado Gilsinho Lopes, V. Ex.ª está 
coberto de razão quando vota ou deixa de votar os 
regimes de urgência, pois o deputado está no Plenário 
representando a população capixaba e V. Ex.ª ontem 
declarou publicamente que estava votando contra os 
regimes de urgência.  

Em uma das últimas sessões relatamos um 
projeto de lei do Governo do Estado, um projeto que 
versava sobre o controle interno, e apresentamos 

vinte emendas ao projeto. Acredito que este seja o 
papel do deputado. Quando o deputado acredita que 
precisa fazer emenda a determinado projeto tem que 
negociar com o Governo e com o Líder do Governo 
para apresentar as suas emendas. E em relação aos 
projetos que não concordo, tento negociar com o 
Governo por meio do Líder do Governo ou com o 
Senhor Luiz Carlos Ciciliotti, Secretário-Chefe da 
Casa Civil. 

Esse projeto que V. Ex.ª acabou de 
mencionar é importante, pois mexerá com o Fundap. 
Sabemos que os municípios estão sofrendo muito... O 
Governo Federal esta mexendo naquele imposto que 
prejudica muito os municípios. Está dando incentivos 
para as indústrias automobilísticas, de 
eletrodomésticos... Isso afeta diretamente os 
municípios. O Governo Federal está fazendo um jogo 
que não afeta a União, mas afeta os municípios.  
 Sabemos que quem mais arrecada hoje não 
são os municípios nem os Estados, mas a União. 
Sessenta e cinco por cento dos impostos que os 
brasileiros pagam vão diretamente para a União. 
Precisamos ficar atentos porque o Fundap atinge os 
municípios e sabemos que a partir do próximo ano os 
municípios sofrerão muito com a falta de recursos 
financeiros.  
 V. Ex.ª está fazendo o papel de Deputado em 
Plenário e, com certeza, naquilo que achamos que os 
municípios e o Estado perderão colocaremos 
emendas ao projeto; e estudaremos também o projeto 
que é de interesse dos municípios. 
  
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Deputado Dary Pagung, concordo com V. Ex.ª, mas 
em relação às mensagens do Governo que vêm para 
esta Casa existe a chamada blindagem do Governo. 
Não sou membro da Comissão de Justiça, portanto 
não posso relatar a matéria; e na discussão sou voto 
vencido. 

Na Comissão de Defesa da Cidadania, o 
Presidente não me passa a matéria para relatar porque 
diz que não sou membro efetivo, sou suplente. S. 
Ex.ª, que é do PT, avoca a matéria do Governo para 
relatar. 

Na Comissão de Finanças, nem se fala 
porque o presidente é o Líder do Governo. Então, só 
sobrou a Comissão de Segurança, que não se 
enquadra nesta matéria. Esse é o ponto. 

Li o projeto ao qual V. Ex.ª fez as emendas e 
que o Senhor Deputado Elcio Alvares me deu para 
relatar. Se me dessem o projeto para relatar, faria as 
emendas. 
 V. Ex.ª tem uma memória boa e deve se 
lembrar de quando estávamos em Manaus, no dia 29 
e 30 de agosto, no Fórum Nacional de Segurança 
Pública, representando o Estado do Espírito Santo e a 
Comissão de Segurança desta Casa. 
 O Senhor Deputado João Leite, Secretário de 
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e 
Presidente Nacional da Comissão de Segurança, 
pediu-me que intervisse junto ao Senhor Governador 
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Renato Casagrande, para que possa trazer duas 
faculdades de medicina para o nosso Estado. 
  Os empresários estão me ligando e até hoje 
não consegui marcar a audiência com o Governador. 
Já conversei com o Governador, que disse Valésia, 
Valésia, Valésia. Quando você chega lá, S. Ex.ª diz 
que essa tal de Valésia veio do Além. Não tem jeito, 
é Golbery do Couto e Silva, que marca coladinho e 
não deixa ninguém chegar até o governador. 
 Ficamos preocupados. Neste momento há um 
cidadão cobrando por telefone, mas não há como 
atendê-lo, porque não há resposta a dar. Passamos e-
mail para o Senhor Ciciliotti, quando chegamos de 
Manaus; conversamos pessoalmente com S. Ex.ª e 
com o Governador. Disseram que marcariam reunião, 
mas não marcaram.  
 Um assunto importante; duas faculdades. E 
V. Ex.ª até queria uma para Baixo Guandu. Querem 
montar uma faculdade na Grande Vitória e outra no 
interior. Então, que o Governador pelo menos nos 
atenda, para darmos uma resposta aos empresários.  
 Quando abrimos os jornais vemos violência; 
abrimos novamente, vemos a questão dos royalties. 
Na pauta, está a truculência do Congresso Nacional, 
porque os Estados não produtores de petróleo querem 
tirar os direitos dos processos ali citados, dos Estados 
produtores de petróleo. 
 A Senhora Rose de Freitas, Vice-Presidente 
da Câmara dos Deputados, está brigando, e o Rio de 
Janeiro também está conosco neste processo porque é 
produtor. Mas, temos receita para entrar. Muitos 
incentivos fiscais concedidos às empresas, e que não 
temos conhecimento nesta Casa de Leis, que não tem 
a geração de emprego e de renda, que dá evasão. 
Porque esse incentivo às vezes é até de noventa e 
cinco por cento. Senhor Deputado Dary Pagung, os 
postos fiscais foram fechados no Governo passado, e 
a evasão de receita é gritante. Se o Governo 
atendesse os Senhores Deputados, verificaria que 
estamos diante de uma situação que poderia ser 
revolvida para os municípios. Na BR-259 havia um 
posto de fiscalização, na BR-101 há um posto de 
fiscalização, na BR-262, em Pequiá, há um posto de 
fiscalização e em Pedro Canário também há. Todos 
eles estão fechados e entregues às traças. São postos 
que fiscalizariam.  

A Ambev quer a reabertura dos postos 
porque ela está tomando um prejuízo incalculável de 
bebidas que vêm da Bahia sem nota fiscal, ou com 
uma única nota fiscal. Vêm da Bahia, chegam e 
voltam. Voltam com a mesma nota fiscal. Vendem a 
preço mais barato, entram no mercado e não tem 
nenhuma punição. São aquelas empresinhas de fundo 
de quintal que fazem isso, e, consequentemente tiram 
a competitividade das empresas que pagam impostos 
no nosso Estado. Alertamos o Governo e, às vezes, 
somos criticados.  

É isso que gostaria de falar, Senhor 
Presidente. Foge um pouco ao tema, mas que 

possamos discutir nas comissões de mérito, quando 
for o caso da Comissão de Defesa do Consumidor, ou 
quando for o caso da Comissão de Segurança, sem 
que haja regime de urgência. Precisamos ter essa 
metodologia de trabalho. Porque se for um projeto 
realmente de interesse do Governo e ele mostrar que 
esse projeto tem necessidade... Todos os projetos que 
entraram na pauta de ontem, noventa por cento é para 
a Secretaria de Assistência Social do PT. Darão essa 
Secretaria para o PT novamente, para o Senhor 
Helder Salomão, que não será mais prefeito do 
Município de Cariacica. Então, temos que começar a 
observar isso. Não temos nada contra partido 
nenhum. Somos amigo de todos os colegas 
deputados. Mas o que está sendo praticado nas 
Secretarias e as benesses para alguns é meio 
complicado.  

Queremos agradecer a paciência a V. Ex.ª de 
nos ouvir, dos ouvintes presentes, da assessoria dessa 
Comissão e dos membros da Assembleia Legislativa. 
Parabenizamos mais uma vez, já que ontem 
parabenizamos todos os servidores públicos pelo seu 
dia, dia vinte oito de outubro, e agradecemos a 
colaboração que prestam a todos nós. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Para terminar a discussão, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, V. Ex.ª não está sozinho nas agendas 
com o Governo. Também solicitei uma agenda duas 
vezes direto com o Senhor Governador Renato 
Casagrande, junto com o Senhor Luiz Carlos 
Ciciliotti, para levar o ex-Deputado Federal 
Marcelino Fraga junto com a construtora Morar, pois 
estão pensando em fazer um grande investimento no 
Município de Colatina e até hoje também não 
consegui essa agenda. Estou na fila aguardando. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Pode ser que 
V. Ex.ª ultrapasse a fila, e a pessoa diga: Senhor 
Deputado Dary Pagung, seu lugar não é aí! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– 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 DEFESA DO 

CONSUMIDOR. DÉCIMA QUARTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 
DE NOVEMBRO DE 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Havendo número legal, invocando a proteção de 
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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 – (DARY PAGUNG) 

– Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Aprovada a ata como lida. 
Solicito à Senhora secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:   
 
PROJETO DE LEI N.º 373/2012 - Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das operadoras de planos de saúde a avisar 
previamente e individualmente os 
consumidores sobre o descredenciamento de 
hospitais e médicos no âmbito do Estado do 
Espírito Santo.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
 
PROJETO DE LEI N.º 373/2012- Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das operadoras de planos de saúde a avisar 
previamente e individualmente os 
consumidores sobre o descredenciamento de 
hospitais e médicos no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado GILSINHO LOPES 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/11/2012 
PRAZO DO RELATOR: 27/11/2012 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/12/2012 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) – 
Passa-se à Ordem do Dia.  
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Henrique Vargas para relatar o Projeto de Lei n.º 

04/2012. 
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – Projeto 
de Lei n.º 04/2012, 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 Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 
O referido projeto passou pela Comissão de Justiça, 
onde recebeu parecer pela sua constitucionalidade e 
legalidade; pela Comissão de Defesa da Cidadania e 
recebeu parecer favorável. Nosso parecer é pela sua 
aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) – Em 
discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) - A 
Presidência acompanha o voto do relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Passa-se à fase das Comunicações. 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes e Doutor 
Henrique Vargas, encaminharemos o Ofício n.º 
266/2012 ao Senhor Ademir Santos Cardoso, Diretor-
Presidente do Procon, solicitando cópia do relatório 
das reclamações realizadas pelos consumidores em 
desfavor das empresas de Telefonia Móvel que 
prestam serviços no Estado do Espírito Santo, para 
posterior agendamento com a Anatel – Agência 
Nacional de Telecomunicações, em Brasília/DF, para 
discutir melhorias nas prestações de serviços aos 
consumidores capixabas.  
Está difícil falar ao telefone com essas empresas. 
Hoje, duas vezes falando ao telefone, deu falha na 
chamada. Nesse ofício estamos solicitando relatório 
das maiores reclamações dos consumidores no 
Procon. Com certeza isso reflete na Comissão de 
Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. 
Precisamos, primeiro, saber se tem muitas 
reclamações - não temos dúvidas de que elas existem 
- e quais são a maioria das reclamações.  
Comigo está acontecendo todos os dias falha na 
chamada. Você está conversando e na mesma hora 
falha. O contrato da Assembleia Legislativa é com a 
operadora Vivo, e está sempre dando falhas nas 
chamadas.  
Esse ofício será encaminhado ao Procon estadual e 
quando tivermos as respostas, marcaremos uma 
agenda na Anatel para levar as reclamações de todos 
os consumidores capixabas, para que possamos 
discutir com a agência responsável na área, que é a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).  
Concedo a palavra para o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes.  
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O SR. GILSINHO LOPES – Senhor Presidente, é o 
Vivo morto; começamos a falar e ele morre.  
O ofício de V. Ex.ª é prudente e tempestivo, porque 
todos os consumidores reclamam e perguntam o que 
nós fazemos. Isso é importante para que possamos 
dar uma resposta. 
Senhor Presidente, fugindo ao tema e aproveitando o 
espaço, recebi hoje de um amigo que foi chefe da 
Polícia Civil, que diz assim: Ao amigo Gilsinho. 
Lembranças que o tempo não pode apagar. É uma 
edição do jornal A Gazeta, de 1988, com o seguinte 
título: O pacífico e ordeiro povo de Domingos 
Martins. 
Eu era Delegado naquela cidade e naquela 
oportunidade já fazíamos companhas antidrogas, 
juntamente com juízes, promotores e diretores de 
escolas. E conseguimos uma redução muito 
significativa, haja vista que estava se iniciando a 
entrada das drogas, as mais potencializadas. 
Antigamente se fumava maconha, era um loló e essas 
coisas todas. Foi se deixando. Cria-se a cultura, 
enraíza-se a cultura de que o adolescente pode fumar 
dentro de casa, porque a mãe ou o pai pode comprar. 
Isso tudo não passa de um ledo engano, porque não 
se deve permitir, em hipótese alguma, que seu filho 
se aproxime das drogas, porque depois a dificuldade 
é muito grande.  
Ontem vimos um caso da Polícia Militar e 
encontramos uma cena tétrica com uma pessoa da 
alta sociedade capixaba totalmente definhada pelo 
uso do crack. Quando passávamos pela Avenida 
Nossa Senhora da Penha, o trânsito estava 
engarrafado e gastamos uma hora e vinte. Foi em 
frente a sua casa, Senhor Deputado Dary Pagung, ali 
exatamente em frente ao apartamento onde V. Ex.ª 
mora. Passou aquela jovem, que era linda, bonita, e 
estava totalmente definhada. Devia estar com uns 
quarenta quilos e a mãe segurando no seu braço. Ela 
é filha de um grande empresário do Estado do 
Espírito Santo. Mesmo as pessoas que têm condições 
de fazer um tratamento, elas não têm a oportunidade, 
porque o vício às vezes é maior e ele é impiedoso. A 
pessoa que entra no mundo das drogas se torna refém 
delas. 
Vemos essa mensagem publicada e uma foto que é 
aparentemente histórica. Simplesmente o chefe de 
polícia deixou na porta da minha residência. 
Tínhamos neste momento trinta e dois anos, apenas, e 
eu era Delegado no Município de Domingos Martins, 
quando elaboramos esse programa de combate às 
drogas.  
Hoje temos nesta Casa a Comissão de Política 
Antidrogas e ela desvirtuou-se do caminho 
encontrado. Atualmente, temos a comissão formada, 
mas não está funcionando.  Sempre critico este fato 
em todas as sessões, e o Senhor Marcelo Siano, 
Diretor das Comissões desta Casa, sabe bem disso. 

Ficamos preocupado com essa situação. Temos 
quorum para esta Comissão neste momento, mas, se 
houvesse reunião da Comissão de Defesa da 
Cidadania, o Senhor Deputado Dary Pagung deveria 
estar presente, e já não completaria quorum para esta 
reunião. Temos que colocar a Comissão de Política 
Antidrogas em atividade porque é importante para a 
sociedade.  

Verificamos que realizaram várias audiências 
localizadas, com objetivos eleitoreiros, mas faço meu 
trabalho sem esse objetivo, pois a questão da droga é 
bem maior. Já não temos os Senhores Deputados 
Luciano Pereira e Rodney Miranda na Comissão, 
pois estão focados na transição do executivo em seus 
respectivos municípios, e, portanto, quero ver como 
faremos. Se for o caso, até conversaremos com o 
Presidente da Casa, para que possamos administrar e 
ver quem serão os novos integrantes da Comissão de 
Política Antidrogas; até porque não vimos qualquer 
agendamento da Comissão ainda. 
Senhor Presidente, desviei-me um pouco do tema 
central, aproveitando a presença do Senhor Marcelo 
Siano, para que chequemos essas novas comissões. 
São cinco novos Senhores Deputados que chegarão a 
esta Casa, e haverá uma reformulação da composição 
das comissões.  As mudanças nas comissões 
normalmente são feitas de dois em dois anos, e não 
podemos deixar essas comissões sem funcionamento, 
pois é um prejuízo, um desserviço à sociedade.  

Voltando ao assunto, Senhor Presidente, 
fizemos vários pedidos de informação em relação a 
essa situação da Anatel, assim como também fizemos 
vários pedidos de informação ao Procon estadual, ao 
Senhor Ademir Cardoso, sobre os planos de saúde 
para maiores de sessenta anos.  Somente a Unimed 
consegue aumentar os preços. Os demais planos de 
saúde não conseguem. São firmados Termos de 
Ajuste de Conduta com o Ministério Público e a 
Unimed consegue burlar tudo isso. Portanto, pedimos 
informações, e tão logo cheguem a nossas mãos, 
apresentarei a todos os membros desta Comissão, 
porque é um absurdo, é abusivo, é lesivo ao 
consumidor, e não podemos permitir. 
Nesta semana, uma consumidora, que tem plano de 
saúde Unimed, foi acidentada em sua casa. Uma 
bolsa de água fervendo estourou, teve queimaduras 
de terceiro grau e foi para o Apart Hospital. 
Chegando lá, o atendimento não foi autorizado 
mesmo com o plano de saúde, ao passo que tinha 
doze horas para autorizar. A consumidora estava 
agonizando, e tive que interferir junto à direção 
daquele hospital. Se o cidadão paga um plano de 
saúde, com normas preestabelecidas, não há qualquer 
necessidade de interferência de deputado ou de 
qualquer pessoa. Tem que cumprir e honrar. Esse 
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prazo de doze horas eu já acho um absurdo, pois em 
doze horas podem morrer cinquenta pessoas. O 
Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas é médico 
e sabe disso muito bem. Se não houver socorro 
imediato, atenção imediata, a pessoa pode vir a óbito, 
e, depois, as reclamações acontecem.  
Portanto, Senhor Presidente Dary Pagung, continuo 
dizendo para verificar quem são as pessoas que 
querem permanecer nessa Comissão, já que o Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas, hoje 
presente, não estará mais em nosso meio a partir 
de janeiro de 2012. Temos que verificar essa 
situação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) - Primeiramente, parabenizo V. Ex.ª, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes. No mês 
passado, conversei com V. Ex.ª, até como 
delegado de polícia que é, para elaborarmos uma 
PEC obrigando os delegados de polícia a terem 
residência no município onde trabalham. E o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes não mediu 
esforços e disse que apoiava essa PEC e para 
minha surpresa, Senhor Deputado Doutor 
Henrique Vargas, este jornal do ano de 1988 já 
falava: O delegado Gilsinho Lopes fica no 
município a semana inteira.  

Em 1988 o delegado Gilsinho Lopes 
ficava no município de Domingos Martins a 
semana inteira. E temos experiência atual de que 
a maioria dos delegados, que trabalha nos 
municípios do interior, chega na terça-feira e vai 
embora na quinta-feira. Eles não ficam a semana 
inteira nos municípios.  

Então, precisamos ter o apoio do Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes que, com certeza pela 
sua experiência como delegado de polícia, sabe 
que faz falta um delegado não residir no 
município onde trabalha.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas. 
 

O SR. DOUTOR HENRIQUE 
VARGAS – Saúdo e cumprimento o Presidente 
desta Comissão, Senhor Deputado Dary Pagung; 
o nosso Deputado e delegado Gilsinho Lopes; 
todos os funcionários da Casa e telespectadores 
da TV Assembleia.  
Parabenizo o Senhor Deputado Dary Pagung, 
que esteve presente na audiência pública da 
Comissão de Finanças, ocorrida no Município de 
São Gabriel da Palha, onde foi discutido o 
Orçamento de 2013, que durou mais de quatro 
horas. Foi uma reunião importante para toda 
aquela região e todo o Estado do Espírito Santo. 

Foi a quinta audiência pública onde o Orçamento 
foi discutido com a participação da comunidade 
e das lideranças políticas do Município de São 
Gabriel da Palha. Foi muito bom! Parabenizo o 
Senhor Deputado Dary Pagung por ter estado 
presente àquela audiência.  
Aproveito também o momento e convido todos 
para a Sessão Solene, hoje, às 19h, nesta Casa de 
Leis, em homenagem ao Lions Clube de São 
Gabriel da Palha. Convido os Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Dary Pagung e 
todos que queiram estar presentes.  
Parabenizo o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
que já conhecemos o trabalho de S. Ex.ª tanto 
como político deste Estado, como também 
delegado. No ano de 1988 eu tinha apenas onze 
anos e S. Ex.ª já estava trabalhando no 
Município de Domingos Martins e confirmando 
na própria reportagem, dizendo que já 
permanecia na cidade.  
Atualmente há muitos delegados que não 
permanecem na cidade, daí a importância dessa 
PEC que foi comentada pelo Senhor Deputado 
Dary Pagung. É importante que o delegado, que 
é uma autoridade, esteja presente na cidade não 
só nos dias de trabalho, mas fora do horário de 
trabalho também. E com isso o delegado estará 
interagindo com a comunidade e observando o 
comportamento de cada pessoa. Assim seu 
trabalho evolui, ganha mais qualidade e com isso 
quem ganha é a população. 
Então, parabenizo o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, que deve ter começado sua carreira muito 
antes, mas desde 1988 já desempenhava um bom 
trabalho.  
Agradeço a todos e aproveito a oportunidade 
para mais uma vez convidá-los para a Sessão 
Solene, que ocorrerá hoje, às 19h. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor Deputado 
Dary Pagung, aproveitando a fala de V. Ex.ª e do 
Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas em 
relação às autoridades estarem no município, é 
muito importante até porque quando a pessoa 
assume uma função pública e é localizada numa 
determinada unidade, como autoridade, a pessoa 
tem que morar naquela cidade. 
O primeiro município que fui delegado foi em 
Pedro Canário, onde fui morar. Fiquei naquele 
município; depois fui para o Munícipio de Iúna, 
onde também morei; depois fui para o Município 
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de Domingos Martins, onde também morei; depois 
mudei para o Município de Conceição da Barra. 
Morei em todos esses municípios, mas só não vejo a 
presença dos juízes e promotores. O promotor chega 
na terça-feira, na quinta-feira vai embora; o Juiz 
chega na terça-feira e na quinta-feira vai embora. 
Quando não estão em comarcas diversas. 
Ontem, estávamos com o Doutor Alcemir dos Santos 
Pimentel, na Comissão de Segurança, quando nos deu 
o prazer de sua visita - o irmão de S. Ex.ª é Delegado 
de Polícia e está para ser nomeado - é Juiz no 
Município de Santa Teresa, respondendo pelo 
Município de Santa Maria de Jetibá. É uma Comarca 
contígua, mas são duas comarcas com bastantes 
problemas, e que S. Ex.ª só não dá conta. Temos 
um problema. 

O juiz do Município de Pedro Canário é o 
mesmo do Município de Linhares. Só vai a 
Pedro Linhares uma vez por semana. Em 
Conceição da Barra, idem. 

Temos que cobrar dos poderes e dos 
órgãos ministeriais que haja promotores nas 
comarcas. Sou da opinião e comungo com o 
pensamento de V. Ex.ª. Se quiser fazer a lei, já 
existe no estatuto que o delegado que for 
localizado na comarca do interior tem que morar 
na própria comarca. Na Grande Vitória, não. A 
locomoção é tranquila, mas no interior, sim. 
Então, se quiser fazer a lei, incluindo todos os 
poderes, faremos, porque, infelizmente, é 
complicado. Procuramos um Juiz pra remédio, na 
comarca, no fim de semana e não encontramos. 
Procuramos um promotor e não encontramos. Depois 
eles só querem cobrar da autoridade policial. 
Só a autoridade policial prevarica, os processos ficam 
paralisados muitos anos nas prateleiras dos fóruns 
sem haver um despacho sequer. A Corregedoria do 
Tribunal de Justiça não pune o Juiz, mas se o 
Delegado de Polícia deixar o inquérito... Cito como 
exemplo a Delegacia de Defraudações e 
Falsificações. Tem mais de seis mil inquéritos e mais 
seis mil para serem instaurados de ocorrências mais 
novas.  
Estive recentemente com a Doutora Gracemari 
Gaviorno. Ela só tem dois escrivães e doze policiais. 
Então, são doze mil inquéritos, mil inquéritos para 
cada policial investigar. É muito difícil investigar um 
estelionato.  
Quando chega ao poder Judiciário, vista ao 
Ministério Público; ele analisa e vê que venceu o 
prazo de trinta dias para conclusão, e vai já a 
Corregedoria para apurar a prevaricação, art. 319 do 
Código Penal. Deixar de praticar ou retardar ato de 
ofício. 

Se V. Ex.ª tomar a iniciativa, fazemos coro, 
assinamos e vamos apresentar essa proposta. Tenho 
certeza de que o Sindicato dos Delegados de Polícia 
não vai chiar. A pessoa que vai ingressar na função 

pública sabe que se for localizada na unidade tem que 
ir para lá.  
Temos agora a questão dos concursos. Abre-se para 
todos os Estados da Federação. O Delegado, por 
exemplo, que mora no Estado do Rio de Janeiro só 
quer escolher os Municípios de Bom Jesus do Norte, 
Apiacá, São José do Calçado, aquela região de divisa. 
Se é do Estado da Bahia, só quer escolher o 
Município de Pedro Canário. Ninguém quer os 
Municípios de Barra de São Francisco, São Mateus, 
São Gabriel da Palha. E aí não ficam lá. 
Essa situação tem que ser revista realmente. 
Estaremos, hoje, reunidos com o Secretário de Estado 
de Gestão e Recursos Humanos e com os Delegados 
de Polícia do Sindicato. Faremos a colocação de que 
puxaremos esse assunto de extrema necessidade para 
nós.  
Se a autoridade estiver presente as reclamações terão 
respostas muito mais rápido. Com certeza, se as 
autoridades estiverem presentes, os delinquentes vão 
pensar duas vezes antes de cometerem delitos, porque 
sabem que serão alcançados pelo aparato estatal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Senhor Deputado Gilsinho Lopes, parabéns pelo 
seu posicionamento. 

 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Gostaríamos de dizer que nos 
dias 12 e 13 de dezembro de 2012, no Centro de 
Convenções Ulisses Guimarães, no Distrito Federal, 
Brasília, serão realizados o Congresso Brasileiro de 
Gestão Pública Municipal e a Conferência das 
Cidades. Poderíamos marcar a agenda desta 
Comissão em Brasília no mesmo período, nos dias 12 
e 13 de dezembro, para tanto participarmos do 
congresso e das Conferências das Cidades quanto 
cumprirmos a agenda da Comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) – 
Pedimos à assessoria desta Comissão que, além de 
encaminhar ofício, peça ao Procon estadual a maior 
rapidez possível para que possamos juntar essas 
agendas, permitindo nossa participação nos eventos. 
Caso o Procon encaminhe rapidamente os dados 
solicitados para a Comissão de Defesa do 
Consumidor, marcaremos essa agenda na Anatel em 
data que permita ao Senhor Deputado Doutor 
Henrique Vargas participar do Congresso Brasileiro 
de Gestão Pública Municipal.  
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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