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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 5203 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, DANIELA RAMOS NOGUEIRA DE 
FARIA, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, no gabinete do 
Deputado Paulo Roberto Ferreira, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
130136/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 

ATO N º5204 
 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, DENISE PERIM DE SOUZA, para exercer 
o cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código AXGRP, no 
gabinete do Deputado Paulo Roberto Ferreira, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 130136/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

ATO Nº 5205 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, LORRANY BUENO DIAS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Coordenação Especial da Escola do Legislativo, 
código AJCEEL, da Secretaria da Assembleia  
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5206 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARIA GORETE PADOVAM 
MILANEZI, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Jamir Malini, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no Processo Administrativo nº 
130156/2013. 

 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5207 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, LUCAS SILVEIRA RIBEIRO, para exercer 
o cargo em comissão de Agente de Gabinete de 
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Representação Parlamentar, código AGRP, no 
gabinete da Deputada Janete de Sá, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
130121/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 1972 
 

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

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

NOME CARGO DIA ARTIGO A PARTIR 
Eliane Jantorni 
dos Santos 

Técnico Legislativo 
Sênior 05 129 25.11.2012 

Bernadete 
Lopes Monteiro 

Técnico Legislativo 
Sênior 03 142 25.11.2012 

Patricia 
Ferreguete de 
M. Rangel 

Técnico Legislativo 
Sênior 02 129 03.12.2012 

Hermenegilda 
Agrizzi da Silva 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 04.12.2012 

Karla Odete 
Machado de 
Oliveira 

Taquigrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 04.12.2012 

Bernardo 
Almeida do 
Valle 

Técnico Legislativo 
Sênior 03 129 05.12.2012 

Maria 
Bernadete 
Baioco 

Técnico Legislativo 
Sênior 02 129 05.12.2012 

Patricia 
Ferreguete de 
M. Rangel 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 05.12.2012 

Flavia Garcia 
Alvernaz 

Supervisor 
Pedagógico da Esc. 
do Legislativo 

01 129 06.12.2012 

Rita de Cassia 
Madureira 

Técnico Legislativo 
Sênior 05 129 06.12.2012 

Andressa de 
Oliveira R. 
Oliari 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação 

02 129 10.12.2012 

Maria da Gloria 
Ugatti 

Técnico Legislativo 
Sênior 30 131 10.12.2012 

Maria Luisa 
Bastos Costa 

Técnico Legislativo 
Sênior 30 129 10.12.2012 

Eliane Jantorni 
dos Santos 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 142 11.12.2012 

Gisele de 
Araujo 

Técnico Legislativo 
Sênior 04 129 11.12.2012 

Monica Medice 
Paes 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 142 11.12.2012 

Rita de Cassia 
Madureira 

Técnico Legislativo 
Sênior 15 129 11.12.2012 

Claudia Marcal 
Rodrigues Cruz 

Analista 
Legislativo  02 129 12.12.2012 

Maria da Penha 
Geraldo Pereira 

Técnico Legislativo 
Júnior 01 129 12.12.2012 

Ocidete da 
Penha Corteletti 

Técnico Legislativo 
Sênior 10 129 12.12.2012 

Hermenegilda 
Agrizzi da Silva 

Técnico Legislativo 
Sênior 02 129 13.12.2012 

Ledinei 
Manhone de 
Almeida 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 142 13.12.2012 

Lucia Helena 
Penha de Jesus 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 13.12.2012 

Bernadete 
Lopes Monteiro 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 14.12.2012 

Cristiane 
Monjardim 
Rodrigues 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 14.12.2012 

Fernando 
Vailant Sa P. 
Carreiro 

Assessor Sênior da 
S. da Comissão de 
Educação 

08 129 14.12.2012 

Elias Silva 
Borel 

Técnico Legislativo 
Júnior 60 129 15.12.2012 

Andressa 
Mansky Sa 
Pereira 

Assessor Júnior de 
G. da Procuradoria 
Geral 

01 129 17.12.2012 

Christina Dario 
Dias 

Técnico Legislativo 
Sênior 15 129 17.12.2012 

Ivania Fiorotti 
Estevão 

Taquigrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 17.12.2012 

Ledinei 
Manhone de 
Almeida 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 17.12.2012 

Maria Da Penha 
R Tofoli 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 17.12.2012 

Sandra Lia 
Arantes 
Navarro 

Assessor Júnior da 
S. da Comis. de 
Infraestrutura 

15 129 17.12.2012 

Quintino Jose 
Nunes Loureiro 

Técnico Legislativo 
Sênior 05 129 17.12.2012 

Fernanda 
Marques C. de 
M. Cazelli 

Assessor Júnior da 
Diretoria da 
Procuradoria 

02 129 18.12.2012 

Marineti 
Hoffman 

Assessor Júnior da 
Sup. da Comissão 
de Finanças 

01 129 18.12.2012 

Karla Odete 
Machado de 
Oliveira 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

02 129 18.12.2012 

Adriana 
Haddad Vargas 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação 

01 129 20.12.2012 

Michele da 
Silva Demoner 

Técnico Legislativo 
Júnior 02 129 20.12.2012 

Vanusa Silva 
Costa 

Taquígrafo 
Parlamentar 
Apanhador 

01 129 20.12.2012 

Diany Brandão 
dos Santos 

Assessor Sênior de 
G. da Corregedoria 
Geral 

01 129 21.12.2012 

Neide 
Aparecida Silva 
Gomes 

Técnico Legislativo 
Júnior 60 129 24.12.2012 

Adriana 
Zampieri 

Assessor Júnior da 
Diretoria da Cons. 
Temática 

15 129 02.01.2013 

Andre Augusto 
Giuriatto 
Ferraco 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 02.01.2013 

Edilamar 
Mascarenhas L. 
Damiao 

Técnico Legislativo 
Júnior 02 129 02.01.2013 

Jose Ubirany da 
Silva 

Assessor Júnior da 
Coord. Das Comis. 
Temporárias 

03 129 02.01.2013 
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Larissa Reisen 
Assessor Sênior da 
Sup. Da Comis. de 
Finanças 

03 129 02.01.2013 

Laryssa dos 
Santos Martins 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 02.01.2013 

Leandro 
Pestana de 
Andrade 

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

07 129 02.01.2013 

Mirian da 
Penha Dias 
Grillo 

Técnico Legislativo 
Júnior 03 129 02.01.2013 

Nilsara Miriam 
Maciel 
Louback 

Supervisor da 
Comissão de 
Segurança 

03 129 02.01.2013 

Shirlene Maria 
Dias 

Técnico Legislativo 
Sênior 03 129 02.01.2013 

Simone Camata 
Caversan 

Assessor Júnior da 
Sup. da Comissão 
de Justiça 

10 129 02.01.2013 

Suzana Ferreira 
Abaurre 

Assessor Júnior da 
S. de R. de Atas e 
Apanhamentos 

03 129 02.01.2013 

Leonardo Luiz 
Alvarenga 

Técnico Legislativo 
Sênior 02 129 03.01.2013 

Raquel Ribeiro 
Pires 

Assessor Sênior da 
Coordenação das C. 
Temporárias 

02 129 03.01.2013 

Edilamar 
Mascarenhas L. 
Damião 

Técnico Legislativo 
Júnior 01 129 04.01.2013 

Fernando 
Antonio 
Finamore 
Teixeira 

Assessor Sênior da 
Sup. da Comis. de 
Licitação 

02 129 06.01.2013 

Anna Karollina 
R. de A. 
Fernandes 

Assessor Júnior da 
Sup. Tec. de Rádio 
e TV 

03 129 07.01.2013 

Marly Martha 
Depra 
Bittencourt 

Assessor Sênior da 
Subprocuradoria 
Geral 

07 129 07.01.2013 

Ana Maria dos 
Santos 

Técnico Legislativo 
Júnior 01 129 08.01.2013 

Cristiane 
Monjardim 
Rodrigues 

Técnico Legislativo 
Sênior 01 129 08.01.2013 

Flavia Garcia 
Alvernaz 

Supervisor 
Pedagógico da 
Escola do 
Legislativo 

01 142 08.01.2013 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
PORTARIA Nº 1973 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH resolve: 
 
 CONCEDER, 05 (cinco) dias de recesso 
regulamentar proporcional, à estagiária LAIS 
SANTOS DE PAULA, matricula nº 001695, no 
período de 21 a 25.01.2013, de acordo com o art. 13, 
§ 2º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada no 
DOU em 26/09/2008. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
PORTARIA Nº 1974 

 
O DIRETOR-GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, 
resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 14.01.2013, 
as férias regulamentares referentes ao exercício 
de 2013, marcadas anteriormente conforme Portaria 
nº 1757/2012, da servidora MARIA IRACI SOUZA 
DA SILVA- matrícula nº 016740, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
reservando-lhe o direito de gozar os 18 (dezoito) dias 
restantes em época oportuna. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
PORTARIA Nº 1975 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 14.01.2013, 
as férias regulamentares referentes ao exercício 
de 2013, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 1757/2012, da servidora FLAVIA 
GAMA MARTINS, matrícula nº 202021, titular 
do cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, 
código ETLS, reservando-lhe o direito de gozar 
os 18 (dezoito) dias restantes em época oportuna. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 
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PORTARIA Nº 1976 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 14.01.2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1913/2013, do servidor EDSON MOREIRA 
FERREIRA, matrícula nº 201226, titular do cargo 
efetivo de Analista Legislativo, código EAL, 
reservando-lhe o direito de gozar os 23 (vinte e três) 
dias restantes em época oportuna. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
 

PORTARIA Nº 1977 
 

O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, 
resolve: 
 

SUSPENDER, a partir de 
11.01.2013, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2013, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 1757/2012, 
da servidora ANAIR DA PENHA ERLACHER, 
matricula nº 200240, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
reservando-lhe o direito de gozar os 21 (vinte e um) 
dias restantes em época oportuna. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
PORTARIA Nº 1978 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 

SUSPENDER, a partir de 11.01.2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1757/2012, da servidora TELMA THILDE MEIRA 
PASSAMANI, matrícula nº 16592, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
reservando-lhe o direito de gozar os 21 (vinte e um) 
dias restantes em época oportuna. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
PORTARIA Nº 1979 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 25 (vinte e cinco) dias 
restantes das férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2011, do servidor MARCOS PONTES 
DE AQUINO, matrícula nº 35984, titular do cargo 
efetivo de Analista em Tecnologia da Informação, 
código EATI, para o período de 14.01 a 07.02.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
 

PORTARIA Nº 1980 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 10 (dez) dias restantes das 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2012, suspensas anteriormente conforme Portaria nº· 
966/2012, da servidora LEONOR FERNANDES, 
matrícula nº 200737, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, para o 
período de 15 a 24.01.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 
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Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
PORTARIA Nº 1981 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH resolve: 
 
 MARCAR os 14 (catorze) dias restantes 
das férias regulamentares referentes ao exercício 
de 2007, suspensas anteriormente conforme 
Portaria nº· 865/2007, da servidora ADRIANA 
DOS SANTOS FERREIRA FRANCO 
RIBEIRO, matrícula n.º 35889, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código 
ETLS, do Quadro Permanente, exercendo o 
cargo em comissão de Diretor de Documentação 
e Informação, código DDI, para o período de 
17.01 a 30.01.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 11.01.2013, 
de acordo com a cláusula primeira, do Contrato 
de Complementação Educacional, firmado entre 
a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e a estagiária do Ensino Médio, MERARI 
SANTOS LIQUER. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 09.01.2013, 
de acordo com a cláusula primeira, do Contrato 
de Complementação Educacional, firmado entre 
a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e a estagiária do Ensino Superior, 
PRISCILA LOPES PEDROZA. 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 14.01.2013, 
de acordo com a cláusula primeira, do Contrato 
de Complementação Educacional, firmado entre 
a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e a estagiária do Ensino Superior, 
LAUANNA CHRISTINA VIEIRA ELER. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

RESCISÃO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
Fica rescindido, a partir de 14.01.2013, de 

acordo com a cláusula primeira, do Contrato de 
Complementação Educacional, firmado entre a 
Assembleia  Legislativa do Estado do Espírito Santo 
e a estagiária do Ensino Médio, JULIA DE 
MORAES SCOPEL BORGES. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

2. CONTRATADO: IZABELLE 
VASCONCELLOS DIAS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – Ensino 
Superior 

4. VIGÊNCIA: 21.01.2013 a 22.01.2014 
5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

R$ 701,58 (setecentos e um 
reais e cinquenta e oito 
centavos). 
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6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 

 
3.3.90.36.00 
 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

 
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA  DO 
ESTADO DO   ESPÍRITO 
SANTO 
 
 

2. CONTRATADO: INGRID SILVA LACERDA 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – Ensino 
Superior 
 

4. VIGÊNCIA: 18.01.2013 a 17.01.2014 
 

5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

R$ 701,58 (setecentos e um 
reais e cinquenta e oito 
centavos). 
 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

Respondendo pela Direção Geral conforme 
Resolução nº 2890, item 6.4) 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 001/2013 
Processo nº 124184/2012 

 

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 ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA, 
TRATAMENTO DE PISO, LIMPEZA DE 
FACHADAS, SERVIÇO DE COPA, 
PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ, 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 
OBRA, 
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS, 
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 
PESSOAL, A SEREM EXECUTADOS NAS 
DEPENDÊNCIAS DA 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: 25/01/2013 às 
14:00h. 
Abertura das Propostas:  
25/01/2013 às 14:00h. 
Início da Sessão de Disputa: 25/01/2013 às 16:00h. 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax.: (27) 
3382-3874  
 
 
Vitória-ES, 14 de janeiro de 2013. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

 
 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 
 

 
PROGRAMAÇÃO – TERÇA-FEIRA – 15.01.12 

HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao@al.es.gov.br
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08H00  
PERSONALIDADES JOÃO MORAES, CINEASTA 

E MÚSICO 
 

DIVERSOS 

08H20  

ESPAÇO PARCERIA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 
 

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 

 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS 
 

CONCEIÇÃO DO 
CASTELO 

 

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 HOMOAFETIVIDADE E O 
DIREITO À DIFERENÇA 

JEAN WYLLYS, 
DEPUTADO FEDERAL 

14H00  REPORTAGEM ESPECIAL 40 ANOS DE PETRÓLEO 
 

DIVERSOS 

14H15  BIOGRAFIA CABOCLO BERNARDO 
 

– 

 
14H30  

AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

LUIZ DURÃO, DEPUTADO 
ESTADUAL 
 

15H00 
  

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE EM 
VITÓRIA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DO SECRETÁRIO DE SAÚDE 
TADEU MARIO 
 

 

18H00  

ES EM DEBATE 
 

ABANDONO AFETIVO TATIELLY BONAN, 
PSICÓLOGA 
IVONE VILANOVA, 
ADVOGADA 
 

18H30  
EM DEDO DE PROSA PRODUÇÃO LITERÁRIA 

CAPIXABA 
 

LEVI BASILIO, ESCRITOR 

19H00 
  

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO EM VITÓRIA 

MOVIMENTO DE 
EDUCAÇÃ 
PROMOCIONAL DO ES 
(MEPES) 

 

20H30  
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE 
FINANÇAS EM VITÓRIA 

FINANÇAS.  

22H00  BIOGRAFIA CABOCLO BERNARDO – 

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 HOMOAFETIVIDADE E O 

DIREITO À DIFERENÇA 
 

JEAN WYLLYS, 
DEPUTADO FEDERAL 

23H15  
AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 

PARLAMENTAR 
 

LUIZ DURÃO, 
DEPUTADO ESTADUAL 

23H45  

ES EM DEBATE ABANDONO AFETIVO TATIELLY BONAN, 
PSICÓLOGA 
IVONE VILANOVA, 
ADVOGADA 
 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBPC – TOME CIÊNCIA 

QUANDO FREUD 
EXPLICA 
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ATAS DAS SESSÕES 
 

 

SESSÕES ORDINÁRIAS 
 

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória, Doutor Hércules, 
Esmael de Almeida, Genivaldo Lievore, 
Gilsinho Lopes e Glauber Coelho) 
 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

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

  
(A convite do Presidente, assume a 
2.ª Secretaria o Senhor Deputado 
Doutor Hércules) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – Convido o Senhor Deputado Doutor 
Hércules a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia.  

 
(O Senhor Deputado Doutor 
Hércules lê Salmos, 37:05) 
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Dary Pagung e Luzia 
Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima décima nona 
sessão ordinária, realizada em 10 de dezembro de 
2012. (Pausa)  

 
Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

Convido o Senhor Deputado Glauber Coelho 
a assumir a 2.ª Secretaria e a proceder à leitura da ata 
da quadragésima segunda sessão solene, realizada em 
10 de dezembro de 2012. (Pausa)  
 

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

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
 

Convido o Senhor Deputado Glauber Coelho 
a assumir a 1.ª Secretaria e a proceder à leitura do 
Expediente. (Pausa) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 
PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 27 de novembro de 2011. 
 
Senhor Presidente: 
 
COMUNICADO N.os 170180/2012, 170181/2012, 
170182/2012, 170183/2012, 170176/2012, 
170177/2012, 170178/2012, 170179/2012, 
170190/2012, 170191/2012, 170174/2012, 
170175/2012, 170186/2012, 170187/2012, 
170188/2012, 170189/2012, 170200/2012, 
170201/2012, 170184/2012, 170185/2012, 
170194/2012, 170195/2012, 170196/2012, 
170197/2012, 170198/2012, 170199/2012, 
170213/2012, 170214/2012, 170192/2012, 
170193/2012, 170209/2012, 170210/2012, 
170211/2012, 170212/2012, 170205/2012, 
170206/2012, 170207/2012, 170208/2012, 
170224/2012, 170225/2012, 170202/2012, 
170203/2012, 170204/2012, 170218/2012, 
170219/2012, 170220/2012, 170221/2012, 
170222/2012, 170223/2012, 170103/2012, 
170104/2012, 170105/2012, 170215/2012, 
170216/2012, 170217/2012, 170097/2012, 
170098/2012, 170099/2012, 170100/2012, 
170101/2012, 170102/2012, 170093/2012, 
170094/2012, 170095/2012, 170096/2012, 
170089/2012, 170090/2012, 170091/2012, 
170092/2012, 170085/2012, 170086/2012, 
170087/2012, 170088/2012, 170226/2012, 
170227/2012, 170228/2012, 170083/2012, 
170084/2012, 170117/2012, 170118/2012, 
170119/2012, 170120/2012, 170112/2012, 
170113/2012, 170114/2012, 170115/2012, 
170116/2012, 170109/2012, 170110/2012, 
170111/2012, 170143/2012, 170144/2012, 
170106/2012, 170107/2012, 170108/2012, 
170139/2012, 170140/2012, 170141/2012, 
170142/2012, 170134/2012, 170135/2012, 
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170136/2012, 170137/2012, 170046/2012, 
170156/2012, 170162/2012, 170155/2012, 
170165/2012, 170153/2012, 170154/2012, 
170047/2012, 170048/2012, 170049/2012, 
170168/2012, 170167/2012, 170166/2012, 
170164/2012, 170163/2012, 170161/2012, 
170157/2012, 170159/2012, 170160/2012, 
170158/2012, 170058/2012, 169956/2012, 
170063/2012, 170062/2012, 170061/2012, 
170060/2012, 170059/2012, 170050/2012, 
169909/2012, 169910/2012, 169908/2012, 
169962/2012, 169961/2012, 169960/2012, 
169959/2012, 169957/2012, 169958/2012, 
169963/2012, 169964/2012, 169946/2012, 
169945/2012, 169944/2012, 169951/2012, 
169952/2012, 169950/2012, 169949/2012, 
169948/2012, 169947/2012, 169943/2012, 
169942/2012, 169941/2012, 169940/2012, 
169939/2012, 169938/2012, 169937/2012, 
169936/2012, 169934/2012, 169935/2012, 
169955/2012, 169954/2012, 169953/2012, 
169931/2012, 169929/2012, 170038/2012, 
170044/2012, 170039/2012, 170041/2012, 
170040/2012, 170043/2012, 170042/2012, 
170036/2012, 170037/2012, 170035/2012, 
170032/2012, 170033/2012, 170034/2012, 
170029/2012, 170030/2012, 170031/2012, 
170028/2012, 170023/2012, 170024/2012, 
170025/2012, 170021/2012, 170022/2012, 
169930/2012, 170020/2012, 170027/2012, 
170026/2012, 170019/2012, 170017/2012, 
170018/2012, 170016/2012, 170015/2012, 
170013/2012, 170014/2012, 169965/2012, 
169966/2012, 169967/2012, 169968/2012, 
170012/2012, 170011/2012, 169979/2012, 
169978/2012, 169980/2012, 169977/2012, 
169976/2012, 169973/2012, 169972/2012, 
169975/2012, 169974/2012, 169989/2012, 
169970/2012, 169971/2012, 169969/2012, 
169988/2012, 169987/2012, 169985/2012, 
169986/2012, 169983/2012, 169982/2012, 
169984/2012, 169981/2012, 170001/2012, 
170002/2012, 170000/2012, 169999/2012, 
169996/2012, 169995/2012, 169997/2012, 
169998/2012, 169993/2012, 169991/2012, 
169992/2012, 169994/2012, 169990/2012, 
170010/2012, 170009/2012, 170008/2012, 
170007/2012, 170006/2012, 170005/2012, 
170004/2012, 170003/2012, 169911/2012 
169912/2012, 169913/2012, 170045/2012, 
169924/2012, 169923/2012, 169922/2012 
169921/2012, 169920/2012, 169919/2012, 
169918/2012, 169917/2012 169915/2012, 
169916/2012, 169914/2012, 169928/2012, 
169927/2012, 169925/2012, 169926/2012, 
169933/2012, 169932/2012, 170173/2012, 
170172/2012, 170171/2012, 170169/2012, 
170170/2012, 170067/2012, 170066/2012, 
170065/2012, 170064/2012, 170053/2012, 
170052/2012, 170051/2012, 170082/2012, 

170080/2012, 170081/2012, 170078/2012, 
170079/2012, 170077/2012, 170076/2012, 
170075/2012, 170074/2012, 170072/2012, 
170073/2012, 170071/2012, 170069/2012, 
170068/2012, 170070/2012, 170054/2012, 
170055/2012, 170056/2012, 170057/2012, 
170138/2012, 170129/2012, 170130/2012, 
170131/2012, 170132/2012, 170133/2012, 
170122/2012, 170123/2012, 170124/2012, 
170125/2012, 170126/2012, 170127/2012, 
170128/2012, 170237/2012, 170238/2012, 
170239/2012, 170240/2012, 170121/2012, 
170232/2012, 170233/2012, 170234/2012, 
170235/2012, 170236/2012, 170150/2012, 
170151/2012, 170152/2012, 170229/2012, 
170230/2012, 170231/2012, 170254/2012, 
170145/2012, 170146/2012, 170147/2012, 
170148/2012, 170149/2012, 170249/2012, 
170250/2012, 170251/2012, 170252/2012, 
170253/2012, 170243/2012, 170244/2012, 
170245/2012, 170246/2012, 170247/2012, 
170248/2012, 170276/2012, 170277/2012, 
170278/2012, 170241/2012, 170242/2012, 
170272/2012, 170273/2012, 170274/2012, 
170275/2012, 170268/2012, 170269/2012, 
170270/2012, 170271/2012, 170263/2012, 
170264/2012, 170265/2012, 170266/2012, 
170267/2012, 170255/2012, 170256/2012, 
170257/2012, 170258/2012, 170259/2012, 
170260/2012, 170261/2012, 170262/2012. 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Às Comissões de Educação e 
de Finanças. 

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

163/2012, do Deputado Marcelo Santos, com base no 
artigo 290 do Regimento Interno, que se ausentará do 
país em representação, no período de 12 a 16 de 
dezembro de 2012. Publicado integralmente no 
DPL do dia 12 de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DO FUNDO PARA A 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
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REGIONAIS DE VENDA NOVA DO 
IMIGRANTE 

 
OFÍCIO N.º 04/2012 

 
Venda Nova do Imigrante, 20 de novembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Conforme determinado pela Lei 8.308/2006, 
de 12 de junho de 2006, vimos por meio deste, 
encaminhar o Relatório de Aplicação dos Recursos e 
Avaliação do período de maio a outubro de 2012, 
referente à utilização dos recursos do Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais em Venda 
Nova do Imigrante. 

 
Atenciosamente, 

 
ERIVELTO ULIANA 

Presidente do Conselho de Fiscalização e 
Acompanhamento do Fundo para a Redução das 

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

(Comparece o Senhor Deputado 
Elcio Alvares) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 

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

323/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 051/2012, que 
dispõe sobre a modalidade de remuneração por 
subsídio dos servidores da Faculdade de Farmácia e 
Bioquímica do Espírito Santo – FAFABES, extinta 
pela Lei Complementar n.o 519/2009, e dá outras 
providências. Publicada integralmente no DPL do 
dia 12 de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Educação e de 
Finanças. 

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

324/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 052/2012, que cria 
a Indenização Suplementar de Escala Operacional – 

ISEO para os Militares e Policiais Civis do Estado e 
dá outras providências. Publicada integralmente no 
DPL do dia 12 de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Segurança e de 
Finanças. 

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

325/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 053/2012, que dá 
nova redação ao Art. 2º da Lei Complementar n.o 
266/2003, que dispõe sobre o custo da estada dos 
ocupantes de cargos públicos que menciona, a partir 
da data de sua posse, o servidor que tenha se 
deslocado para o Estado do Espírito Santo para 
exercer cargo de Secretário de Estado ou cargo de 
provimento em comissão especial-QCE, níveis 1, 2, 3 
ou níveis a eles equivalentes. Publicada 
integralmente no DPL do dia 12 de dezembro de 
2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

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

326/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei n.o 479/2012, que revoga a Lei n.º 
9.794/2012, que dispõe sobre a concessão de 
benefícios fiscais aos Analistas Judiciários 1 e 2 - 
Oficial de Justiça Avaliador do Poder Judiciário do 
Espírito Santo, aos Analistas Judiciários/Executantes 
de Mandados e/ou Oficiais de Justiça Avaliadores 
Federais da Justiça do Trabalho do Espírito Santo e 
da Justiça Federal - Seção Judiciária do Espírito 
Santo. Publicada integralmente no DPL do dia 12 
de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Segurança e de 
Finanças. 

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

327/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 054/2012, que 
altera a Lei Complementar n.o 529/2009, que instituiu 
o Plano de Cargos e Salários dos empregados 
públicos do Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado – PRODEST. Publicada 
integralmente no DPL do dia 12 de dezembro de 
2012. 
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A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 

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

328/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei n.o 481/2012, que revoga a Lei n.o 
5.652 de 26 de maio de 1.998, que que revoga a Lei 
n.o 5.652 de 26 de maio de 1.998, que dispõe sobre a 
comercialização de produtos por meio de vasilhames, 
recipientes ou embalagens reutilizáveis. Publicada 
integralmente no DPL do dia 12 de dezembro de 
2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 480/2012 
 

Declara de Utilidade Pública o 
Sindicato dos Agentes do Sistema 
Penitenciário do Estado do Espírito 
Santo – SINDASPES. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública 
estadual o sindicato dos agentes do sistema 
penitenciário do Estado do Espírito Santo – 
SINDAPES, município de Vitória - ES. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 09 de julho de 2012. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O Sindicato tem por finalidade representar e 

defender o interesse dos servidores das categorias 
profissionais de agente Penitenciário e Agente de 

Escolta e Vigilância Penitenciária. 
Visa colaborar com os Poderes Públicos no 

desenvolvimento da solidariedade social, promover, 
de acordo com as possibilidades ou em convênios, 
cursos de aprimoramento técnico da categoria, 
manter serviços de assistência jurídica de seus 
associados em questões funcionais, participar de 
negociações salariais com autoridades competentes, 
além de promover a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, livre concorrência 
ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico. 

O sindicato pretende também promover 
relevantes serviços à comunidade em seu entorno, 
inclusive em suas 03 (três) sub sedes, sendo uma na 
cidade de Cachoeiro de Itapemirim, uma no 
Município de Colatina e outra na Comarca de 
Marataízes. 

A concessão do título declaratório de 
utilidade pública é de extrema importância para o 
sindicato, pois somente com essa documentação 
poderá firmar parcerias com órgãos estaduais, 
viabilizando seu trabalho com maior facilidade, 
principalmente a ampliação do atendimento à 
comunidade em geral. 

Diante do acima exposto, contamos com 
sensibilidade do Excelentíssimo Sr. Governador, bem 
dos Nobres colegas Deputados à aprovação deste 
projeto. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram próximo ao Plenário e em seus gabinetes 
que compareçam a fim de que votemos a segunda 
parte do Expediente, sujeita à deliberação. (Pausa) 

 
O SR. GLAUBER COELHO – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Enquanto aguardamos os 
nobres colegas que estão a caminho do Plenário, 
registramos, com muita alegria e satisfação, a 
presença de um companheiro de partido, Vereador 
pelo Município de Viana Patrick do Gás. S. Ex.ª está 
nos visitando acompanhado de seu fiel escudeiro, 
conhecendo os trâmites e a estrutura organizacional 
desta Casa. Em nome dos Senhores Deputados do 
PR, acolhemos o Vereador Patrick do Gás com muita 
alegria. Seja muito bem-vindo! 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhora 

Presidenta, pela ordem! De igual modo, 
cumprimentamos os Vereadores Gil da Saúde e João 
Sula, ambos do Município de Pedro Canário e 
também do PR. Cumprimentamos também os 
policiais civis e todos os líderes sindicais da Polícia 
Civil que aguardam ansiosamente a votação do item 
cinco da Ordem do Dia, que dispõe sobre a tão 
esperada, tão sonhada, promoção dos Policiais Civis 
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do Estado. Há policiais com trinta anos de serviço 
que ainda não foram promovidos. Estamos 
aguardando os colegas saírem da reunião do Colégio 
de Líderes, para que tenhamos o quorum necessário 
para a votação dessa matéria importante para a vida 
dos policiais civis. 

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Aproveitando a oportunidade 
em que esperamos nossos colegas chegarem ao 
Plenário, informamos que a Comissão de Defesa do 
Consumidor aprovou, nas últimas reuniões, a ida de 
membros dessa Comissão a Brasília a fim de 
discutirmos os planos das empresas que prestam 
serviço ao Espírito Santo. Amanhã, nós e o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes nos reuniremos em Brasília 
com o Presidente da Anatel para levarmos todos os 
problemas, as reclamações dos consumidores de 
nosso Estado para que possam ser resolvidos de uma 
vez por todas. 

Atualmente fazemos ligações por diversas 
operadoras, tanto pela Vivo, quanto pela Oi, Claro e 
Tim, e caem sempre. Amanhã iremos a Brasília para 
uma reunião com o presidente da Agência Nacional 
de Telecomunicações a fim de darmos retorno aos 
consumidores capixabas. Com certeza traremos 
respostas, porque ninguém aguenta mais o que está 
acontecendo em nosso Estado por falta de 
compromisso dessas operadoras. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Roberto Carlos) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Registro que os demais Senhores 
Deputados estão no gabinete do Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço no final de uma reunião de 
Líderes.  

Portanto, daremos prosseguimento à segunda 
parte do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (GLAUBER 

COELHO) – Passo a 1.ª Secretaria ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. (Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Convido o Senhor 1.º Secretário a 
continuar a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 183/2012 
 
Senhor Presidente: 
 
 Os Deputados abaixo assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Ex.ª, 
após ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA 
para o Projeto de Resolução n.º 11/2012, de autoria 
do Deputado Esmael de Almeida, que institui a 
Comenda do Mérito Legislativo Daniel Fernandes 
Alves para agraciar os corretores de imóveis.  

Palácio Domingos Martins, 10 de dezembro 
de 2012. 
 

ESMAEL DE ALMEIDA 
Deputado Estadual 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 183/2012, que acaba de ser lido. 
(Pausa)  

Adiada por falta de quorum.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 588/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual que a esta subscreve, 
com fundamento nos artigos 141, VIII e art. 1741, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, solicita a V. Exa. que 
receba a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Sejam registrados pela TV da 
Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo todos os 
acontecimentos que, de alguma 
forma, estejam ligados a esta Casa 
de Leis, bem como devidamente 
arquivados todos esses registros. 

 
A primeira função das imagens é 

documentar, isto é, criar algo portador de informação 
que traz em si a inscrição e o registo de um 
acontecimento observável ou verificável.  

As imagens podem funcionar nesse contexto 
como um documento que utiliza uma série de 
recursos e técnicas compartilhados como cenário, 
pessoas, tipo de evento, contexto sócio econômico 
em que tal evento ocorreu, entre outros recursos, para 
reapresentar um momento real com informações 
passíveis de serem aferidas e validadas como através 
de matérias televisivas.  

Sabe-se que Esta Casa de Leis realiza vários 
eventos ao longo do ano legislativo e que muito deles 
são arquivados, mas nem todos. Entretanto, um 
evento qualquer pode vir a ser um registro importante 
com o passar do tempo. 
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Por isso, essa indicação objetiva que todos os 
eventos realizados por esta Casa sejam registros pela 
“TV Assembleia” e devidamente arquivados para 
futuras consultas, pois – certamente – servirão de 
“memória” do Poder Legislativo para as próximas 
gerações, assim como, poderão servir como 
documentos para esclarecimentos de 
questionamentos sobre um determinado evento, além 
de servirem como fontes comprobatórias em ações 
processuais junto ao Poder Administrativo, Judiciário 
ou junto ao Tribunal de Contas do Estado TC/ES. 

Os recursos tecnológicos existentes 
atualmente como: HD externo, Pen drive, entre 
outros, possibilitam o armazenamento de uma grande 
quantidade de informações em pequenos espaços 
físicos. Com isso, se torna viável ao CEDOC – 
Centro de Documentação catalogar e arquivar todas 
as matérias produzidas pela ALES. 

Por todo o exposto venho à presença de 
Vossas Excelências encaminhar a presente Indicação, 
ocasião em que aproveito para solicitar o inestimável 
apoio dessa Mesa no sentido de dar prosseguimento à 
ideia aqui formulada. 

 
Palácio Domingos Martins, 06 de dezembro 

de 2012. 
 

CLAUDIO VEREZA 
Deputado Estadual – PT 

 
___________________________________________ 
1 Art. 174. Indicação é a proposição em que se sugere 
aos poderes do Estado medidas de interesse público 
cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa 
não seja de competência de Poder Legislativo. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 588/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. (Pausa)  
Adiada por falta de quorum.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 589/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual Esmael de Almeida, no 
uso de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fulcro nos artigos 141, Inciso VIII e 
174 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Renato 

Casagrande a INDICAÇÃO DA seguinte matéria 
 

Que o escopo de contribuir com os 
propósitos que a administração 
estadual tem esboçado na área da 
educação e da ciência e tecnologia, a 
criação de uma UNIVERSIDADE 
TECNOLÓGICA ESTADUAL A 
DISTÂNCIA, com cursos superiores, 
cursos de qualificação, cursos para 
os interesses da população ainda 
conforme a região (administração, 
pedagógica, gestão de tecnólogos 
nas áreas de petróleo, mármore, 
pesca, turismo, agricultura, 
agronegócios, moda...), 
possibilitando assim aquele o aluno 
que está lá no interior ter acesso ao 
conhecimento teórico de qualidade 
sem precisar se deslocar e ter 
maiores custos vindo para Vitória, 
por exemplo. 

 
A Educação a Distância é modalidade de 

ensino na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorrem com a 
utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudante e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares e 
tempos diversos (Decreto 5.622/2005, Portaria MEC 
40/2007). 

O Estado do Espírito Santo precisa 
urgentemente democratizar o acesso e permanência 
na escola, nos mais diversos níveis de ensino, a toda 
população e no local onde moram. Para atingir esse 
objetivo cada vez mais se mostra mais claro que a 
EAD é uma modalidade de ensino que deverá ser 
utilizada para atingir essa meta e democratizar de 
forma efetiva o acesso e a permanecia de todos os 
matriculados nos cursos oferecidos até sua efetiva 
conclusão. 

A proposta de ação com vistas a criação da 
FACULDADE CAPIXABA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA inclui:  
 

- Criar, dentro da Faculdade, um centro 
de EAD para atender a outros níveis de 
ensino (EJA, ensino médio); 
 
- Implantar cursos de capacitação 
profissional e qualificação em serviços 
para atender a todos os servidores 
públicos do estado e municípios; 
 
- Implantar cursos para atender a jovens e 
adolescentes, preparando-os para a vida 
profissional, conforme a região onde 
vivem; 
 
- Implantar em cada município do nosso 
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estado, com o aproveitamento dos 
espaços já existentes, pólos de educação 
a distância para o atendimento dos 
alunos; 
 
- Aproveitar as prefeituras nos 
investimentos necessário para o 
desenvolvimento da educação a 
distância. 

 
Encaminho essa sugestão na certeza que a 

sua realização material será de grande valia para a 
sociedade e de muito reconhecimento para Vossa 
Gestão. Neste contexto e apostando na sensibilidade 
da Administração Estadual, esperamos o atendimento 
desse justo e democrático pleito. 

 
Sala das Sessões, 28 de outubro de 2012. 

 
ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 589/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. (Pausa)  
Adiada por falta de quorum. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Aproveitamos o ensejo de o 
Senhor Deputado Esmael de Almeida ter feito uma 
indicação ao Governador do Estado Renato 
Casagrande, fizemos uma indicação ao Senhor Jadir 
José Péla, Secretário de Ciência e Tecnologia, para 
que seja instalada uma unidade nos municípios de 
Domingos Martins e Marechal Floriano, 
considerando que o Município de Viana será 
contemplado. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 590/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso da 
competência outorgada pela Constituição Estadual, 
através do Artigo 141. VIII do Regimento Interno 
que seja encaminhada A sua Excelência o Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 

Implantação da ROTAM, Ronda 
Ostensiva Tática Motorizada, da 
polícia Militar do Espírito Santo, em 
Cariacica, no Prédio onde funciona 
o Ministério Público, localizado as 
margens da Rodovia BR.262 km 3,5 
Vera Cruz, Cariacica-ES ou em 
outra área Pública que possa ser 
identificada por este Governo. 

 
Sendo assim, solicito o empenho dos 

Senhores Deputados na aprovação desta indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 06 de dezembro 
de 2012. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A Violência em Cariacica: Mais 

agressividade, consumo de drogas e ausência dos 
pais. Essas são algumas constatações da pesquisa 
realizada pelo Conselho Tutelar de Cariacica, em 
escolas públicas das redes estadual e municipal de 
ensino. A pesquisa abrangeu 23 escolas e, na maioria 
delas, já ocorreram casos de violência contra 
professores, por parte dos alunos. A polícia, 
entretanto, não tem acesso a esses números, porque, 
de acordo com o presidente do Conselho Tutelar de 
Cariacica, Marcelo Coutinho, os profissionais 
agredidos não fazem boletim de ocorrência por medo 
de sofrerem retaliações. A pesquisa foi feita por meio 
de questionários enviados aos diretores das 
instituições de ensino, que, após responderem, 
devolveram a lista ao Conselho. Ao final da análise, 
pôde-se perceber que as escolas estão reféns da 
violência de muitos estudantes e que é preciso 
investir mais em áreas que representem para os 
jovens uma alternativa ao uso de drogas. 

O crime mais recente que chocou todos os 
capixabas: O empresário Ademar da Silveira Cunha, 
72 anos, foi assassinado durante uma tentativa de 
assalto, na manhã deste domingo (02), em Campo 
Grande, Cariacica. Ele seguia para a missa, como 
costumava fazer todos os domingos, quando foi 
surpreendido pelo assassino. A Polícia Civil 
informou que o fato ocorreu por volta das 6h45. 

Uma moradora que prefere não se identificar 
disse que todos os dias assaltos são registrados na 
região. "Nos últimos cinco anos todos os dias tem 
roubo de carro em Campo Grande. O furto acontece 
em plena luz do dia. Eles não intimidam se você está 
vendo ou não. Todo assalto que acontece na Avenida 
Expedito Garcia, os bandidos correm para a Rua Bom 
Pastor porque dá acesso a BR 262. Isso aqui é 
comum". 

Quem confirma a onda de assaltos nas 
imediações da Igreja Bom Pastor é o jurista Jairo 
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César Pinheiro de Almeida. "Nós que circulamos 
pelo bairro e sabemos que a violência aqui em 
Cariacica é grande. Todos os dias pessoas são 
assaltados na região. É preciso fazer alguma coisa 
para mudar isso", diz. Fonte: Gazeta On Line 

Devido ao alto índice de violência em nosso 
Estado, bem como no Município de Cariacica-ES, 
sugiro ao Governador do Estado, Exmo. Sr. Renato 
Casagrande, a implantação da ROTAM- Ronda 
Ostensiva Tática Motorizada, no endereço onde 
atualmente funciona o Ministério público de 
Cariacica, na Rod. BR 262 km 3,5 Vera Cruz- 
Cariacica- ES. Prédio pertencente ao Estado do 
Espírito Santo, ou em outro endereço que seja 
disponibilizado, dentro do Município de Cariacica, 
para atender aos anseios da população que sofre com 
a violência, em forma de resposta a população 
cariaciquense, com atuação contínua de ações contra 
o crime de qualquer natureza. 

O crescimento populacional e o 
desenvolvimento de Cariacica, associado ao aumento 
dos índices de criminalidade, o surgimento de novas 
modalidades de crimes, e o surgimento de conflitos 
sociais, fazem com que a questão da segurança 
pública tenha maior enfoque, dado tanto pela 
sociedade como pelo governo. 

A sugestão desta indicação: É de suma 
importância à população capixaba pela implantação 
da ROTAM: Ronda Ostensiva Tática Motorizada do 
Espírito Santo que tem como Comandante: MAJ 
LESSANDRO JUFFO RODRIGUES. 

 
Histórico: 
A unidade operacional, que tem por 

competência realizar a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública pela modalidade de 
patrulhamento tático motorizado, surgiu em 14 de 
maio de 2009, mas foi formalmente criada pela lei 
complementar 533, de dezembro de 2009.  

 
Missão: 
"Promover, com a comunidade capixaba, a 

preservação da ordem pública no Estado do Espírito 
Santo." 

 
Visão 
Ser reconhecida como uma referência 

nacional em qualidade de serviços públicos e como 
um polo de soluções inovadoras na administração de 
segurança pública. 

(Fonte: www.pm.es.gov.br) 
 
Em reunião com o Secretário de 

Segurança Pública, Henrique Herkenhoff, ontem 
(05/12/2012) que demonstrou grande interesse em 
atender a população Cariaciquense, desde que seja 
disponibilizado o endereço com as devidas 
acomodações pra implantação da ROTAM, naquele 
Município.  

Concluímos que a presente Indicação dá a 

possibilidade da diminuição da violência em 
Cariacica, com ações Tática e estratégica de combate 
ao crime de qualquer natureza. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão a Indicação n.º 590/2012, 
que acaba de ser lida. (Pausa) 

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

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Aproveitamos a 
oportunidade para dizer que o Senhor Deputado 
Sandro Locutor já fez essa indicação da Rotam, 
inclusive a Rotam seria instalada no local do Fórum 
do Município de Cariacica, pois é uma área que 
pertencia à Arcelormittal e foi doada à Prefeitura para 
a instalação da Rotam e, via de consequência, não foi 
ainda instalada, prejudicando muito o trabalho 
preventivo e ostensivo da Polícia Militar em nosso 
município. Obrigado. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
A SRª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Em votação a Indicação n.º 590/2012. 
(Pausa) 

Adiada por falta de quorum.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. (Pausa) 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhora 

Presidenta, pela ordem! V. Ex.ª tinha dúvida de que 
seria o Senhor Deputado Doutor Hércules o primeiro 
orador na fase das Comunicações? 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Não, não tinha dúvida nenhuma. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, estamos nesta Casa 
com o povo assistindo a esta sessão e não há quorum 
para votação porque resolve-se fazer reunião no 
horário da sessão ordinária. Já falamos sobre isso 
várias vezes e lamentamos muito, inclusive quando o 
próprio Governador Renato Casagrande nos faz um 
convite para alguma inauguração ou reunião no 
horário das sessões, S. Ex.ª está nos desconvidando, 
pois não vamos. 

Cheguei a esta Casa às 14h20m. Quando o 
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Senhor Deputado Gilsinho Lopes falou que não tinha 
dúvidas de que eu seria o primeiro orador é porque 
realmente a minha primeira obrigação é estar nesta 
Casa de Leis.  

Senhora Presidenta, outras reuniões têm que 
ser feitas fora do horário das sessões. Caso contrário, 
não vale mais a pena cumprirmos horário e nem 
chegarmos mais cedo, pois acabamos ficando 
antipáticos, mais do que já somos. 

Senhora Presidenta Luzia Toledo, hoje é o 
Dia da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae); mandamos um abraço para a 
Senhora Sônia Maria Lessa Schneider, da Apae do 
Município de Vila Velha. S. S.ª tem feito um trabalho 
maravilhoso com todas as crianças que precisam da 
nossa atenção. Hoje também é o Dia do Engenheiro 
Civil e o Dia do Arquiteto. Por isso mandamos um 
abraço para os Senhores Deputados Esmael de 
Almeida e José Esmeraldo, que são engenheiros; para 
o Senhor Gabriel Sardenberg, que é arquiteto, um 
artista; para a Senhora Luana Correa de Freitas, 
arquiteta do Município de Vila Velha, encontrando-
se, hoje, nos Estados Unidos, e para todos os 
arquitetos, engenheiros e amigos das Apaes. 
Parabéns! 

Também faremos outra reclamação. Consta 
no item 06 da Ordem do Dia de hoje:  

 
Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 50/2012, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 
314/2012, que dá nova redação ao 
§2.º do Art. 18 da Lei Complementar 
n.º 639/2012 e ao §1.º do Art. 5.º da 
Lei Complementar n.º 646/2012, que 
dispõe sobre a modalidade de 
remuneração por subsídio para os 
servidores do Quadro de Servidores 
da Saúde, alocado na Secretaria de 
Estado da Saúde - SESA, 
organizados em carreira. Publicado 
no DPL do dia 11/12/2012.  

 
Esse projeto passará pelas Comissões de 

Justiça, de Defesa da Cidadania, de Saúde e de 
Finanças para emitirem parecer. Naturalmente o 
aprovaremos porque deve ser uma coisa boa. Mas o 
que custa chamar a Comissão de Saúde? O que custa 
ao meu amigo e Líder do Governo nesta Casa, 
Deputado Sérgio Borges; ao vice-líder do Governo, 
Senhor Deputado Atayde Armani; ao Secretário de 
Estado da Saúde e ao Secretário do Gabinete Civil 
chamar os membros da Comissão de Saúde? Será que 
é humilhação chamar a Comissão de Saúde? Não 
precisam chamar este Parlamentar, mas chamem os 
outros membros da Comissão de Saúde, 
simplesmente, para mostrarem o que querem que a 
Comissão aprove. Isso é bom.  

Lamentavelmente, num momento como esse, 
fico triste por ser deputado estadual. Ser deputado no 
Estado do Espírito Santo é vaquinha de presépio. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores Deputados José 

Carlos Elias e José Esmeraldo) 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 

 
O SR. GLAUBER COELHO – (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, saudamos de 
forma muito especial os telespectadores da TV 
Assembleia e da TV Educativa. 

Assomamos a esta tribuna para tecermos 
alguns elogios e fazermos comentários sobre a 
postura, a conduta e a forma de conduzir do Senhor 
Deputado Da Vitória, ao longo desses dois anos, na 
Comissão de Educação desta Casa de Leis. 

Senhor Deputado Da Vitória, V. Ex.ª, mesmo 
sendo um Brizolista, um pedetista de carteirinha, 
seguiu corretamente aquilo que o Senhor Ulysses 
Guimarães já dizia no passado, que o homem público 
deve ouvir a voz rouca das ruas. V. Ex.ª seguindo 
esse exemplo, balizado por meio dessa postura, ouviu 
a voz rouca ou não dos profissionais da área da 
educação.  

Senhor Deputado da Vitória, V. Ex.ª fez um 
trabalho que nunca foi feito antes na história da 
Comissão de Educação desta Assembleia Legislativa. 
E fazemos questão de fazer esse registro de 
efetivamente levantar a bola, porque são exemplos 
iguais a esse de V. Ex.ª que nos motivam a continuar 
caminhando e olhando para frente e para cima. 

Ao longo desses últimos dois anos, V. Ex.ª e 
sua equipe realizaram um profundo e detalhado raio 
X da situação educacional do Estado do Espírito 
Santo, de todos os rincões, de norte a sul, de leste a 
oeste, observando tudo e conversando com todos. 

Tivemos a oportunidade de caminhar com V. 
Ex.ª, na região sul, no Município de Guaçuí, 
abrangendo a região do Município de Caparaó, e 
também na microrregião do Município de Cachoeiro 
do Itapemirim. V. Ex.ª oportunizou aos profissionais 
de educação, aos alunos, aos pedagogos, aos diretores 
de escolas e aos supervisores de educação um 
momento para que pudessem, em audiência pública 
com a Comissão de Educação, reivindicar tudo aquilo 
que queremos e que a Educação do Estado do 
Espírito Santo precisa. V. Ex.ª fez um trabalho 
belíssimo, haja vista o Relatório das Audiências 
Públicas com as Superintendências Regionais de 
Educação do Estado do Espírito Santo. Um trabalho 
brilhante! Por isso, Senhor Deputado Da Vitória, 
nosso querido amigo, enquanto Secretário da Mesa 
Diretora desta Casa de Leis, fazemos questão de 
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ratificar, em alto e bom som: A Comissão de 
Educação desta Casa nos enche de orgulho!  

O trabalho de V. Ex.ª e de sua equipe é digno 
de elogio, de aplausos, de reconhecimento e é um 
norte para que continuemos olhando para frente. E é 
por esse motivo que parabenizamos e louvamos a 
iniciativa de V. Ex.ª.  

Afirmamos que, caso dependa de nosso voto, 
V. Ex.ª continuará presidindo a Comissão de 
Educação por mais dois anos.  

Senhora Presidenta, muito obrigado! (Muito 
bem!)  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Da Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Cumprimentamos a Senhora Deputada 
Luzia Toledo, 2.ª Vice-Presidenta desta Casa, no 
momento presidindo esta sessão ordinária, Deputada 
Estadual dos Municípios de Mimoso do Sul, Santa 
Tereza, São Roque e do Estado do Espírito Santo. Em 
nome de S. Ex.ª saudamos os demais Deputados 
presentes, os profissionais de imprensa, a sociedade 
capixaba que nos assiste ao vivo pela TV 
Assembleia, nossos policiais civis presentes e, de 
uma forma muito especial, nossos queridos amigos 
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que 
lotam as galerias desta Assembleia Legislativa.  

Hoje a presença de V. S.as nas galerias desta 
Casa muito nos honra e nos enche de orgulho. 
Gostaríamos que os Senhores pudessem levar essa 
mensagem para dentro dos nossos quartéis e também 
aos familiares dos nossos policiais militares.  

Senhora Presidenta Luzia Toledo e Senhor 
Deputado Roberto Carlos, agradecemos o apoio dos 
membros da Mesa Diretora; hoje continua em pauta o 
Projeto de Lei Complementar n.o 44/2012, da Polícia 
Militar, referente ao ingresso dos nossos policiais 
militares; muito importante à sociedade capixaba.  

Gostaríamos de pedir apoio na votação do 
referido projeto ao Senhor Deputado Claudio Vereza, 
que está com a presidência, mas está com as nossas 
associações de classe da Polícia Militar, PM, e dos 
Bombeiros Militares, BM. Também pedimos apoio 
aos Líderes do Governo, Senhores Deputados Sérgio 
Borges, Atayde Armani e ao Senhor Deputado 
Freitas que se colocou à disposição para que possam 
fazer a interlocução. Já agradecemos a Comissão de 
Segurança, em nome dela está em Plenário o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, falando com os membros 
da Mesa Diretora. Senhor Deputado Glauber Coelho, 
agradecemos a V. Ex.ª a contribuição como 2.º 
Secretário desta Mesa Diretora e a todos os Senhores 
Deputados que contribuíram com a nossa Comissão 
de Educação, como, Gilsinho Lopes, vice-presidente 
da Comissão; as Senhoras Deputadas Lúcia 
Dornellas; Solange Lube; os Senhores Deputados 
José Esmeraldo; Esmael de Almeida; Marcelo 

Coelho; Claudio Vereza; Luiz Durão, enfim, todos os 
Senhores Deputados membros efetivos e membros 
suplentes da Comissão de Educação. 

Solicito aos nossos amigos da TV 
Assembleia, nosso amigo cameraman, para dividir o 
seu tempo conosco no sentido de registrarmos a 
entrega deste relatório; que pertence a sociedade 
capixaba, referente ao ano de 2011 e parte do ano de 
2012. Elaborado não simplesmente por mim, mas 
pela nossa Comissão e pelos nossos Deputados. Nele 
está a sugestão de todos os educadores que trabalham 
principalmente pela educação pública estadual do 
Estado do Espírito Santo. 

Visitamos as onze superintendências, falamos 
com mais de quinhentos diretores escolares, ouvimos 
a sociedade, andamos muito, Senhor Deputado 
Glauber Coelho. Naquela data no Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, falamos com todas as 
cidades que correspondem àquela superintendência.  

Está aqui uma oportunidade ao Governo do 
Estado do Espírito Santo com seu maior orçamento 
que é o da educação, de poder ter um balizamento 
dos investimentos. É lógico que temos muito a fazer. 
E temos um passivo grande, não somente nas 
edificações com reformas e construções de novas 
escolas, mas também melhorando as condições de 
trabalho dos nossos educadores e valorizando-os, 
para termos uma educação com um resultado melhor. 
Os nossos policiais militares, civis e nossos 
Deputados, como todo profissional tiveram de passar 
por um banco de escola, por isso que é importante 
investirmos na educação. 

Sinto-me honrado em ser Presidente da 
Comissão de Educação nesta Casa Legislativa. E 
mais honrado ainda, Senhora Presidenta Luzia 
Toledo, pelo apoio dos Parlamentares, Senhor 
Glauber Coelho, pelas palavras ditas hoje na 
Comissão de Educação, pelos Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes, José Esmeraldo e Esmael de 
Almeida, avalizando esse trabalho. 

De uma forma bem descontraída, quero falar 
que se não fosse os nossos colegas deputados 
estaduais não teríamos chegado a essa oportunidade. 

Hoje estiveram conosco, os Senhores Klinger 
Barbosa, Secretário de Estado da Educação e Paulo 
Júnior, Subsecretário da Casa Civil, representando o 
Senhor Governador Renato Casagrande, que receberá 
em mãos muitas demandas; como já resolvemos 
antes, a merenda para os nossos dezesseis mil, 
duzentos e cinquenta e sete alunos do pós-médio, que 
não recebiam merenda. Um constrangimento! Mas 
também resolvemos a demanda do bom desempenho 
da Apae e da Pestalozzi. E tantas outras demandas. 

Senhora Deputada Luzia Toledo, que ora 
Preside esta Casa, entrego em mãos a V. Ex.ª este 
relatório, para que fique nesta Casa, imortalizado 
junto à Mesa Diretora com o nosso Presidente Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. 
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Este relatório é fruto do apoio de todos os 
Parlamentares, do apoio desta Assembleia Legislativa 
e deste Plenário. Muito Obrigado. (Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Luciano Rezende e Lúcia 
Dornellas) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Solicito ao cameraman que focalize a 
entrega do relatório do Senhor Deputado Da Vitória, 
Presidente da Comissão de Educação.  

 
(Procede-se à entrega do Relatório) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Informo ao Senhor Deputado Da 
Vitória que este relatório será encaminhado à 
biblioteca da Casa neste momento. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida.  

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 
assistem nas galerias da Casa e pela TV Assembleia, 
dividiremos o nosso pronunciamento em duas partes. 
Em primeiro lugar não poderia deixar, hoje, de 
parabenizar todos os engenheiros e arquitetos da 
nossa cidade, Estado e País, porque hoje é 
comemorado o Dia do Engenheiro, Arquiteto e 
Agrimensor.  

Parabenizamos o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que é engenheiro há trinta e seis anos, 
prestando um brilhante trabalho, e parabenizamos 
todos os colegas que desenvolvem esse trabalho tão 
importante em todas as camadas da sociedade.  

Existe engenheiro civil, elétrico, eletrônico, 
de aviação, naval, de minas, ambiental, sanitarista, de 
som, estrutural, mecânico, de estrada, enfim, são 
muitas as atividades dos engenheiros que contribuem 
de uma forma fundamental para o crescimento, 
desenvolvimento das nossas cidades, dos estados e do 
País.  

O Senhor Deputado José Esmeraldo amanhã 
realizará nesta Casa uma brilhante sessão solene em 
homenagem ao Dia do Engenheiro e Arquiteto, a que 
estaremos presente junto ao nosso homenageado.  

Aproveitamos a oportunidade para falar um 
pouco do trabalho desenvolvido pela Comissão de 
Educação, da que somos membro a convite do 
Senhor Deputado Da Vitória. Hoje, durante a reunião 
da referida Comissão para apresentação do relatório 
das audiências públicas realizadas com as 
Superintendências Regionais de Educação do Estado 
do Espírito Santo durante o ano de 2012, contamos 
com a presença de onze Superintendentes de 
Educação do nosso Estado, mais diretores, 
funcionários e do Senhor Klinger Marcos Barbosa 
Alves, Secretário de Estado da Educação.  

Foi passada às mãos do Secretário de 
Educação e do representante do Governo do Estado, 
Senhor Paulo Júnior, Subsecretário da Casa Civil, 
esse relatório, esse trabalho que consideramos muito 
importante. Portanto, parabenizamos, como membro 
da Comissão de Educação, como Deputado Estadual, 
como cidadão, o Senhor Deputado Da Vitória. 
Acreditamos que não foi fácil andar por esse Estado e 
visitar todos os nossos municípios. São quinhentas e 
quarenta escolas no Estado. Não sabemos quantas 
foram visitadas, mas grande parte foi, fazendo um 
diagnóstico da situação das escolas do nosso Estado. 
Um trabalho brilhante.  

Repetindo, parabenizamos o Senhor 
Deputado Da Vitória, todos os membros da Comissão 
de Educação e todos aqueles que de alguma forma 
participaram da elaboração desse relatório, onde 
consta o norte, as informações que, temos certeza, a 
Secretaria de Educação irá trabalhar em cima.  

Senhor Deputado Da Vitória, se depender da 
nossa atuação para reconduzi-lo à Comissão de 
Educação, pode contar conosco devido à competência 
e ao trabalho que tem realizado e que, não temos 
dúvida, ficará registrado nos Anais desta Assembleia. 
(Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Solange 
Lube, Cacau Lorenzoni, Claudio 
Vereza, Gildevan Fernandes, 
Marcelo Santos, Sandro Locutor e 
Sérgio Borges) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, hoje esta Casa está cheia de 
policiais civis e militares em razão de dois projetos a 
serem apreciados pelas comissões temáticas, 
comissões de mérito.  

O Projeto de Lei Complementar n.º 49/2012, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 313/2012, 
dispõe sobre a promoção dos policiais civis do 
Estado e institui a indenização para aquisição de 
uniforme. Esse projeto foi trabalhado a quatro mãos 
pela comissão dos policiais civis junto com a Seger – 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 
Secretaria de Estado de Governo, Casa Civil e com o 
Governador de Estado. 

O Projeto de Lei Complementar n.º 49/2012 
foi enviado a esta Casa devidamente acordado, mas 
tentamos ontem, junto com Associação dos 
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Investigadores da Polícia Civil, com a Associação 
dos Peritos Papiloscópicos, com o Efrem e Ricardo 
Louzada, que representa os aposentados, e também 
com a anuência do Sindicato dos Policiais Civis, 
inserir uma proposta de redação do projeto de lei de 
promoção dos policiais civis, com redação similar ao 
dos policiais militares. Tentamos essa inserção junto 
ao Líder do Governo, Senhor Deputado Sérgio 
Borges, e ao Vice-Líder, Senhor Deputado Atayde 
Armani, porque essa emenda deve ser de autoria do 
Governo do Estado. 

Os Senhores Deputados Sérgio Borges e 
Atayde Armani, atenciosamente, levaram para 
discussão no núcleo do Governo a proposta que 
fossem inseridos no Artigo 28 do Projeto de Lei 
Complementar n.º 49/2012 os incisos III e IV, 
garantindo aos policiais civis a garantia de que 
poderiam ser considerados incapazes definitivamente 
para o exercício de suas funções em decorrência de 
moléstia profissional comprovada com causa 
adquirida em serviço, tuberculose ativa, alienação 
mental, etc., como foram contemplados os policiais 
militares. 

Ficamos de certa forma não insatisfeitos, 
Senhor Deputado Sérgio Borges, porque V. Ex.ª se 
comprometeu com este Deputado, Presidente da 
Comissão de Segurança, delegado de polícia, 
representante da Polícia Civil, de discutirmos para 
darmos direito igual a todos os segmentos da 
Segurança Pública, ou seja, Polícia Militar, 
Bombeiros Militar e Polícia Civil. 

Estamos apenas pedindo que seja incluído 
que os portadores de portadores de moléstia 
profissional comprovada com causa adquirida em 
serviço, tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira, lepra, Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida – Aids, paralisia 
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave e outras 
doenças possam ser declarados incapazes 
definitivamente para o exercício de suas funções.  

Se uma pessoa ingressa em bom estado de 
saúde no serviço e tem um transtorno em função de 
sua atuação, se tem lesão por esforços repetitivos – 
LER, contraída devido ao trabalho nos computadores 
diuturnamente, principalmente os escrivães, que 
trabalham vinte e quatro horas no computador, 
deveriam ter direito a esse tipo de aposentadoria.  

Quando ingressamos na Polícia Civil 
existiam as máquinas de datilografia. 
Datilografávamos as ocorrências em cinco, seis 
folhas, com papel carbono. Mas hoje os profissionais 
têm essa deficiência contraída em serviço e não têm 
direito à aposentadoria. 

Senhor Deputado Sérgio Borges, 
agradecemos a V. Ex.ª a atenção dispensada; ao 
Senhor Luiz Ciciliotti, Secretário de Estado da Casa 
Civil; ao Senhor Secretário de Estado de Governo, ao 
Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública e 
especialmente ao Senhor Alcio de Araújo, Secretário 
de Estado de Gestão e Recursos Humanos, que foi 

quem fez a interlocução com todos os servidores, 
representados pela comissão; ao Charles, a Ruth e ao 
Darcione. Queremos agradecê-los, porque sabemos 
que os Deputados desta Casa, comprometidos com a 
governabilidade, com a sustentabilidade do Governo, 
votarão favoráveis a este projeto, que é meritório.  

Temos profissionais com trinta anos de 
serviço ainda na primeira categoria; temos 
investigadores com vinte anos de serviço na primeira 
categoria, e escrivães da mesma forma. No início do 
ano foi aprovado nesta Casa um projeto promovendo 
cinquenta e oito delegados para a classe especial, mas 
as outras categorias não foram contempladas. Hoje, o 
Projeto de Lei Complementar n.º 49/2012 contempla 
a maioria dos policiais e dará dignidade à categoria, 
aumentará a autoestima dos policiais. É disto que 
precisamos: reconhecer e valorizar os nossos 
profissionais. Porque eles são homens probos, 
competentes, que defendem nossas vidas com as 
próprias; colocam suas vidas à frente para defender 
as nossas.  

E, neste particular, agradecemos o nosso 
Governador, Senhor Renato Casagrande, por enviar 
esta mensagem a esta Casa.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 
bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 

oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados. Cumprimentamos os Senhores 
Deputados Roberto Carlos e Glauber Coelho, 
membros da Mesa Diretora. Cumprimentamos a 
Senhora Deputada Lúcia Dornellas, demais 
Deputados presentes, e todas as pessoas que estão nos 
visitando hoje, por um motivo ou outro.  

É sempre muito bom receber o povo aqui, 
porque esta é a Casa do povo. Somos passageiros. 
Uso sempre esta frase: Somos passageiros. Mas os 
senhores não. A Casa é de vocês. Portanto, sejam 
todos bem-vindos à Assembleia Legislativa.  

Cumprimentamos os funcionários desta Casa, 
os nossos companheiros de trabalho; e os nossos 
telespectadores. 

Ontem, nesta Casa, tivemos o I Fórum de 
Políticas Públicas de Saúde Bucal, que foi 
extremamente importante para o trabalho que 
estamos fazendo em relação ao programa Dentistas 
do Bem.  

Aqui nesta Casa tem deputados de quase 
todas as profissões, mas não há nenhum dentista. 
Gostaríamos que tivesse, porque esse trabalho, que 
está sendo feito em nível de Brasil, é muito 
importante. É um trabalho que dá ao jovem, e 
principalmente ao adolescente, dignidade. Porque há 
um tratamento, há um acompanhamento desse 
adolescente desde os onze até os dezoito anos.  
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Ontem, tivemos aqui não só os odontólogos 
que participam do programa Dentistas do Bem, que 
vamos torná-lo de utilidade pública estadual, mas 
também tivemos aqui palestrantes que vieram falar e 
mostrar por vídeo o quanto é importante, Senhor 
Deputado Freitas, um sorriso perfeito.  

Não tem nada que deixe o jovem mais 
indignado, ou mais triste, ou mais sem autoestima - 
enfim, a pessoa, na verdade, se sente inferior – do 
que não pode dar um sorriso, porque está com os 
dentes cheios de cáries.  

Parabenizamos a Doutora Maria Virgínia 
Fernandes Moça Casagrande, primeira-dama do 
Estado, que hoje é madrinha do programa Dentistas 
do Bem no Estado do Espírito Santo. S. S.ª esteve 
presente nesta Casa ontem. Fez um pronunciamento 
muito bom, e se comprometeu a levar os nossos 
pleitos: eu fiz cinco Indicações, e S. S.ª levou as 
cópias para entregá-las em mãos, porque já as 
encaminhamos, via Assembleia Legislativa, ao nosso 
Governador Renato Casagrande.  

É muito importante esse trabalho, porque é 
um trabalho voluntário; e todo trabalho voluntário 
tem um valor enorme. 

Parabenizamos a EDP Escelsa, que é parceira 
dessa associação. Só soubemos disso ontem, pois 
esteve aqui o representante da Escelsa, e falou sobre 
o trabalho, assim como o Conselho Regional de 
Odontologia – CRO. 

Convidamos todos os dentistas, e as 
dentistas, para que nos procurem porque estamos 
nesta Casa junto com essas abnegadas voluntárias, 
que não recebem absolutamente nada pelo trabalho 
que fazem em adolescentes dos onze aos dezoito 
anos. É um trabalho fantástico, brilhante, um trabalho 
que dá dignidade à família, não só ao jovem, mas à 
família. Algumas Mães deram vários depoimentos do 
quanto seus filhos ficam tristes quando não têm 
possibilidade de darem um sorriso por inteiro, e não 
tem nada mais bonito e gratificante do que receber 
um sorriso por inteiro.  

Fica registrado nosso apelo e também nossos 
parabéns a essa associação. Muito obrigada. (Muito 
bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Luciano Pereira e 
Marcelo Coelho) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) – Passo a presidência dos trabalhos à 
Senhora Deputada Luzia Toledo, pois sou o próximo 
orador inscrito . (Pausa)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, primeiramente, 
como 1.º Secretário da Mesa, gostaríamos de dizer- e 
não é uma resposta ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules que é um parlamentar exemplar em quem 
procuro me espelhar por sua disciplina e respeito ao 
Regimento Interno - que a reunião realizada hoje, às 
14h - inclusive não pudemos participar por não estar 
no Município de Vitória- foi necessária em função da 
própria demanda dos Senhores Deputados. Como foi 
uma reunião que se estendeu com as lideranças 
partidárias, não foi possível todos os Senhores 
Deputados estarem presentes. Mas, agora temos vinte 
e cinco Senhores Deputados, quorum para qualquer 
tipo de votação, inclusive, para votar emendas à 
Constituição. Ratificamos que a reunião realizada 
hoje às 14h foi demandada pelos próprios Senhores 
Deputados. 

Saudamos os servidores que estão nas 
galerias, policiais militares e civis e os servidores da 
Assembleia Legislativa.  

Saudamos também aos Senhores Deputados 
Esmael de Almeida e Gilsinho Lopes. O Senhor 
Deputado Esmael de Almeida pela Indicação n.º 
589/2012, constante da segunda parte do Expediente, 
ao Governador do Estado para a criação de uma 
universidade tecnológica estadual à distância. 
Coordenamos nesta Casa, uma frente parlamentar em 
defesa de uma universidade estadual; fizemos 
diversas audiências públicas, discutimos com vários 
setores. 

Acabamos de chegar do Estado do Paraná. 
Olhem alguns argumentos que ouvimos aqui no 
Estado do Espírito Santo: o primeiro é que uma 
universidade estadual aumenta o custeio do Estado; 
uma universidade estadual sendo que mais 
precisamos é investir na educação infantil; uma série 
de argumentos falhos e mal-intencionados, em nossa 
opinião. Quando falamos mal-intencionado é que não 
existe país algum que tenha se desenvolvido, sem 
investir em todos os níveis de ensino: da educação 
infantil à pós-graduação. E mais, quando se fala em 
universidade, não estamos apenas falando de ensino, 
mas estamos falando em ensino, pesquisa e extensão. 

Senhor Deputado Freitas, acabamos de 
chegar do Estado de Paraná. O Estado do Paraná não 
tem uma universidade estadual. O Estado do Paraná 
não tem duas universidades estaduais. O Estado do 
Paraná, Senhor Deputado Claudio Vereza, não tem 
três universidades estaduais. O Estado do Paraná tem 
seis universidades estaduais com mais de cem mil 
alunos, com mais de cem mil jovens matriculados nas 
seis instituições estaduais de ensino. 

No Estado do Espírito Santo, não sabemos o 
porquê, sabemos, mas não falaremos... até estamos 
com vontade de falar! Por lobby mesquinho daqueles 
míopes que fazem desse Estado um dos Estados que 
mais matam jovens no Brasil, não permitem que o 
Estado do Espírito Santo tenha uma universidade 
estadual. É um absurdo!  
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 Só quatro unidades da Federação não têm 
universidade estadual. O Estado do Piauí tem uma 
universidade estadual, o Estado de Alagoas possui 
uma universidade estadual, o Estado do Ceará possui 
três universidades estaduais. E o Espírito Santo? O 
Estado que mais mata jovens no País não pode ter 
uma universidade estadual, porque aumenta o 
custeio? Quanto vale a vida desses jovens que estão 
morrendo todos os finais de semana? Qual o valor 
dessas vidas? Aqueles neoliberais de plantão que têm 
medo da intervenção do Estado, dizem que a 
universidade é cara e alegam que é preciso investir na 
educação infantil. Mas isso é conversa fiada. Nenhum 
país se desenvolveu sem investir seriamente desde a 
educação infantil à pós-graduação.  

Na década de 60, a Coreia do Sul não era 
nada do ponto de vista tecnológico e científico, mas 
hoje, para cada patente registrada no Brasil, aquele 
País registra mais de trezentas. 

 
O Sr. Freitas – Senhor Deputado Roberto 

Carlos, endossando a fala de V. Ex.ª em defesa do 
ensino superior gratuito no nosso Estado, faço apenas 
uma pergunta para ficar no ar, porque talvez não 
conseguirá respondê-la: Será que são os mesmos 
míopes que trabalham contra a implantação da 
segunda universidade federal no Estado do Espírito 
Santo? 
 

O SR. ROBERTO CARLOS – Também, 
Senhor Deputado Freitas. O nosso tempo acabou. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Parabenizamos a fala do 
Senhor Deputado Roberto Carlos, explicando muito 
bem uma situação. Já aprovamos nesta Casa uma 
autorização para que o Governo criasse uma 
universidade estadual neste Estado. O Espírito Santo 
é um dos poucos estados da Federação que não 
possui uma universidade pública estadual. Esse 
negócio de dizer que manter uma universidade 
estadual é caro é conversa fiada. 

Quando fui Prefeito Municipal de Linhares, 
preste atenção, a Prefeitura gastava setecentos mil 
reais no pagamento de bolsas de estudos para curso 
superior e implantei a faculdade municipal 
oferecendo os cursos de Direito, Administração, 
Normal Superior e Tecnólogo, gastando apenas 
duzentos e cinquenta mil reais por mês.  

A luta do Senhor Deputado Roberto Carlos é 
muito digna para dar oportunidade aos jovens e 
acabar com essa criminalidade por falta de opção. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados; telespectadores 
que nos assistem por meio da TV Assembleia e da 
TV Educativa; funcionários desta Casa de Leis; 
nossos taquígrafos; profissionais da Comunicação; 
jornalistas; aqueles que nos assistem das galerias, 
hoje falaremos a respeito de uma visita que fizemos 
ontem à região da Barra do Jucu, em Vila Velha. 

A visita dos membros da Comissão de 
Segurança desta Casa foi proveitosa porque sentimos 
um grande interesse da população da região da 
Grande Terra Vermelha. Todos tinham uma só voz. 
Querem a construção de uma Delegacia de Polícia 
naquela região tão importante. Por isso nós, membros 
da Comissão de Segurança, Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes e Luiz Durão, ouvimos todos aqueles 
que se pronunciaram em função dessa questão. Foi 
uma festa; o interesse era total. Desse encontro 
trouxemos uma proposta para o Governo do Estado. 

É importante que o Senhor Governador 
Renato Casagrande, com o Secretário de Estado de 
Segurança Pública e com o Comandante da Polícia 
Militar construam na região da Grande Terra 
Vermelha uma delegacia. Inclusive já existe a Lei n.o 
6642, de autoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
Presidente da Comissão de Segurança, para a 
construção da delegacia.  

Então da tribuna desta Casa não poderia 
deixar de repercutir o trabalho brilhante da Comissão 
de Segurança. O mais importante: os moradores 
daquela região sentiram firmeza nos Deputados que 
ali estavam, porque o nosso objetivo era resolver o 
problema. O nosso objetivo é resolver aquele 
problema. Por isso tomamos a liberdade de ao final 
da reunião solicitar ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes e ao Senhor Deputado Luiz Durão, membro 
efetivo da Comissão, que agilizassem a marcação de 
uma reunião junto ao Senhor Secretário-Chefe da 
Casa Civil, Luiz Carlos Ciciliotti. É importante que 
essa reunião aconteça; vai acontecer!  

Imediatamente foi aceita a nossa solicitação. 
Aqueles moradores com certeza terão estes 
Deputados em uma batalha com o objetivo de levar 
para a região carente de Terra Vermelha a delegacia, 
que precisa do apoio do Estado.  

Senhor Deputado Da Vitória, V. Ex.a também 
é um brilhante Deputado e tem feito um brilhante 
trabalho em prol dos policiais militares, 
principalmente na Comissão de Segurança, com 
certeza vai nos acompanhar, porque V. Ex.a fará parte 
na reunião com o Senhor Luiz Ciciliotti, um homem 
de bem, um homem que tem feito um trabalho 
importante para o desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo. Essa reunião foi agendada por meio 
do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, Presidente da 
Comissão de Segurança desta Casa.  

Em breve estaremos reunidos com o 
Secretário Luiz Carlos Ciciliotti cobrando a 
construção daquela delegacia que era para ter sido 
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construída há muito tempo. É inadmissível que no 
Município de Vila Velha, com quase quinhentos mil 
habitantes, só tenha três delegacias. É inadmissível! 
Existe uma delegacia situada no centro da cidade, 
uma no bairro São Torquato e outra no bairro Novo 
México. É necessário mais delegacias porque o povo 
está carente, o povo precisa do apoio da Polícia, 
fundamental para que toque a sua vida normalmente. 
Por isso hoje, da tribuna da Assembleia Legislativa 
estamos fazendo essa fala porque sentimos confiança, 
que foi recíproco. Não podemos deixar a peteca cair. 
Os Senhores Deputados da Comissão de Segurança 
têm toda a força, toda a vontade. Vamos à reunião 
com o Senhor Secretário Luiz Carlos Ciciliotti 
porque queremos resolver o problema. A questão não 
é somente fazer audiência, mas solucionar o 
problema. (Muito bem!)  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Assumo a presidência neste 
momento, 

Dispomos apenas de um minuto para o 
pronunciamento do próximo orador.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, declino. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tendo S. Ex.a declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Sandro Locutor. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, declino. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tendo S. Ex.a declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Luciano Pereira. 
 

O SR. LUCIANO PEREIRA – Senhor 
Presidente, declino. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Tendo S. Ex.a declinado e não 
havendo mais oradores inscritos, passa-se à 

 
ORDEM DO DIA: 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.o 42/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 305/2012, que 
modifica a estrutura organizacional básica da Polícia 
Civil do Estado, alterando dispositivos da Lei 
Complementar n.o 04, de 15.01.1990, com suas 

alterações, bem como cria Funções Gratificadas no 
âmbito da Polícia Civil do Estado. Publicado no DPL 
do dia 28/11/2012. Na Comissão de Justiça, o 
Deputado Rodney Miranda se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 04/12/2012. (Prazo até o dia 11/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.o 44/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 312/2012, que 
estabelece os princípios, condições e requisitos para 
ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado, 
altera dispositivos da Lei n.º 3.196, de 09.01.1978, e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
05/12/2012. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Claudio Vereza se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
10/12/2012. (Prazo até o dia 17/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 351/2012, do Deputado Luiz 
Durão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgar o artigo 290 da Lei Federal n.o 6.015, de 
31.12.1973, no interior das corretoras e cartórios de 
imóveis situados no Estado. Publicado no DPL do dia 
25/09/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 340/2012, do Deputado Luiz 
Durão, que dá nova redação ao artigo 5º da Lei n.o 
7.737, de 05.4.2004, que instituiu a ½ (meia) entrada 
em locais públicos de cultura, esporte e lazer para 
doadores de sangue e órgãos. Publicado no DPL do 
dia 18/09/2012. Parecer n.º 471/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade. 
(COMISSÕES DE CIDADANIA, DE SAÚDE, DE 
CULTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 49/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 313/2012, que dispõe 
sobre a Promoção dos Policiais Civis do Estado e 
institui a Indenização para Aquisição de Uniforme. 
Publicado no DPL do dia 11/12/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA 
E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 50/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 314/2012, que dá nova 
redação ao § 2.º do Art. 18 da Lei Complementar nº 
639/2012 e ao § 1.º do Art. 5.º da Lei Complementar 
n.º 646/2012, que dispõe sobre a modalidade de 
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remuneração por subsídio para os servidores do 
Quadro de Servidores da Saúde, alocado na 
Secretaria de Estado da Saúde - SESA, organizados 
em carreira. Publicado no DPL do dia 11/12/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 464/2012, oriundo da Mensagem n.º 
Governamental 316/2012, que altera o limite entre os 
Municípios de Vitória e de Serra fixado na Lei n.º 
1919, de 31 de dezembro de 1963. Publicado no DPL 
do dia 11/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 465/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 317/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar contratação temporária de 
pessoal, para atender as necessidades da Secretaria de 
Estado da Justiça - SEJUS. Publicado no DPL do dia 
11/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 466/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 318/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Alegre área de 
terreno medindo 24.868,84 m² (vinte e quatro mil, 
oitocentos e sessenta e oito metros quadrados e 
oitenta e quatro decímetros quadrados). Publicado no 
DPL do dia 11/12/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 467/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.° 319/2012, que dispõe sobre o 
Sistema Único de Assistência Social no 
Estado/SUAS-ES e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 11/12/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 357/2012, oriundo da Mensagem n.o 
05/2012, do Tribunal de Justiça e do Governador do 
Estado, que institui a regulamentação de 
procedimentos em sede de execuções penais no 
Estado, nos termos do artigo 24, inciso I, da 
Constituição Federal e da Lei n.º 7.210/1984 - Lei de 
Execuções Penais. Publicado no DPL do dia 
21/09/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 

FINANÇAS). 
 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 438/2012, oriundo da Mensagem n.o 
07/2012, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o 
Regimento de Custas de acordo com as 
recomendações do Conselho Nacional de Justiça - 
(CNJ), e adota outras providências. Publicado no 
DPL do dia 27/11/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 435/2011, do Deputado Da Vitória, que 
altera os artigos 5.º, 6.º e inciso II do art. 16 da Lei 
n.o 5.760, de 01.12.1998, que disciplina o uso, a 
produção, o consumo, o comércio, o armazenamento 
e o transporte interno dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins no Estado. Publicado no DPL do 
dia 11/01/2012. Pareceres n.os 153/12, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
128/12, da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
Pareceres orais da Comissão de Saúde, da Comissão 
de Agricultura e da Comissão de Meio Ambiente, 
todos pela aprovação. Na Comissão de Finanças, o 
Deputado Sérgio Borges se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 10/12/2012. (Prazo até o dia 17/12/2012). 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 181/2012, da Deputada Solange Lube, que 
altera e acrescenta dispositivos da Lei n.o 6.999, de 
27.12.2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores-IPVA, 
excetuando do benefício de redução em até 20% 
(vinte por cento) para pagamento em quota única e do 
parcelamento, os veículos cujo proprietário ou 
terceiro condutor tenha sido penalizado por aplicação 
de multa, não mais passível de recurso, por dirigir 
sob a influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência. Publicado no 
DPL do dia 28/05/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 188/2012, da Deputada Lúcia Dornellas, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de hospedagens e congêneres 
criarem e manterem ficha de identificação de 
menores que se hospedarem, no âmbito do Estado. 
Publicado no DPL do dia 28/05/2012. Pareceres n.os 
396/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade, com emendas e 
207/12, da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
(COMISSÕES DE SEGURANÇA E DE 
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FINANÇAS). 
 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 202/2012, do Deputado Doutor Hércules, 
que institui no âmbito do Estado a “Semana de 
Conscientização do Autismo e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 11/06/2012. 
Parecer n.º 372/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 213/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação, com emenda. 
(COMISSÕES DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 217/2012, do Deputado Da Vitória, que 
acrescenta parágrafo ao art. 7.º da Lei n.º 3.582, de 
03 de novembro de 1983, que dispõe sobre as 
medidas de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente no Estado. Publicado no DPL do dia 
19/06/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 223/2012, da Deputada Lúcia Dornelas, 
que dispõe sobre a garantia de produtos substituídos 
por motivo de defeito insanável do fabricante e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
25/06/2012. Pareceres n.os 439/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, com 
emenda e 208/12, da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação, com emenda. (COMISSÕES DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 226/2012, da Deputada Luzia Toledo, que 
reconhece o Município de Santa Teresa, a Capital 
Estadual do Jazz e do Blues do Estado. Publicado no 
DPL do dia 25/06/2012. Pareceres n.os 363/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 209/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
CULTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 227/2012, da Deputada Solange Lube, que 
disciplina a obrigatoriedade de transparência, por 
meio de divulgação eletrônica, pelas entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam recursos 
públicos do Estado. Publicado no DPL do dia 
25/06/2012. Pareceres n.os 388/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/ legalidade, com 
emenda e 209/12, da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação, com emenda. (COMISSÕES DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 

 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 244/2012, do Deputado José Carlos Elias, 
que dá nova redação ao parágrafo único do art. 16 da 
Lei n.o 7.943/2004, dispondo sobre o parcelamento 
do solo para fins urbanos e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 06/07/2012. Existe emenda 
para ser analisada pelas Comissões. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA, DE MEIO AMBIENTE, DE 
AGRICULTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 258/2012, do Deputado Claudio Vereza, 
que dá nova redação ao inciso I, do art. 2.º e do art. 
5.º da Lei Estadual n.º 9365/2009, que institui o 
Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao 
Esporte e Lazer e o Fundo de Incentivo ao Esporte e 
Lazer do Estado. Publicado no DPL do dia 
10/07/2012. Pareceres n.os 424/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 197/12, 
da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
(COMISSÕES DE DESPORTO E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 259/2012, do Deputado Claudio Vereza, 
que dá nova redação aos art. 3.º e 4.º da Lei Estadual 
n.º 9366/2009, que institui o Programa Bolsa-Atleta 
Capixaba. Publicado no DPL do dia 10/07/2012. 
Pareceres n.os 383/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 196/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
DESPORTO E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 288/2012, do Deputado Esmael de 
Almeida, que dispõe sobre a identificação do 
intermediário na venda e compra de imóveis, a título 
oneroso, na respectiva escritura pública ou Contrato 
de Financiamento e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 19/07/2012. Parecer n.º 448/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 295/2012, do Deputado Luciano Pereira, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de 
sistema de vigilância, por meio de câmara de vídeo, 
nas arenas de multiuso e estádios de futebol, 
credenciados para a realização de jogos oficiais. 
Publicado no DPL do dia 09/08/2012. Pareceres n.os 
447/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 190/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 
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Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 317/2012, do Deputado Luciano Pereira, 
que altera o artigo 1.º da Lei n.o 5.536, de 
15.12.1997, que proíbe a realização de tatuagem em 
menores de 16 (dezesseis) anos. Publicado no DPL 
do dia 30/08/2012. Pareceres n.os 442/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 189/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, 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. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 381/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a restrição da utilização de 
telefone móvel, nas agências bancárias, caixas 
eletrônicos e similares, espaços de movimento 
financeiro durante atendimento a clientes. Publicado 
no DPL do dia 30/10/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 408/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que proíbe a venda de alimentos 
acompanhados de brindes ou brinquedos no Estado. 
Publicado no DPL do dia 20/11/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 432/2012, do Deputado Sandro Locutor, 
que dispõe sobre a instalação de limitadores de 
abertura de vidro nos transportes escolares estaduais. 
Publicado no DPL do dia 04/12/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 441/2012, do Deputado José Esmeraldo, 
que determina que o número máximo de passageiros 
em pé nos ônibus de transporte coletivo 
intermunicipal, que percorram distâncias superiores a 
50 km sejam de 60 % (sessenta por cento) da 
capacidade de passageiros sentados em todos os 
ônibus. Publicado no DPL do dia 06/12/2012. 

(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, DE MOBILIDADE 
URBANA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 442/2012, do Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a regulamentação da propaganda de 
bebidas alcoólicas. Publicado no DPL do dia 
07/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE, DE SEGURANÇA E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 02/2011, do Deputado Atayde 
Armani, que acrescenta dispositivo à Resolução n.° 
2.700, de 15.7.2009 - Regimento interno, dispondo 
sobre providência para a posse dos Deputados. 
Publicado no DPL do dia 25/02/2011. Pareceres n.os 
51/11, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 04/11, da Comissão 
de Finanças, pela aprovação. (MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.o 35/2011, do Deputado Marcelo 
Santos, que acrescenta mais parágrafos ao artigo 239 
a Resolução n.º 2700/2009, que dispõe sobre 
emendas às matérias orçamentárias. Publicado no 
DPL do dia 25/10/2011. Pareceres n.os 487/11, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 21/12, da Comissão 
de Finanças, pela aprovação. (MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.o 03/2012, da Deputada Luzia 
Toledo, que institui a campanha de prevenção ao 
câncer de mama denominada mundialmente de 
“Outubro Rosa” e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 15/02/2012. Pareceres n.os 271/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade, 114/12, da Comissão 
de Cidadania e 29/12, da Comissão de Saúde, ambos 
pela aprovação. (COMISSÃO DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
Discussão prévia, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, 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. Parecer n.º 542/12, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade. 

 
Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.o 101/2012, do Deputado Genivaldo 
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Lievore, que institui o Dia do Cooperativismo no 
Estado. Publicado no DPL do dia 09/04/2012. 
Pareceres n.os 287/2012, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade, com emenda, e 
211/2012, da Comissão de Cidadania, pela aprovação 
com emenda. Lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 10/12/2012. 

 
Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.o 285/2012, do Deputado Esmael de 
Almeida, que institui no âmbito do Estado o “Mês da 
Família” a ser comemorado anualmente, no mês de 
maio”. Publicado no DPL do dia 19/07/2012. 
Pareceres n.os 427/2012, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 192/2012, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 
Expediente da Sessão Ordinária do dia 10/12/2012. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 410/2012, do Deputado Esmael de 
Almeida, que dispõe sobre a concessão de incentivos 
fiscais para a instalação de sistema de 
videomonitoramento de vias públicas. Publicado no 
DPL do dia 23/11/2012. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 433/2012, da Deputada Luzia Toledo, que 
obriga as seguradoras de automóveis a oferecerem 
veículos adaptados na forma em que menciona e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
04/12/2012. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 217/2012, do Deputado Da Vitória, que 
acrescenta parágrafo ao art. 7.º da Lei n.º 3.582, de 
03 de novembro de 1983, que dispõe sobre as 
medidas de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente no Estado. Publicado no DPL do dia 
19/06/2012. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Rodney Miranda) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.o 
42/2012. 

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, Dary Pagung e Marcelo Santos. 

Senhores Deputados, na sessão realizada dia 
04 de dezembro de 2012 o relator do projeto, Senhor 
Deputado Rodney Miranda, solicitou prazo 
regimental para oferecer parecer oral em Plenário. 

Tendo vencido esse prazo, concedo a palavra a S. 
Ex.ª para oferecer seu parecer. 
 

O SR. RODNEY MIRANDA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 42/2012, de autoria do Senhor 
Governador do Estado, modifica a estrutura 
organizacional básica, cria funções gratificadas no 
âmbito da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, 
oriundo da Mensagem governamental n.º 305/2012. 

A análise quanto à constitucionalidade e 
legalidade foi feita e a meu ver está dentro dos 
padrões legais. Por isso, nosso parecer é pela sua 
constitucionalidade e legalidade. (Muito bem!) 

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – O parecer do nobre relator é 
favorável ao projeto, julgando-o constitucional e 
dentro das normas legais para ser votado. 

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. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – 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 Claudio Vereza, José Carlos Elias, 
Solange Lube e Marcelo Santos. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
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revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, o 
projeto encaminhado pelo Senhor Governador visa 
modificar a estrutura organizacional básica da Polícia 
Civil do Estado alterando dispositivos da Lei 
Complementar n.º 04, de 15 de janeiro de 1990, com 
suas alterações posteriores, bem como criar funções 
gratificadas no âmbito da polícia Civil. 

No projeto propõe-se alteração da 
denominação da delegacia de Crimes no Sistema 
Carcerário para Delegacia de Crimes no Sistema 
Carcerário e Socioeducativo; e a inclusão de duas 
funções gratificadas perfazendo um total de onze 
novas funções gratificadas e vinculando o Grupo de 
Operações Táticas – GOT- à Superintendência de 
Polícia Especializada. 

A matéria foi considerada constitucional pela 
Comissão de Justiça, portanto, somos 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.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - 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) – Alertamos aos Senhores Deputados 
que teremos votação nominal dentro de dez minutos. 
Portanto, precisamos de quorum de pelo menos 
dezenove Senhores Deputados.  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GILSINHO LOPES) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Dary Pagung e Cacau Lorenzoni. 

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

Segurança, com relação ao Projeto de Lei 
Complementar n.o 42/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 305/2012, o Deputado Rodney 
Miranda se prevaleceu do prazo regimental e hoje 

relatou pela sua constitucionalidade. Aproveitando 
que o Senhor Joel Lyrio, Chefe da Polícia Civil, 
encontra-se próximo ao Plenário, na sala VIP, 
informamos que já falamos com o Senhor André 
Garcia, Secretário de Estado da Justiça, sobre não ser 
competência da Polícia Civil fazer transporte de 
presos e nem escolta de presos. 

O Conselho Nacional de Justiça já enviou 
uma determinação nesse sentido, pois tal atribuição é 
da Secretaria de Justiça. Portanto, o nosso parecer é 
pela aprovação do referido projeto, considerando que 
a Superintendência de Política Prisional está com a 
competência e administração da Polícia de Vigilância 
e Capturara – Polinter. Está no projeto. Portanto, é 
meritório, é bem entendido. No entanto, que fique 
bem claro: policial que vai às ruas investigar e tirar 
de circulação o delinquente, não pode andar de 
viatura com delinquente e nem fazer sua escolta. 
Sabemos, perfeitamente, de várias condutas que 
ocorrem em âmbito de Conselho. Já fizemos parte do 
Conselho da Polícia Civil e, muitas vezes, elas são 
eivadas por raiva, pois ninguém quer ser preso. 
Ninguém! No entanto, quem comete delito tem de ser 
preso. Depois, fica com cascata, com sacanagem 
com o policial e este se dirige ao conselho. 

Portanto, esse papel é da Secretaria de 
Justiça. 

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

Em discussão o parecer. (Pausa)  
 
O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Da Vitória.  

 
O SR. DA VITÓRIA - (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Segurança, na oportunidade da 
discussão do Projeto de Lei Complementar n.o 
42/2012, oriundo da Mensagem Governamental n.o 
305/2012, que modifica a estrutura organizacional 
básica da Polícia Civil do Estado, recebemos dos 
investigadores, do senhor Júlio Fialho, dos membros 
que representam os investigadores, o Decreto que 
regulamenta no art. 4.° Decreto n.º 2864-R, de 03 de 
outubro de 2011, o seguinte: 
  

§ 2.º Os Agentes de Polícia somente 
serão designados para as Funções 
Gratificadas, a que se refere esse 
Decreto, quando na Unidade não 
houver Investigadores de Polícia, 
sendo obedecidos os critérios do 
caput e parágrafo 1.º.  
 

Portanto, esse Decreto foi publicado no 
Diário Oficial do dia 4 de outubro de 2011 e está 
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sendo praticado até hoje. A solicitação dos 
investigadores é para que também possa estar 
constando na lei.  

Fazendo esta emenda, solicito verbalmente 
que ela seja acatada nesta Comissão, que é a 
Comissão de mérito nos mesmos moldes do artigo 
4.º, § 2.º do Decreto n.º 2864-R, do Diário Oficial do 
dia 4 de outubro de 2011.  

Gostaria que o projeto fosse redigido da 
mesma forma que está sendo praticado atualmente 
pela Polícia Civil. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – O Senhor Deputado Da 
Vitória apresentou uma emenda, que já está 
contemplada por um Decreto do Governo do Estado. 
Poderia muito bem rejeitá-la, mas ainda há a 
Comissão de Finanças para apreciá-lo. 

Por entender que o Senhor Deputado Da 
Vitória está atendendo uma reivindicação da 
categoria dos Investigadores, acolherei a emenda de 
autoria do Senhor Deputado Da Vitória. 

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

relator.  
 

O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
 
O SR. CACAU LORENZONI - Com o 

relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – A Presidência 

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

unanimidade pela Comissão de Segurança.  
Devolvo o projeto à Mesa, com a emenda 

apresentada.  
 
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, Freitas, Da Vitória, 
Atayde Armani e Luzia Toledo. 

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

o Projeto de Lei Complementar n.º 42/2012 já foi 
relatado pelas demais Comissões, sendo que na 
Comissão de Segurança foi relatado com emenda 
apresentada pelo Senhor Deputado Da Vitória. 
Relatamos sem a emenda, seguindo os pareceres 
proferidos nas Comissões de Justiça e de Defesa da 
Cidadania. (Muito bem!) (Pausa) 

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

relator.  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Contra o 

relator.  
 
O SR. FREITAS - Com o relator.  
 
O SR. DA VITÓRIA - Contra o relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado contra dois votos 
pela Comissão de Finanças. 

Requeiro a V. Ex.ª preferência para votação 
do projeto na forma do parecer da Comissão de 
Finanças. 

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

FERRAÇO) – O requerimento de V. Ex.ª depende 
do apoiamento do Plenário. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado, contra três votos. 
Em discussão o Projeto de Lei Complementar 

n.º 42/2012. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 
Em votação o Projeto de Lei Complementar 

n.º 42/2012.  
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, retira-se o Senhor 
Deputado Luciano Rezende) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
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Fernandes, Gilsinho Lopes, Glauber 
Coelho, José Carlos Elias, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Rodney Miranda, Sandro 
Locutor, Sérgio Borges e Solange 
Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em face do resultado, fica aprovado o Projeto 
de Lei Complementar n.º 42/2012. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, registramos a defesa de nossa 
emenda pela luta do investigadores em preservar o 
direito deles em relação à chefia na função das 
delegacias. Achamos isso justo. Agradecemos o 
apoio à Comissão de Segurança. 

Também parabenizamos todos os membros 
da Comissão de Segurança, em especial o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, Presidente da Comissão e 
membro da Polícia Civil. Hoje muitos companheiros 
de S. Ex.ª estão nesta Casa devido à confiança que 
tem no trabalho desenvolvido pelo Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. Registramos que somos testemunha 
da defesa incomparável que S. Ex.ª tem feito por essa 
instituição. Muitas vezes, sem representatividade 
nesta Casa, muitas coisas acontecem mudando a vida 
profissional sem que possamos acompanhar. 

Hoje o Senhor Deputado Gilsinho Lopes teve 
a oportunidade de, mais uma vez, mostrar sua 
representatividade e pudemos apoiá-lo, como 
Presidente da Comissão de Segurança, para que 
pudesse concretizar melhores condições de trabalho e 
de vida para esses profissionais. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
44/2012. 

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

sessão ordinária realizada dia 10 de dezembro de 
2012 o relator do projeto, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar o projeto na Comissão de Justiça. Portanto, 
tem prazo até o dia 12 de dezembro de 2012 e 
continuará se valendo desse prazo para oferecer 
parecer. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental. 
 

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

 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem! Agradecemos ao Senhor Deputado Elcio 
Alvares, Presidente da Comissão de Justiça, e ao 
Senhor Deputado Claudio Vereza, relator deste 
projeto, tendo em vista que essa comissão falará em 
todos os projetos. Se mudarmos na Comissão de 
Segurança, nossa emenda terá que retornar para a 
Comissão de Justiça. 

O Governo do Estado já sabe o que estamos 
pleiteando nesse projeto. Já nos atendeu em parte, 
retirando o projeto que estava na Casa e mandando 
outro, mas ainda há pontos a serem discutidos a se 
resolver. Esses pontos estão nas mãos do Senhor 
Thiago Hoffmann, Subsecretário Estadual de Saúde. 

Senhor Deputado Elcio Alvares, foi enviado 
ao Senhor Subsecretário, pela Comissão de 
Segurança, na quinta-feira passada, após a elaboração 
da sugestão e gostaria de pedir o apoio de V. Ex.ª e 
dos Senhores Deputados Claudio Vereza, Atayde 
Armani e Sérgio Borges para que possamos fazer 
essa interlocução, pois não muda a condição do 
Governo do Estado em contratar os policiais que 
tanto esperamos. Mas muda a vida dos profissionais 
cabos da Polícia Militar, que estão para serem 
promovidos neste ano de 2012, que demos a condição 
através de uma lei, que votamos para o Governo do 
Estado ter o novo quadro organizacional, tendo a 
condição de ter um curso de CHS (Curso de 
Habilitação de Sargento) por ano. Portanto, não 
podemos retirar esse direito. 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
pedimos o apoio para resolvermos essa questão de 
hoje para amanhã. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Da Vitória, está 
registrado o pedido de V. Ex. 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 351/2012. 

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 
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Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Marcelo Santos, Sandro Locutor, Rodney 
Miranda, Gildevan Fernandes e Dary Pagung. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

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

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

Devolvo a palavra à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 340/2012.  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa de Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Claudio Vereza, 
Marcelo Santos, Rodney Miranda, Solange Lube e 
Gilsinho Lopes. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
oferecer parecer. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Devolvo a palavra à 
Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
49/2012. 

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, Marcelo Santos, Sandro Locutor, Rodney 
Miranda, Gildevan Fernandes e Dary Pagung.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 49/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 313/2012, dispõe sobre a 
promoção dos policiais civis do Estado e institui a 
indenização para aquisição de uniforme. 

Já fizemos a análise no aspecto legal e 
constitucional do referido projeto antes que entrasse 
em regime de urgência. Como o Projeto de Lei 
Complementar n.º 49/2012 tem todos os amparos, o 
nosso parecer é pela sua legalidade, 
constitucionalidade e boa técnica legislativa. (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. SANDRO LOCUTOR - Com o 
relator. 
 

O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 
relator. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 
relator. 
 

O SR. DARY PAGUNG - 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, Solange Lube, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos. 

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

da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
49/2012, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
313/2012, dispõe sobre a promoção dos policiais 
civis do Estado e institui a indenização para aquisição 
de uniforme. 

Como o Senhor Deputado Gilsinho Lopes se 
pronunciou, esse projeto de lei complementar foi 
construído por muitas mãos e tem por objetivo 
valorizar os profissionais da Segurança Pública, 
principalmente, os policiais civis. 

Portanto, relatamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.º 49/2012. (Muito 
bem!) (Pausa)  

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

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - 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 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados Da 
Vitória, José Esmeraldo, Dary Pagung e Cacau 
Lorenzoni. 

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

Segurança, relatamos pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 49/2012, considerando o 
parecer da Comissão de Justiça pela legalidade e pela 
boa técnica legislativa, como também o parecer da 
Comissão 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. DA VITÓRIA - Com o relator. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 

O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
 
O SR. CACAU LORENZONI – Com o 

relator. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Segurança.  

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

FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

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

o Projeto de Lei Complementar n.º 49/2012, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 313/2012, dispõe 
sobre a promoção dos policiais civis do Estado e 
institui a indenização para aquisição de uniforme. 

O presente projeto já foi aprovado pelas 
Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania e de 
Segurança. Relatamos pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 49/2012. (Muito bem!) 
(Pausa)  

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

relator. 
 

O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI- 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 49/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 49/2012. 

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) 
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(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, Glauber 
Coelho, José Carlos Elias, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Rodney Miranda, Sandro 
Locutor, Sérgio Borges e Solange 
Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 49/2012. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, Senhor Deputado Marcelo Coelho, 
sabemos do carinho que V. Ex.ª tem pela Polícia 
Civil do nosso Estado e do respeito que V. Ex.ª 
mantém com os colegas Parlamentares desta Casa. 
Por isso é que fizemos anteriormente essa 
brincadeira. 

Senhor Presidente, agradeço a todos os 
colegas Deputados Estaduais a aprovação do Projeto 
de Lei Complementar n. º 49/2012. Agradeço ao 
Governador Renato Casagrande o fato de ter enviado 
o Projeto de Lei Complementar n.º49/2012, oriundo 
da Mensagem Governamental n.° 313/2012, há pouco 
aprovado. A referida mensagem era esperada pelos 
policias civis, mensagem de longa data e construída 
com muita dificuldade.  

Houve várias idas e vindas à Secretaria de 
Estado de Gestão e Recursos Humanos, Seger, ao 
gabinete do Senhor Luiz Carlos Ciciliotti, Secretário 
de Estado da Casa Civil, ao gabinete do Secretário de 
Estado da Segurança Pública e a outros gabinetes de 
Secretarias de Governo. Devido a isso, conseguimos 
hoje finalmente, antes de encerrarmos o ano de 2012, 
dar um presente de Natal à família policial civil. Os 
Senhores Deputados estão de parabéns! Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
50/2012.  

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, Dary Pagung e Marcelo Santos.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor.  

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, passo a relatar o 
Projeto de Lei Complementar n.º 50/2012, oriundo da 
Mensagem do Governo do Estado que dá nova 
redação ao parágrafo 2º do Art. 18 da Lei 
Complementar n.º 639/2012 e ao parágrafo 1º do Art. 
5.º da Lei Complementar n.º 646/2012, que dispõe 
sobre a modalidade de remuneração por subsídio para 
os servidores do quadro de servidores da Saúde, 
alocado na Secretaria de Estado da Saúde - SESA, 
organizados em carreira. Mensagem n.º 314/2012. 

O enunciado já está muito claro, que é a 
adoção de subsídio para os profissionais de carreira. 
Temos toda a parte processual, documentação 
exigida, dentro do bojo do projeto. Relatarei de 
acordo com a documentação apresentada no projeto. 
Há também as correções feitas pela Diretoria de 
Redação visando a adequar o Projeto de Lei 
Complementar n.º 50/2012 à técnica legislativa, as 
normas gramaticais, as normas para padronização dos 
autos legislativos estabelecidos pela Secretaria Geral 
da Mesa e ao disposto na Lei Complementar Federal 
n.º 95/98 alterada pela Lei Complementar Federal n. º 
107/2001. A Diretoria de Redação sugere 
modificações abaixo em destaque ao texto da 
matéria, que deverão ser acolhidos por ocasião da 
extração de autógrafos. Dá nova redação ao parágrafo 
2.º do Art. 18 da Lei Complementar n.º 639 de 11 de 
setembro de 2012 e ao parágrafo 1.º do Art. 5.º da Lei 
Complementar n.º 646, de 14 de novembro de 2012. 

A Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo decreta: 

 
Art. 1º O §2º do Art. 18 da Lei 
Complementar nº 639, de 11.9.2012, 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
“Art. 18 (...) 

  
 § 2º Se a opção, de que trata o caput 
deste artigo, ocorrer em até 9 (nove) 
meses da data de vigência da 1ª 
(primeira) Tabela de Subsídio, 
prevista no § 1º do artigo 17 desta 
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Lei Complementar, os efeitos 
financeiros retroagirão à data de 
vigência da Tabela de Subsídios que 
motivar a opção. 

  
(...)” 

Art. 2º O §1º do Art. 5º da Lei 
Complementar nº 646, de 
14.11.2012, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 5º (...) 

 
§ 1º Ao servidor de que trata o caput 

deste artigo que optar pela 
modalidade de remuneração por 
subsídio em até 09 (nove) meses da 
data da vigência das Tabelas de 
Subsídio constantes dos Anexos I, II e 
III da Lei Complementar nº 634/2012 
ficam assegurados os efeitos 
financeiros retroativos à data de 
vigência da Tabela que motivar a 
opção. 

 
(...)” 

 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra 

em vigor na data de sua publicação. 
 

Senhor Presidente, relatarei de acordo apenas 
com a emenda da Diretoria de Redação. Ou seja, 
relato favorável ao projeto, de acordo com as 
correções técnicas aprovadas pela Diretoria de 
Redação e Estudo de técnica legislativa. (Muito 
bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

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

relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA – Com o 

relator. 
 
O SR. GILDEVAN FERNDANDES – Com 

o relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – 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 Solange Lube, José Carlos Elias, Claudio 
Vereza. 

Designo para relatar o projeto a Senhora 
Deputada Solange Lube. 

 
A SR.ª SOLANGE LUBE – (Sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, o 
Projeto de Lei Complementar n.º 50/2012, que dá 
nova redação ao §2º do Art. 18 da Lei Complementar 
nº 639/2012 e ao §1º do Art. 5º da Lei Complementar 
nº 646/2012, ambas que dispõem sobre a modalidade 
de remuneração por subsídio para os servidores do 
Quadro de Servidores da Saúde, alocado na 
Secretaria de Estado da Saúde - SESA, todos 
organizados em carreira. 

Senhor Presidente, uma vez que o Projeto de 
Lei Complementar n° 50/2012 já foi analisado pela 
Comissão de Justiça e teve aprovação pela 
constitucionalidade, voto favorável ao presente 
Projeto de Lei Complementar n.º 50/2012. (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 a 

relatora.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA- Com a 

relatora.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – A 

Presidência acompanha o voto da relatora.  
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

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

FERRAÇO) – Passo a presidência dos trabalhos à 
Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

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

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de votação.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – É regimental.  
A Presidenta, de ofício, solicito aos Senhores 

Deputados que registrem presença nos terminais 
eletrônicos, para efeito de verificação de quorum para 
votação. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores 
Deputados Marcelo Santos, Elcio 
Alvares e Theodorico Ferraço) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Esmael de Almeida, 
Freitas, Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, Glauber 
Coelho, José Carlos Elias, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Roberto Carlos, Rodney 
Miranda, Sandro Locutor, Sérgio 
Borges e Solange Lube)  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Registraram presença vinte e três 
Senhores Deputados.  

Há quorum para votação. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão da Saúde, os Senhores Deputados 
Freitas, Solange Lube e José Esmeraldo. 

Avoco para relatar o projeto. (Pausa) 
Senhora Presidenta, prevaleço-me do prazo 

regimental para oferecer parecer. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

(DOUTOR HÉRCULES) – Devolvo a palavra à 
Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 464/2012.  

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

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Se não estou enganado esta é 
a Lei Roberto Carlos?  

Senhora Presidenta, houve um apagão geral, 
no painel eletrônico. (Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – A Presidenta, de ofício, solicita aos 
Senhores Deputados que registrem presença nos 
terminais eletrônicos, para efeito de verificação de 
quorum para votação. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, comparecem os 
Senhores Deputados Elcio Alvares, 
Luiz Durão e Marcelo Santos) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Freitas, Genivaldo Lievore, 
Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 
Glauber Coelho, José Carlos Elias, 
José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Luciano Pereira, Luiz Durão, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Roberto Carlos, Rodney 
Miranda, Sandro Locutor, Sérgio 
Borges e Solange Lube) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Registraram presença vinte e seis 
Senhores Deputados. 

Há quorum para votação. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Senhora Presidenta, passo a 
presidência dos trabalhos ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, que é o Vice-Presidente desta 
Comissão de Finanças pois estamos, juntamente com 
o Senhor Presidente Theodorico Ferraço, resolvendo 
um problema em relação a sessão de amanhã. 
Portanto, o nobre Senhor Deputado Claudio Vereza 
passa a presidir a Comissão de Justiça neste 
momento. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Assumo a presidência dos 
trabalhos da Comissão de Justiça, neste momento. 
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Convoco os membros da Comissão de 
Justiça, Senhores Deputados Atayde Armani, Sandro 
Locutor, Rodney Miranda, Dary Pagung e Luciano 
Pereira.  

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

esta matéria trata da alteração de limites entre os 
Municípios de Vitória e de Serra, que foram fixados 
na Lei n.º 1919, de 31 de dezembro de 1963. Faz um 
tempinho.  

Faço uma leitura dinâmica da mensagem que 
diz: 

 
os Municípios de Vitória e de Serra 
firmaram acordo extrajudicial 
objetivando a definitiva solução do 
limite entre os dois entes federados, 
com vistas a por termo aos litígios 
existentes em decorrência da 
aplicação da Lei nº 1.919/63, que se 
iniciaram há décadas.  

 
Verdadeira área do contestado na Grande 

Vitória. E o mediador neste contestado foi o Senhor 
Deputado Roberto Carlos, que nos recordamos, foi 
um dos primeiros pronunciamentos de V. Ex.ª nesta 
casa, no ano passado. 

 
Os Poderes Executivos dos 
Municípios de Serra e de Vitória 
foram autorizados, respectivamente, 
por meio da Lei Municipal nº 8.334, 
de 20 de julho de 2012, e da Lei 
Municipal nº 3.919, de 06 de julho de 
2012, a celebrar acordo para a 
definição da divisa entre as unidades 
administrativas. 
A divisa regulada por este projeto de 
lei, em apreço, foi fixada 
consensualmente levando em 
consideração estudos e 
levantamentos técnicos realizados ao 
longo da extensão da área em 
conflito.  

 
Nesse diapasão, a solução amigável para a 

contenda existente entre os Municípios é uma medida 
salutar, que prima pela segurança jurídica e que 
necessita da chancela do Estado do Espírito Santo, 
por meio da edição de Lei Estadual, lei estadual 
Roberto Carlos, na forma do artigo 12 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal e do art. 5.º dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Estadual. 

Diante das relevantes considerações acima 
expostas, Senhor Presidente e Senhores Deputados, o 
Senhor Governador solicita o empenho desta Casa 
para aprovar o presente projeto de lei.  

O Projeto de Lei n.º 464/2012 tem os pontos 

definidos para esses limites. São pontos de 
coordenadas topográficas, cujas coordenadas não vou 
ler para não cansá-los. São muitos pontos, fazendo a 
definição dos limites, várias páginas. São duzentos e 
oitenta e dois pontos que fazem a definição dos 
limites topográficos, geográficos entre os Municípios 
de Serra e Vitória, inclusive com anexo de mapa, que 
consta do projeto, devidamente confeccionado, e a 
relação da tabela de coordenadas.  

Lembramos que a Lei n.º 1.919, de 31 de 
dezembro de 1963, foi assinada pelos Senhores 
Francisco Lacerda de Aguiar, governador cassado 
pela Ditadura Militar; José Alexandre Buaiz, saudoso 
José Buaiz; Vigélio Euclides Miranda de Sá Antunes, 
Antônio Alves Duarte, Antônio Ferreira de Carvalho, 
Ulisses Martins Junior, provavelmente secretários de 
Governo da época, Eliseu Lofêgo, José Benjamim 
Costa, Emir de Macedo Gomes, que foi 
homenageado ontem, nesta Casa de Leis; e Lycurgo 
Vieira de Resende. Só para registro histórico. Isso em 
1963. 

Senhores membros da Comissão de 
Constituição e Justiça, o nosso parecer é pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 
464/2012, parabenizando os dois Municípios por, 
enfim, terem chegado a acordo para os limites dessas 
cidades. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Dary Pagung.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Justiça, parabenizar o Senhor Deputado 
Roberto Carlos pelo trabalho que realizou entre os 
dois Municípios, chamando para negociação o 
Senhor Sérgio Vidigal, Prefeito de Serra, e o Senhor 
João Coser, Prefeito de Vitória.  

Se não fosse pelo trabalho desta Casa junto 
com o Senhor Deputado Roberto Carlos não 
estaríamos aqui hoje votando este projeto de lei 
histórico para os dois municípios da Grande Vitória. 
Portanto, a nossa fala é para parabenizar o Senhor 
Deputado Roberto Carlos pelo grande trabalho que 
conduziu. (Muito bem!)  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Concedo a 
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palavra ao Senhor Deputado José Esmeraldo.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, também 
parabenizamos o Senhor Deputado Roberto Carlos e, 
ao mesmo tempo, alertamos todos os Senhores 
Deputados, principalmente o Senhor Deputado 
Roberto Carlos, no que tange à jurisprudência de 
Serra e de Vitória.  

As Prefeituras de Vitória e de Serra 
notificaram às pessoas que moram na zona de 
proteção aeroportuária do terminal Eurico de Aguiar 
Salles que devem diminuir a altura das construções, o 
que achamos ridículo.  

O pessoal do Município de Serra será o mais 
prejudicado. Se o Shopping Mestre Álvaro, por 
exemplo, foi inaugurado é porque tinha licença. Da 
mesma forma o Hotel Ibis e a maternidade.  

Senhor Deputado Roberto Carlos, 
gostaríamos que V. Ex.ª, que é do Município de 
Serra, se juntasse a nós. Estamos fazendo um 
trabalho para que não haja essa demolição, porque as 
Prefeituras oficializaram a todos os moradores, que 
estão dentro daquele cone, a efetuarem as 
demolições.  

No Município de Vitória começa no bairro de 
Boa Vista. Mas a parte mais atingida é a região 
próxima do Hotel Ibis, bairros Jardim Carapina, 
Carapina, Eurico Salles. Os proprietários de muitas e 
muitas residências, de muitos imóveis serão 
obrigados a fazer demolições. 

Tomamos a liberdade de tocar nesse assunto 
pela primeira vez da tribuna desta Casa, porque, com 
certeza, seremos favoráveis aos moradores. Quem 
construiu foi com a autorização das Prefeituras de 
Serra e de Vitória. E as pessoas construíram na boa-
fé. Mas centenas de moradores agora receberam 
dessas mesmas Prefeituras uma notificação em 
cumprimento a uma determinação da Aeronáutica.  

Queremos passar esse assunto a V. Ex.ª, 
Senhor Deputado Roberto Carlos, que tem seu reduto 
eleitoral no Município de Serra. Inclusive, também 
temos um pequeno reduto eleitoral naquela cidade, 
assim como V. Ex.ª tem no Município de Vitória.  

Mas, finalizando, achamos importante 
somarmos forças para evitarmos esse 
constrangimento. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  

 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator. 

 O SR. RODNEY MIRANDA. - Com o relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. LUCIANO PEREIRA – Com o 

relator. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Justiça.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – 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, Solange Lube, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos. 
  Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, o Projeto de Lei n.º 464/2012 altera o 
limite entre os Municípios de Vitória e Serra. E 
altera, Senhor Deputado Roberto Carlos sem guerra 
do contestado, sem conflito, que é o mais importante, 
sem luta armada, com diplomacia. O interesse dos 
dois Municípios, com certeza, foi resguardado. 

Tem outras situações no Estado do Espírito 
Santo que precisam ser regularizadas. Citei para o 
Senhor Deputado Claudio Vereza uma situação que 
foi descoberta agora, Senhora Deputada Luzia 
Toledo. A Caixa Econômica Federal para financiar 
no Programa Nacional de Habitação Rural faz 
referência pelo mapa. E descobrimos que a 
comunidade que até então pensávamos que era do 
Município de Colatina, é do Município de São 
Roque. Estamos falando da comunidade de São 
Pedrinho.  

Hoje, quem atende à comunidade é o poder 
público do Município de Colatina com transporte 
escolar, agente comunitário de saúde, preservação e 
conservação das estradas. A população quer pertencer 
oficialmente ao Município de Colatina. Precisamos 
também instar os dois prefeitos para, por intermédio 
do diálogo, regularizar uma situação existente 
naquela região. 

O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 464/2012. (Muito bem!)(Pausa) 

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

relator. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator. 
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O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – 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. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e 
Regional, de Mobilidade e de Logística, para que esta 
ofereça parecer oral ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS) - Convoco os membros da 
Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento 
Urbano e Regional, de Mobilidade e de Logística, 
Senhores Deputados Gildevan Fernandes, José 
Esmeraldo, Esmael de Almeida e Atayde Armani.  

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

Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e 
Regional, de Mobilidade e de Logística, já tendo 
posicionamento direcionado para a 
constitucionalidade e de ter ouvido algumas 
explicações do Senhor Deputado Claudio Vereza 
com relação ao Projeto de Lei n.º 464/2012, oriundo 
da Mensagem n.° Governamental 316/2012, que 
altera o limite entre os Municípios de Vitória e de 
Serra fixado na Lei nº 1919, de 31 de dezembro de 
1963.  

O que vem acontecendo e que diz na 
Mensagem n.º 316/2012 é o seguinte: 

 
(...) 
 
Esse conflito vem gerando, ao longo 
destas últimas décadas, inúmeras 
demandas judiciais, com enormes 
prejuízos para as duas 
Municipalidades, seja em função da 
falta de estabilidade nas relações 
político-institucionais da região, seja 
pelas dúvidas das empresas quanto à 
competência no recolhimento dos 
tributos devidos, afetando 
significativamente suas receitas, e 
ainda pela insegurança jurídica nos 
investimentos públicos e privados na 
região. 
 

 Então, Senhores membros da Comissão de 
Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e 
Regional, de Mobilidade e de Logística, consta 
publicado no Projeto de Lei n.º 464/2012 a nova 
divisa entre os Municípios de Vitória e Serra, o mapa 

em anexo com a tabela de coordenadas. 
O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 

de Lei n.º 464/2012. (Muito bem!)(Pausa) 
Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES- Com o 

relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento 
Urbano e Regional, de Mobilidade e de Logística. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – 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, Dary Pagung, Atayde 
Armani, Freitas e Da Vitória. 

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

o Projeto de Lei n.o 464/2012 altera o limite entre os 
Municípios de Vitória e de Serra fixado na Lei n.º 
1919, de 31 de dezembro de 1963. 

O Projeto está totalmente documentado e já 
foi votado nas Comissões de mérito. Portanto, 
opinamos pela sua aprovação. (Muito bem!)  

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

relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. FREITAS – Com o relator. 
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O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 

O SR. SÉRGIO BORGES – Senhora 
Presidenta, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
A SR.a PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Obrigada, Senhor Deputado Sérgio 
Borges. 

Em discussão o Projeto de Lei n.o 464/2012. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Roberto Carlos. 
 

O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 
revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, primeiramente 
parabenizamos os membros das Comissões que 
apreciaram o projeto. Agradecemos as palavras do 
Senhor Deputado Claudio Vereza.  

Na realidade, criamos nesta Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, uma Frente 
Parlamentar para debater os limites entre os 
Municípios da Serra e de Vitória. Ao propor esta 
Frente Parlamentar, procuramos fazer um debate com 
equilíbrio, levando em consideração a importância 
das cidades de Vitória e de Serra. Mais do que isso, a 
responsabilidade e parceria dos dois gestores que 
hoje administram Vitória, Senhor Prefeito João 
Coser, que foi muito importante para a solução desse 
problema que se arrasta desde 1963, e a Serra, o 
Senhor Sérgio Vidigal, atual Prefeito.  

O que dizíamos ao criar a Frente Parlamentar 
para debater os limites Serra/Vitória: nesta Casa 
mesmo o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que não 
pode ser confundido com Gilson Gomes, teve um 
projeto de origem do ex-deputado Gilson Gomes, 
propondo uma nova fronteira entre as cidades de 
Serra e Vitória, em que a parte continental de Vitória 
seria anexada à de Serra e Vitória se resumiria apenas 
a uma ilha. 

Quando instalamos a Frente Parlamentar para 
debater esta questão entre as cidades de Serra e de 
Vitória, dizíamos que a cidade de Serra não queria 
pedacinho algum de terra da cidade de Vitória. A 
cidade de Serra quer apenas justiça, quer apenas o 
reconhecimento dos bairros que historicamente, pela 
Lei de 1963, se encontravam no território da cidade 
de Vitória. Histórica e culturalmente, os moradores 
dos bairros Bairro de Fátima, Eurico Salles, Boa 
Vista, Jardim Carapina, se consideram moradores da 
Serra. 

Foi com esse intuito que abrimos o diálogo 
com o Prefeito de Vitória. 

Agradecemos ao Senhor Kleber Frizzera, 
Secretário de Desenvolvimento da Prefeitura de 
Vitória; a Senhora Ana Márcia Eller, Secretária de 
Desenvolvimento Urbano de Serra; e às duas 
procuradorias: a Procuradoria da Prefeitura de 
Vitória, que num primeiro momento ficou muito 

reticente em avançar neste debate, e a Procuradoria 
da Prefeitura de Serra. 

Mas a ideia, a formatação do modelo que 
possibilitou a chegada deste projeto a esta Casa 
surgiu da Procuradoria da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. Agradecemos ao 
Procurador-Geral, Senhor Júlio Cesar Bassini 
Chamun, que deu o encaminhamento. Mas esta Casa 
ainda não é o ponto final. Provavelmente, se tudo der 
certo, a Assembleia Legislativa aprovará hoje este 
projeto encaminhado pelo Senhor Governador do 
Estado. Mas, pela compreensão e orientação da 
Procuradoria da Casa, na figura do Procurador-Geral, 
ainda será necessária a chancela da União. Então, a 
solução para esse problema, Senhora Deputada Luzia 
Toledo, é: uma lei municipal aprovada na Câmara 
Municipal de Serra, outra na Câmara Municipal de 
Vitória, uma lei estadual e a chancela da União, para 
não ter nenhuma insegurança jurídica. Vamos 
provocar a Senhora Presidenta Dilma Rousseff para 
editar um decreto. Essa é a compreensão da nossa 
Procuradoria. Mas esse passo hoje é importante. 

No Estado do Espírito Santo há outras 
situações que precisam ser ajustadas pela Assembleia 
Legislativa. Constituímos uma frente parlamentar 
para debater esse assunto. A Assembleia Legislativa 
pode provocar uma audiência pública estadual no 
local onde existir conflito. O prefeito de um 
município do Sul do Estado - não sei se de Jerônimo 
Monteiro -, queria fazer uma obra numa ponte, mas o 
Ministério Público disse que se o fizesse, S. Ex.ª 
responderia por improbidade administrativa, porque o 
local onde a ponte está situada pertence a outro 
município.  

Há situações no Espírito Santo que precisam 
ser tratadas. Esse exemplo de civilidade, de diálogo 
entre os municípios de Serra e de Vitória, com a 
presença atuante da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, foi fundamental para que 
pudéssemos encerrar uma disputa judicial que se 
arrastava desde 1963. 

 
O Sr. Esmael de Almeida – Senhor 

Deputado, parabenizamos V. Ex.ª pelo 
pronunciamento. Quando estávamos na Câmara 
Municipal de Vitória esse assunto também veio a 
debate quando foi aprovada uma lei e vimos o 
emprenho, a dedicação de V. Ex.ª em resolver de 
uma vez por todas esse problema. V. Ex.ª está de 
parabéns.  

Há uma área de conflito ainda entre os 
Estados do Espírito Santo e da Bahia. Poderíamos 
tratar desse assunto, que é muito grave. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS – É verdade. 

Concluímos parabenizando o Governo do Estado por 
enviar esse projeto de lei que resolve a disputa 
territorial entre os Municípios de Serra e de Vitória. 
(Muito bem!) 
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A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Continua em discussão o Projeto de Lei 
n.º 464/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei 464/2012. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

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

termos do artigo 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 465/2012. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Recebemos hoje e foi lida em 
Plenário a Mensagem Governamental n.º 326/2012, 
encaminhando o Projeto de Lei n.o 479/2012, que 
revoga a Lei n.º 9.794, de 24 de janeiro de 2012, 
numa atitude que nos pegou de surpresa, porque foi 
votado pela Comissão de Constituição e Justiça e 
aprovado à unanimidade, votada pelas demais 
comissões, inclusive, pela Comissão de Finanças, 
presidida pelo Líder do Governo, Senhor Deputado 
Sérgio Borges e, também, aprovada por este Plenário, 
seguindo para o Governo do Estado; tem o condão e 
o aval da PGE; deixaram vencer o prazo de apor o 
veto à referida lei. Não o fizeram tempestivamente. E 
hoje somos pegos de surpresa com essa mensagem, 
encaminhando o Projeto de Lei n.° 479/2012, que 
revoga a Lei n.° 9794, de 24 de janeiro de 2012, que 
dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais aos 
analistas judiciários e aos oficiais de justiça. 

No entendimento da PGE, querem fazer 
alusão a que as demais categorias, Polícia Civil e 
Polícia Militar, farão jus e vão requerer também os 
benefícios. Não há essa possibilidade até porque 
todos os trabalhos da Polícia Judiciária e da Polícia 
Preventiva - Polícia Militar e Guarda Municipal -, são 
feitas por viaturas caracterizadas ou descaracterizadas 
do Poder Público. Mas os oficiais de justiça e os 
analistas judiciários utilizam o seu próprio veículo e 
não têm compensação para isso. Portanto, essa 
justificativa não é plausível.  

Peço ao Vice-Líder bem como ao Líder do 
Governo que debatem junto ao núcleo do Governo 
para que essa mensagem não prospere. Caso 
contrário, votarei contrário à revogação dessa lei. 
  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
parabenizo V. Ex.ª por essa intervenção. Já havia 
conversado tanto com o Líder quanto com o Vice-
Líder do Governo manifestando também a minha 
surpresa. Também ficou surpreso o Senhor Deputado 
Marcelo Coelho, que é proponente. 

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

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

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 465/2012. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) - Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Justiça e convoco os seus membros, Senhores 
Deputados Dary Pagung, Atayde Armani, Freitas, 
Marcelo Santos, Elcio Alvares e Sandro Locutor.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor.  
  

O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 
revisão do orador) – Agradeço ao Nobre Senhor 
Deputado Claudio Vereza, que ocupa a Presidência 
da Comissão de Justiça. 

Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Justiça, o Projeto de Lei n.º 465/2012, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 317/2012, 
autoriza o Poder Executivo a realizar a contratação 
temporária de pessoal, para atender às necessidades 
da Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS. 

O projeto traz em seu bojo a necessidade, 
exposta pela Secretaria de Justiça, dos referidos 
funcionários, dos formatos de contratação, também 
justificados de acordo com a legislação vigente. 

O Quadro demonstrativo, por meio do Anexo 
Único, a que se refere o artigo 2.º desta lei, traz a 
contratação de cinco novos funcionários, sendo: um 
instrutor de confecção de bola de futebol e redes – 
nível fundamental completo e ser egresso do sistema 
penitenciário; um instrutor de confecção de camisetas 
– nível fundamental completo e ser egresso do 
sistema penitenciário; um gerente de produção, com 
experiência em controle de materiais, carteira de 
motorista CNH B e comportamento ético nas relações 
sociais e de trabalho. 

São cinco novos contratos de pessoal egresso 
do sistema penitenciário para funções de instruir 
novos detentos no sentido de qualificá-los 
profissionalmente.  

Senhor Presidente, a técnica legislativa está 
comprovada e nosso parecer é pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CLAUDIO VEREZA) – Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
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O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 

 
O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 

O SR. ELCIO ALVARES - Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – 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 – (ROBERTO 

CARLOS) – 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, Solange Lube, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos. 

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

Cidadania, o Projeto de Lei n.º 465/2012 autoriza o 
Poder Executivo a realizar a contratação temporária 
de pessoal, para atender às necessidades da Secretaria 
de Estado da Justiça – SEJUS. 

Relato pela aprovação da matéria. (Muito 
bem!) (Pausa) 

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

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - 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 – (ROBERTO 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILSINHO LOPES) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados Luiz 
Durão, José Esmeraldo e Dary Pagung. 

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

Segurança, a Mensagem Governamental n.º 317/2012 
visa autorizar o Poder Executivo a realizar 
contratação temporária de pessoal com a finalidade 
de atender necessidades emergenciais da Secretaria 
de Estado da Justiça. 

A contratação ora proposta se justifica para o 
desempenho de tarefas na execução do programa 
Pintando a Liberdade, realizado em parceria com o 
Ministério do Esporte, cujo objetivo é a confecção de 
bolas, redes e camisetas utilizando a mão de obra 
carcerária. 

A Comissão de Justiça já deu o parecer pela 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa. A Comissão de Defesa da Cidadania deu 
parecer pela aprovação. Da mesma forma, relatamos 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 465/2012. 
(Muito bem!) (Pausa) 

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

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

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

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

CARLOS) – 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, Solange Lube, Atayde 
Armani, Freitas e Sandro Locutor. 

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

o Projeto de Lei n.º 465/2012 visa autorizar o Poder 
Executivo a realizar contratação temporária de 
pessoal para atender às necessidades da Secretaria de 
Estado da Justiça – Sejus. A contratação terá um 
prazo de até doze meses, a partir da formalização do 
contrato, prevendo-se sua prorrogação por igual 
período, podendo ser rescindido a qualquer tempo no 
interesse da administração ou do contratado. 
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Relatamos pela aprovação do projeto em 
pauta. (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. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – 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 – (ROBERTO 

CARLOS) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
465/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 465/2012. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – É regimental. 
Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Cacau 
Lorenzoni, Da Vitória, Gildevan 
Fernandes, Glauber Coelho, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo e Marcelo 
Coelho) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Claudio 

Vereza, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Freitas, Genivaldo Lievore, 
Gilsinho Lopes, José Carlos Elias, 
José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Luiz Durão, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Rodney Miranda, Sandro 
Locutor, Sérgio Borges e Solange 
Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Registraram presença dezenove 
Senhores Deputados.  

Há quorum para votação. 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 466/2012.  

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, Dary 
Pagung, Marcelo Santos e Atayde Armani. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, agradeço ao nobre 
Deputado Elcio Alvares, Presidente de nossa 
Comissão.  

O Projeto de Lei Complementar n.º 466/2012 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Alegre área de terreno medindo 24.868,84m² (vinte e 
quatro mil, oitocentos e sessenta e oito metros 
quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados). 
O terreno que ora será objeto deste projeto é para a 
construção do Terminal Rodoviário no Município de 
Alegre, ao lado do Teatro Municipal Virgínia Santos. 
Terreno este cuja parte é ocupada pelo Teatro 
Municipal Virgínia Santos.  

Senhor Presidente Elcio Alvares, com 
satisfação relatarei a referida matéria de acordo com 
o parecer de nossa Comissão. Os documentos 
elencados estão no projeto; há a publicação no Diário 
Oficial; há também as redações adequadas de acordo 
com o DLR desta Casa.  

Relatamos favoravelmente e prazerosamente, 
haja vista inclusive, que o futuro Vice-Prefeito do 
Município pertence ao nosso partido, o PV, e o 
Prefeito eleito, Senhor Paulo Lemos, é pai do Senhor 
Paulo Marcos Lemos, Diretor Administrativo desta 
Casa.  

Com satisfação relatamos o Projeto de Lei n.º 
466/2012 obedecendo aos critérios legais que o 
projeto exige. Relatamos pela constitucionalidade e 
legalidade do referido projeto. (Muito bem!)  
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

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

relator. 
 
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 

relator. 
 

O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 

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

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

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

CARLOS) - 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, Solange Lube, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos. 

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

da Cidadania, relatamos pela aprovação do Projeto de 
Lei n.º 466/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 318/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Alegre área de 
terreno medindo 24.868,84m² (vinte e quatro mil, 
oitocentos e sessenta e oito metros quadrados e 
oitenta e quatro decímetros quadrados). (Muito 
bem!) (Pausa)  

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

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - 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. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) - Convoco os membros da 
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Solange Lube, Esmael de Almeida, 
Atayde Armani e Gilsinho Lopes. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
oferecer parecer.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – É regimental.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS) – Devolvo a palavra à 
Mesa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 467/2012. 

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 Sandro 
Locutor, Claudio Vereza, Rodney Miranda, Gildevan 
Fernandes, Dary Pagung, Marcelo Santos 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, relataremos uma 
matéria importantíssima. O Projeto de Lei n.º 
467/2012, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
319/2012, dispõe sobre o Sistema Único de 
Assistência Social no Estado/Suas-ES e dá outras 
providências. 

Desde a aprovação da Lei Orgânica da 
Assistência Social – Loas, o Governo Federal criou o 
Sistema Único de Assistência Social, a exemplo do 
que existe na área da Saúde e, agora, também na área 
da Segurança Pública. 
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O Sistema Único de Assistência Social – 
Suas, vem se consolidando em todo o Brasil como 
um sistema de políticas públicas voltadas para a 
assistência às pessoas que dela necessitem, conforme 
prevê a Constituição Federal. E o SUAS implanta no 
País inteiro um sistema hierarquizado, com tarefas 
para a União, para os Estados e para os Municípios. 
Citamos um exemplo: Cabe aos municípios a 
implantação e a administração dos Centros de 
Referência de Assistência Social e outras tarefas. 
Dessa forma, algumas tarefas cabem ao Governo do 
Estado e outras, ao Governo Federal.  

A criação do Sistema Único de Assistência 
Social, SUAS, no Estado do Espírito Santo é uma 
conquista e um avanço importante. Juntamente com o 
Conselho Estadual de Assistência Social, Coneas, um 
conselho bastante atuante no Estado, e o Fundo 
Estadual de Assistência Social, Feas. Portanto, a 
referida matéria é de grande importância.  

Parabenizamos o Senhor Rodrigo Coelho, 
colega, companheiro e Secretário de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos, por elaborar 
e encaminhar ao Senhor Governador essa matéria de 
imensa importância a toda a população capixaba. 

Parabenizamos o Governo do Estado por 
enviar o referido projeto de lei, que viabilizará 
recursos oriundos do Fundo Nacional do Sistema 
Nacional de Assistência Social ao Estado do Espírito 
Santo.   

O nosso parecer é claríssimo pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 
467/2012. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator. 
 
O SR. RODNEY MIRANDA – Com o 

relator. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

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

unanimidade pela Comissão de Justiça. 

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

CARLOS) – 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 e Solange Lube. 

Designo para relatar o projeto a Senhora 
Deputada Solange Lube.  

 
A SR.ª SOLANGE LUBE – (Sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão, o Projeto de Lei n.º 
467/2012, oriundo da Mensagem Governamental n.º 
319/2012, dispõe sobre o Sistema Único de 
Assistência Social no Estado, SUAS-ES e dá outras 
providências. 

Considerando que a Comissão de Justiça 
ofereceu parecer pela constitucionalidade do presente 
projeto, o nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 467/2012. (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 a 

relatora. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com a 

relatora. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com a 

relatora. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - A 

Presidência acompanha o voto da relatora. 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

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

CARLOS) – Concedo a palavra à Comissão de 
Assistência Social, para que esta ofereça parecer oral 
ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES) - Convoco os membros da 
Comissão de Assistência Social, Senhores Deputados 
José Esmeraldo, Freitas e Solange Lube. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
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oferecer parecer.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – É regimental. 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 357/2012. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de manutenção da 
sessão. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – É regimental. 

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem presença nos terminais eletrônicos, para 
efeito de verificação de quorum para manutenção da 
sessão. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Freitas, 
Gildevan Fernandes, Rodney 
Miranda e Sérgio Borges) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Claudio 
Vereza, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Genivaldo Lievore, 
Gilsinho Lopes, José Carlos Elias, 
José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Luiz Durão, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Sandro Locutor e Solange 
Lube)  
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) - Registraram presença dezesseis 
Senhores Deputados. 

Há quorum para manutenção da sessão. 
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, Marcelo Santos e Dary 
Pagung. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente de demais 
membros da Comissão de Justiça, há uma emenda a 
ser apresentada, mas quero deixar registrado que essa 
Mensagem n.º 05/2012 foi assinada pelo Governador 

do Estado, Senhor Renato Casagrande e pelo 
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 
Pedro Valls Feu Rosa e já tem consentimento dos 
Poderes. Portanto,esta Casa, naturalmente, também 
vai apoiar essa emenda. 

Como é uma emenda a ser apresentada, quero 
me prevalecer do prazo regimental e em uma 
discussão mais profunda, retornar a pauta 
apresentando o nosso parecer. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – É regimental. 
Devolvo a palavra à Mesa.  

  
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 438/2012. 

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 Sandro 
Locutor, Claudio Vereza, Dary Pagung, Marcelo 
Santos, Atayde Armani e Lúcia Dornellas.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor.  

 
O SR.  SANDRO LOCUTOR – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão Justiça, passo a relatar o 
Projeto de Lei n.º 438/2012, oriundo da Mensagem n. 
o 07/2012, do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o 
Regimento de Custas de acordo com as 
recomendações do Conselho Nacional de Justiça, e 
adota outras providências. Temos no bojo do projeto 
de lei inclusive orientação do Conselho Nacional de 
Justiça determinando tais alterações. É um sonho de 
consumo dos advogados e também das pessoas que 
têm ajuizadas várias ações em todo o território 
estadual. Teremos, inclusive, a diminuição das 
custas, Senhor Deputado Elcio Alvares, conforme 
orientação dentro do próprio projeto de lei. Temos as 
notas, as tabelas, os atos oficiais da justiça, dos 
porteiros de auditórios, atos dos tabeliães, atos dos 
oficiais de protesto, tudo dentro do bojo do Projeto de 
Lei n.º 438/2012. De acordo com o exame do mesmo, 
com as correções sugeridas pela Diretoria Legislativa 
de Redação, relatamos favoravelmente ao Projeto de 
Lei n.º 438/2012, pela legalidade e 
constitucionalidade do mencionado projeto. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

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

 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - 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, Solange Lube, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos.  

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

da Cidadania, o Projeto de Lei n.º 438/2012 é oriundo 
da Mensagem n.º 07/2012, do Tribunal de Justiça, 
que dispõe sobre o Regimento de Custas.  

Relato pela aprovação, com as correções 
sugeridas pela DLR. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – 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. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - 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, Atayde Armani, Freitas, 
Dary Pagung e Solange Lube. 

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

o Projeto de Lei n.o 438/2012, oriundo da Mensagem 
n.o 07/2012, do Tribunal de Justiça, dispõe sobre o 
Regimento de Custas de acordo com as 
recomendações do Conselho Nacional de Justiça - 
(CNJ), e adota outras providências. Encaminhado 
pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, 
Presidente do Tribunal de Justiça. Relato pela 
aprovação com as correções sugeridas pela DLR. 
(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. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
O SR. FREITAS - Com o relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
 
A SRª. SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

CARLOS) - Em discussão o Projeto de Lei n.º 
438/2012. (Pausa)  

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 438/2012.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado. (Pausa) 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Temos a impressão de que 
não há quorum para votarmos. 
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O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) – Senhor Deputado Doutor Hércules, V. 
Ex.ª está votando contrário o projeto? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) – Senhor Deputado Doutor Hércules, 
estamos em processo de votação. 

Aprovado o projeto. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, pela ordem! O Projeto de Lei n.º 
438/2012 foi votado irregularmente porque não tem 
quorum para votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) – Temos dezoito Deputados presentes. 
Agora faremos a recomposição do quorum, a pedido 
do Senhor Deputado Doutor Hércules. 

É regimental. 
Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Atayde Armani, 
Dary Pagung, Esmael de Almeida, 
Luiz Durão e Sandro Locutor e 
comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Freitas, Genivaldo Lievore, 
Gilsinho Lopes, José Carlos Elias, 
José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Marcelo Santos, Roberto Carlos, 
Sérgio Borges, Solange Lube e 
Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Registraram presença quatorze 
Senhores Deputados. 

Há quorum para a manutenção da sessão. 
(Pausa) 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Já está no horário do 
final da sessão e não poderemos votar projeto 
nenhum, pois não temos nem condições de votá-
lo. O Senhor Deputado Doutor Hércules é 

conhecedor do Regimento Interno e pediu 
verificação de quorum. Estaremos neste Plenário 
falando nos três minutos regimentais para 
chegarmos ao final desta jornada, mas antes 
registramos nossa presença. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Primeiramente gostaria de dizer ao 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes que esses três 
minutos não são regimentais; o pela ordem de V. Ex.ª 
não procede. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela ordem, 

Senhor Presidente! Apenas um minutinho. Foi 
aprovado um projeto de lei nesta Casa e quando este 
projeto foi aprovado realmente não tinha quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Foi aprovado com a presença registrada 
de dezoito Deputados no painel eletrônico. No 
processo de votação, já findado, o Senhor Deputado 
Doutor Hércules solicitou recomposição de quorum, 
que foi acatada. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Quando houve a 
recomposição de quorum, foi registrada a presença de 
treze ou quatorze Parlamentares. Estou dentro deste 
Plenário desde o início e não sou menino e sei fazer 
conta. V. Ex.ª pode ter visto no painel eletrônico, mas 
no Plenário não tinham dezoito Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Mas estamos seguindo o painel. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, estou falando... 
 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Solicito que V. Ex.ª conclua. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, espere aí, V. Ex.ª é ditador? Virou 
ditador? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Solicito que V. Ex.ª conclua. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Já pensou se 

V. Ex.ª fosse Presidente desta Casa? Ditador! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Só existe Presidente se houver voto. Se 
V. Ex.ª votar em mim, serei Presidente. Se não votar, 
não serei Presidente. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, estou falando que V. Ex.ª votou um 
projeto de lei errado. 
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O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Estou dizendo a V. Ex.ª que fizemos a 
leitura no painel. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – V. Ex.ª está 

errado! Está errado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Fizemos a leitura no painel. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – V. Ex.ª 

votou contra a lei porque aprovou o projeto e V. 
Ex.ª está errado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – V. Ex.ª tem todo o direito de 
questionar. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Quero 

que fique registrado em ata que o Senhor 
Deputado Roberto Carlos, que está substituindo 
o Presidente Theodorico Ferraço, votou o projeto 
anterior, mas não tem quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Ok. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! V. Ex.ª falou que não é 
regimental, mas estamos neste Plenário e 
acompanhamos todas as sessões; há precedentes e 
precedentes viram jurisprudência e julgados viram 
jurisprudências. Às vezes há Deputados que vão à 
tribuna e falam por vinte minutos na fase dos 
oradores e isso está sendo uma norma nesta Casa. 
Queremos informar a V. Ex.ª que em cima do...  

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Já está terminando o tempo desta 
sessão. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Mas 

exatamente para que não votemos. Também essa 
recomposição de quorum foi pedida 
extemporaneamente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – O tempo regimental para a 
conclusão da sessão ordinária é até as 18h. Em 
relação ao questionamento da votação anterior, 
permanecemos com a nossa posição de que a 
votação aconteceu com o registro de dezoito 
Deputados presentes. Vamos concluir. Em 
relação ao questionamento da votação anterior, 
do Projeto de Lei n.º 357/2012, permanecemos 
com a nossa posição: a votação aconteceu com o 
registro de dezoito presenças. (Pausa) 

Findo o tempo destinado a presente sessão, 
vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, solene, dia 11 de 
dezembro de 2012, às 18h, conforme requerimento da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos, aprovado em Plenário, em Comemoração 
ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, para a 
qual designo Expediente: o que ocorrer, e comunico 
que haverá sessão ordinária dia 12 de dezembro de 
2012, cuja ordem do Dia é a seguinte: discussão 
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.o 44/2012; discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
351/2012 e 340/2012; discussão única, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 50/2012; discussão única, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.os 466/2012, 
467/2012; discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei Complementar n.os 51/2012; 52/2012 
e 53/2012; discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.o 479/2012; discussão única, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei Complementar 
n.o 54/2012; discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.o 481/2012 e 357/2012; discussão 
única, em regime de urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 45/2012, 46/2012, 47/2012 e 
48/2012; discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 435/2011, 181/2012, 188/2012, 202/2012, 
217/2012, 223/2012, 226/2012, 227/2012, 244/2012, 
258/2012, 259/2012, 288/2012, 295/2012, 317/2012, 
379/2012, 381/2012, 408/2012, 432/2012, 441/2012 
e 442/2012; discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Resolução n.os 02/2011, 35/2011 e 
03/2012; discussão prévia, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.o 383/2012; discussão especial, 
em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 410/2012 
e 433/2012; discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.o 217/2012.  

 
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 os Senhores Deputados 
Doutor Henrique Vargas e Aparecida 
Denadai) 
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CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
José Esmeraldo, Luciano Pereira, Marcelo 
Coelho, Roberto Carlos, Sandro Locutor e 
Theodorico Ferraço) 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Roberto Carlos e a convite 
do Presidente, assume a 2.ª Secretaria 
o Senhor Deputado Marcelo Coelho) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(O Senhor Deputado Marcelo 
Coelho lê Provérbios, 29:2) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima vigésima 
sessão ordinária, realizada em 11 de dezembro de 
2012. (Pausa) 
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
 
  Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata quadragésima terceira sessão solene, 
realizada em 11 de dezembro de 2012. (Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Genivaldo Lievore, José 
Carlos Elias e Solange Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 
DO CASTELO 

CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO 
E ACOMPANHAMENTO DO FUNDO PARA 

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
REGIONAIS 

DECRETO MUNICIPAL Nº 1.809-A/2010 
 
OFÍCIO N.º 05/2012 
 
Conceição do Castelo, 03 de dezembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em atendimento ao que preconiza a Lei 
8.308/2006, Art. 7º, estamos encaminhando em 
anexo, Relatório Físico Financeiro do período de 
01/07/2012 a 30/11/2012, dos recursos recebidos pelo 
Município de Conceição do Castelo, bem como os 
rendimentos auferidos no período, proveniente do 
Fundo para Redução das Desigualdades Regionais. 

 
Atenciosamente, 

 
CLÉCIO EDUARDO VIANA 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Ciente. Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO 
CHAVES 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

OFÍCIO N.º 03/2012 
 
Alfredo Chaves, 10 de dezembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Em atendimento ao que determina ao art. 7º 
Inciso IV. Da Lei Estadual Nº 8.308/2006, 
encaminhamos a Vossa Excelência e dignos Pares, 
cópia da ata da reunião do Conselho, ocorrida em 30 
de novembro do corrente ano, bem como o relatório 
dos recursos recebidos do Fundo, apresentando as 
datas, os repasses e os pagamentos efetuados, para 
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conhecimento e providências cabíveis. 
 Sendo só para o momento, antecipadamente 
agradecemos. 
 
 Atenciosamente, 
 

EDILEZIA EDUARDO DOS SANTOS ALVES 
Presidente do Conselho Municipal 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
OFÍCIO N.º 73/2012 
 
Vitória, 11 de dezembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Tendo em vista que ocorreu erro material no 
envio das tabelas constantes do Projeto de Lei nº 
09/2012, que propõe a Reestruturação do poder 
Judiciário do estado do espírito Santo, encaminho as 
tabelas devidamente corrigidas, sem previsão de 
criação de novas comarcas. 

 
Atenciosamente, 

 
PEDRO VALLS FEU ROSA 

Desembargador 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo 
 

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

(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani e 
Aparecida Denadai) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 45/2012. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E 
PLANEJAMENTO – SEP 

 
OFÍCIO N.º 205/2012 
 
Vitória, 06 de dezembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em atendimento ao disposto no parágrafo 2º 
do Art. 116º da Lei 8.666/93, encaminhamos em 
anexo cópia do Convênio Nº 001/2010 e sua 
respectiva publicação no Diário Oficial, celebrado 
entre o Estado do Espírito Santo, através da 
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – 
SEP e a Associação dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo – AMUNES, para realização do 7º 
Seminário Gestão das Cidades. 

 
Atenciosamente, 
 
ROBSON LEITE NASCIMENTO 

Secretário de Estado de Economia e Planejamento 
 
Ao  
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

180/2012, do Deputado Rodney Miranda, de renúncia 
ao mandato de Deputado Estadual, a partir de 1.º de 
janeiro de 2013, em virtude de sua investidura no 
cargo de Prefeito Municipal de Vila Velha – ES. 
Publicado integralmente no DPL do dia 13 de 
dezembro de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Ciente. Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
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OFÍCIO N.º 121/2012 
 
Vitória, 11 de dezembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com base no Capítulo IV, artigo 305, Inciso 
6º, do Regimento Interno, solicito justificar a minha 
ausência na sessão ordinária do dia 11 de dezembro 
de 2012. 

 
Atenciosamente, 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual – PDT 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO S/N.º - 2012 
 
Vitória, 11 de dezembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 05 de dezembro, 
nos termos do §6º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
THEODORICO FERRAÇO 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
EMENDA ADITIVA N.º 01/2012 
 

Acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 2º 
do Projeto de Lei nº 366/2012, de autoria do 
Deputado Estadual Roberto Carlos, que dispõe sobre 
as normas gerais relativas a concursos públicos no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, instituindo o 
Estatuto dos Candidatos a Concursos Públicos, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 2º A realização do concurso 
público, em todas as suas fases, exige 
a observância dos princípios 
constitucionais expressos e 
implícitos. 
 
§ 1º Em respeito ao princípio da 
publicidade, o edital deverá informar 
as vagas existentes para os cargos em 
disputa, devendo estas serem 
providas. 
  
§ 2º Entende-se como cadastro de 
reserva a necessidade fundamentada 
da administração manter um quadro 
de possíveis substitutos imediatos 
para cargos com previsibilidade de 
vacância devidamente motivada, e 
para os quais não se possa aguardar, 
por razões de interesse público, a 
realização de concurso específico 
após detectada efetivamente as 
vacâncias. 
 
§ 3º Para os cargos cujas atribuições 
exijam que o candidato tenha registro 
em órgão fiscalizador do exercício 
profissional, deverá esse, em caso de 
sucesso, provar antes da sua posse no 
cargo, que está devidamente 
registrado no Conselho Regional da 
sua profissão ou Ordem. 
 
§4º Comprovado o registro no órgão 
fiscalizador do exercício profissional 
para efeito de posse, caso o candidato 
esteja inadimplente, terá o prazo de 
180 (cento e oitenta) dias para 
quitação do débito existe perante o 
Conselho Regional correspondente 
ou Ordem.” 

 
Palácio Domingos Martins, 11 de dezembro 

de 2012. 
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SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PV 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Nos concursos públicos em todo país, vemos 
vagas sendo preenchidas genericamente por 
profissionais de diversas áreas, sem observar as 
qualificações específicas de sua formação. Tal 
situação prejudica a sociedade e frustra o profissional 
que não exerce, de fato, aquilo a que foi preparado 
em suas graduações.  

A inclusão da qualificação técnica 
especializada como requisito para a ocupação de 
cargos públicos contribuirá, de sobremaneira, para 
melhorar a gestão pública, atendendo, assim, às 
necessidades de desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo. 

Baseados nessa premissa é que propomos a 
presente emenda, que visa, precipuamente, 
resguardar os direitos dos profissionais habilitados, 
além de profissionalizar a máquina administrativa, 
assegurando, destarte, um melhor atendimento e 
qualidade aos usuários dos serviços públicos 
capixabas.  

Impende ressaltar que não há, com a presente 
alteração, qualquer mácula à legislação vigente, ao 
revés, posto que até mesmo aquele profissional que 
se encontra em dificuldades financeiras terá o prazo 
de 6 meses para adequar sua situação e regularizar 
sua situação perante o órgão fiscalizador. 

Destarte, considerando o elevado alcance e a 
relevância da presente alteração conto com o apoio 
de Vossas Excelências para aprovação desta emenda 
aditiva. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
366/2012. 

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 482/2012 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
os salões de festas exibirem em suas 
dependências advertência sobre a 
conduta criminosa de dirigir sob a 
influência de álcool. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 
Art. 1º A advertência escrita “é crime dirigir 

sob a influência de álcool, punível com detenção”, de 
que trata o art. 4ºA da Lei Federal nº 9.294, de 15 de 
julho de 1996, deve ser afixada nos salões de festas e 
em estabelecimentos similares. 

 
Parágrafo único O disposto no “caput” não 

se aplica aos salões de festas dos edifícios ou 
condomínios residenciais. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 04 de novembro de 2012. 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual – Líder do PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Ambientes com intensa vida social, 

sensualidade, alegria e descontração: esses costumam 
ser os cenários para as propagandas de bebidas 
alcoólicas. O que essa publicidade não mostra – 
apesar dos avisos de “Beba com moderação” – são os 
efeitos nocivos que o consumo regular e excessivo do 
álcool pode trazer para a saúde. Além do mais, o 
“marketing” tende a influenciar crianças e 
adolescentes, mais vulneráveis aos apelos da mídia. 

Dados da Organização Mundial da Saúde – 
OMS – mostram que o Brasil é um dos países onde 
há maior consumo de álcool no mundo. O II 
Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas 
Psicotrópicas no Brasil, promovido pela Secretaria 
Nacional Antidrogas – Senad –, identificou que, em 
108 cidades brasileiras com mais de 200 mil 
habitantes, 12,3% das pessoas com idade entre 12 e 
65 anos são dependentes de bebidas alcoólicas. Os 
dados apontam o aumento do consumo de álcool em 
faixas etárias cada vez mais precoces. “É evidente a 
existência de propagandas apelativas voltadas para o 
público jovem. A única forma de combater os males 
do alcoolismo é mudar o discurso da mídia e divulgar 
os seus reais efeitos.” 

As medidas restritivas à comercialização e ao 
consumo de bebidas alcoólicas, em âmbito federal, 
estadual e municipal, levantam polêmica e colocam 
em conflito os interesses individuais e os coletivos. 

Depois da polêmica levantada pela Lei 
Federal nº 11.705, de 2008, a chamada “lei seca”, que 
proíbe a ingestão de qualquer quantidade de álcool 
antes de dirigir, as medidas de restrição ao consumo 
de bebidas alcoólicas voltam à ordem do dia. 

A ofensiva contra o consumo excessivo de 
bebidas alcoólicas ocorre pouco mais de uma década 
depois do combate travado contra o cigarro. Desde 
1996, o Brasil instituiu uma série de restrições ao 
fumo e à propaganda do produto. Passou a ser 
proibido fumar em ambientes fechados coletivos e foi 
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eliminada a publicidade em rádio e TV. Por fim, os 
fabricantes passaram a ser obrigados a veicular textos 
e imagens advertindo para os malefícios do fumo. O 
mesmo ocorre e deve continuar ocorrendo com 
relação aos malefícios da bebida alcoólica. 

E muito mais se poderia falar sobre os 
estragos que a bebida alcoólica pode causar. A 
afixação de placas com a afirmação de que é crime 
dirigir alcoolizado, punível com detenção, poderá, em 
tese, diminuir a causa de tantos acidentes, razão pela 
qual aguardo o apoio de meus nobres pares à 
aprovação deste projeto, que reputo de suma 
importância. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
298/2012. 

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 483/2012 

 
Obriga a permanência de salva-vidas 
e ou guardiões de piscinas, em 
piscinas de escolas e creches da rede 
privada de ensino, clubes e 
academias que ofereçam aulas de 
natação no Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É obrigatória a permanência de salva-
vidas, e ou, guardião de piscinas, em piscinas 
localizadas em escolas e creches da rede privada de 
ensino, clubes e academias que ofereçam aulas de 
natação, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 2º As escolas e creches da rede de 
ensino privado, clubes e academias que trata a 
proposição, cujos administradores não observarem 
esta Lei estarão sujeitos a pena, primeiramente de 
advertência e, multa de 1.000 (mil) Valores de 
Referência do Tesouro Estadual - VRTEs, dobrada, 
em caso de reincidência. 

 
§ 1º As multas de que trata este artigo serão 

precedidas de pena de advertência e, posteriormente, 
multa de 1.000 (mil) Valores de Referência do 
Tesouro Estadual - VRTEs, dobrada, em caso de 
reincidência. 

 

§ 2º A reincidência implicará no 
encerramento das atividades dos estabelecimentos 
referidos neste artigo. 
 

Art. 3º O salva-vidas e ou guardião de 
piscinas a que se refere o “caput” desta Lei deve ser 
habilitado profissionalmente para as tarefas de que 
trata, e autorizado pelo Corpo de Bombeiros do 
Estado do Espírito Santo. 
 

Parágrafo único É, também, reconhecido 
como guardião de piscina, para efeito do disposto 
nesta Lei, o profissional de Educação Física 
regularmente inscrito no Sistema CONFEF/CREF e 
devidamente habilitado em curso específico, 
organizado pelo Conselho Regional de Educação 
Física da 1ª Região e chancelado pelo Corpo de 
Bombeiros.  
 

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

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2012. 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual – Líder do PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Nesta semana, um garoto morreu afogado 

durante a aula de natação em uma escola de São 
Paulo. Como pode uma criança de três anos cair na 
piscina durante uma aula e ninguém ver? A morte de 
Bernardo chama a atenção para um dado 
preocupante. 

No Brasil, afogamentos é a segunda causa de 
morte e a sétima de hospitalização, entre os 
acidentes, na faixa etária de 1 a 14 anos. Segundo o 
Ministério da Saúde, em 2010, 1.184 crianças de até 
14 anos morreram vítimas de afogamentos, o que 
representa uma média diária de quase 3 óbitos. 

Em média 87 crianças morrem afogadas em 
piscinas, segundo a ONG Criança Segura. 

Não há leis nacionais que regulem o uso 
desses espaços. Há apenas leis estaduais e 
municipais, segundo o Sobrasa. 

Algumas, como em São Paulo, por exemplo, 
determinam que as piscinas sejam protegidas por 
cercas. Outra lei exige placas informando a 
profundidade da água. 

Não existe legislação que determine, por 
exemplo, o número de professores por aluno. Nem 
que obrigue que um guarda-vidas fique observando 
os alunos durante a aula. Cada escola, clube ou 
academia têm seu próprio protocolo de segurança 
baseado em recomendações. 

Sem norma legal nem fiscalização, cabe às 
escolas definirem as regras e as estratégias para 
proteger os alunos de eventuais acidentes e possíveis 
tragédias. 
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A triste tragédia preocupa agora os pais que 
mantêm as crianças em colégios que oferecem aulas 
de natação ou matricularam os pequenos em 
academias e clubes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
283/2012. 

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 484/2012 
 

Institui o Dia Estadual do Socorrista, 
Emergencista e Voluntário. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do 
Socorrista, Emergencista e Voluntário no Calendário 
Oficial do Estado, a ser comemorado no dia 09 do 
mês de outubro. 
 

Parágrafo único Considera-se para fins 
desta Lei: 
 

I - Socorrista: profissional habilitado 
para atendimento no suporte básico 
de vida na urgência, com atuação na 
emergência clínica; 
  
II - Emergencista: profissional 
graduado dedicado ao suporte 
intermediário em emergência clínica; 
 
III - Médico Emergencista: 
profissional graduado dedicado à 
emergência médica, em suporte 
avançado; 
 
IV - Voluntário: força de auxílio 
complementar em casos de 
prevenção e combate a incêndios, 
resgates, calamidades públicas, 
inundações, desabamentos e socorro 
às vítimas de trânsito. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2012. 
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual – Líder do PDT 

4.º Secretário 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto tem por objetivo instituir o 
Dia Estadual do profissional Socorrista, 
Emergencista e Voluntário. 

O objetivo é prestar justa homenagem aos 
profissionais que atuam no serviço de socorro de 
emergência, pois tornam a nossa sociedade mais 
desenvolvida e humana. É uma forma também de 
alertar para a importância do socorrismo e 
homenagear todos esses heróis tantas vezes anônimos 
que nem sempre são devidamente reconhecidos e 
valorizados. 

Diante das considerações acima, conto com o 
apoio de Vossas Excelências para aprovação do 
anexo projeto, na forma apresentada, que já vigora 
em outros Estados, tendo em vista a importância 
desses profissionais para a sociedade como um todo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

de Urgência n.o 183/2012, do Deputado Esmael de 
Almeida e outros, ao Projeto de Resolução n.o 
11/2012, de sua autoria, que institui a Comenda do 
Mérito Legislativo Daniel Fernandes Alves para 
agraciar os corretores de imóveis. Lido na 120.ª 
Sessão Ordinária, realizada dia 21 de dezembro 
de 2012, e adiada a votação por falta de quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 183/2012, lido em sessão anterior.  

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

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

588/2012, do Deputado Claudio Vereza, ao 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, para o registro pela TV da ALES de todos os 
acontecimentos ligados a esta Casa de Leis. Lida na 
120.ª Sessão Ordinária, realizada dia 21 de 
dezembro de 2012, e adiada a votação por falta de 
quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação a Indicação n.º 588/2012, 
lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
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Aprovada.  
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 
Presidente, estou recebendo algumas informações. A 
primeira é que aniversário do Senhor Júlio Chamon, 
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. Então, 
estamos desejando feliz aniversário, muitos anos de 
vida. Daqui a pouco o Senhor Presidente também 
desejará. Quero mandar um abraço todo especial para 
a Senhora Deputada Aparecida Denadai, nossa 
querida Deputada. Bom vê-la no nosso plenário, 
conosco. Estou doido para ter embates com V. Ex.ª. 
Não foi possível nessa eleição, mas na próxima nos 
encontraremos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Também me uno às congratulações 
feitas ao aniversariante, Senhor Júlio Chamon, 
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa que tem 
prestado relevantes serviços a esta Casa. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Receber as boas-vindas de 
Vossa Majestade, Senhor Deputado Roberto Carlos, é 
sempre uma honra. Meu rei. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – Esse cara 
sou eu. 
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Recorro do despacho de V. 
Ex.ª, proferido em sessão anterior, aos Projetos de 
Lei n.os468/2012 e 469/22012, de minha autoria, para 
audiência do Plenário.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Defiro o pedido de recurso.  

À Comissão de Justiça para oferecer parecer 
sobre o recurso.  

Desejamos sempre a V. Ex.ª muita saúde e 
que traga sempre esse sorriso a esta Casa. 

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

589/2012, do Deputado Esmael de Almeida, ao 
Governador do Estado, para criação de uma 
Universidade Tecnológica Estadual a Distância. Lida 
na 120.ª Sessão Ordinária, realizada dia 21 de 
dezembro de 2012, e adiada a votação por falta de 
quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação a Indicação n.º 589/2012, 
lida em sessão anterior.  

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

Aprovada.  
Continua a leitura do Expediente 

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

590/2012, da Deputada Aparecida Denadai, ao 
Governador do Estado, para implantação da 
ROTAM, Ronda Ostensiva Tática Motorizada, da 
Polícia Militar do Espírito Santo, em Cariacica. Lida 
na 120.ª Sessão Ordinária, realizada dia 21 de 
dezembro de 2012, e adiada a votação por falta de 
quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em votação a Indicação n.º 590/2012, 
lida em sessão anterior.  

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

Aprovada.  
Continua a leitura do Expediente 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 
INDICAÇÃO N.º 591/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos arts. 141, inciso VIII e 174 do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

Construção de uma ponte ligando o 
Município de São Mateus a Linhares, 
na localidade de Barra Nova no 
Município de São Mateus a Barra 
Nova no Município de Linhares.  

 
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2012. 

 
DOUTOR HENRIQUE VARGAS 

Deputado Estadual – PRP 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A construção da referida ponte servirá para 
desenvolvimento e fortalecimento do Turismo do 
litoral norte do Estado do Espirito Santo. Já que com 
a respectiva ponte haverá a ligação entre as praias de 
ambos os Municípios, o que facilitando ao turista o 
acesso às praias situadas naqueles Municípios, a 
saber: Barra Nova, Barra Seca, Uruçuquara, Pontal 
de Linhares e Guriri. 

Assim, é extremamente necessária a 
elaboração do referido projeto, bem como a 
construção da aludida ponte, como forma de 
viabilizar o crescimento turístico do nosso Estado, 
em especial no que tange ao crescimento da região do 
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Norte do Estado, que possui lindas praias e um 
potencial enorme para o aproveitamento turístico. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
591/2012, 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 592/2012 
 
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 Assembleia 
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 possibilidade de 
execução de obra de recapeamento 
asfáltico da Estrada do Penedo, via 
de ligação das Rodovias ES 060 à ES 
487, no município de Itapemirim. Na 
oportunidade, informamos que o 
deferimento da presente indicação é 
de fundamental importância para a 
geração de economia aos cofres 
públicos, tendo em vista que o 
Governo do Estado tem prestado 
permanentes serviços de conservação 
do trecho. Entretanto qualquer 
período de chuva faz surgir várias 
poças d’agua no asfalto, acarretando 
com o fluxo de veículos de carga e 
passageiros a deterioração do 
asfalto. E, devido às condições do 
terreno, sugerimos que o 
recapeamento seja feito com asfalto 
CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente).  

 
Palácio Domingos Martins, 10 de dezembro 

de 2012.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Claudio Vereza) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
592/2012, 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 593/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 174 do 
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

Pavimentação asfáltica de 8,5 
quilômetros de extensão do trecho 
que liga as comunidades de São 
Vicente até Fruteiras, passando pelas 
comunidades de São José de 
Cantagalo, Monte Verde e Vargem 
Alegre no Distrito de São Vicente 
município de Cachoeiro de 
Itapemirim - ES. 

 
Esta indicação substancia-se pelo advento de 

haver uma estrada que liga as comunidades de São 
Vicente até Fruteiras, passando pelas comunidades de 
São José de Cantagalo, Monte Verde e Vargem 
Alegre. Trata-se de uma pequena extensão, com cerca 
de 8,5 km, mas que facilitará o escoamento da 
produção da região, uma vez que há muita produção 
de café, leite e extração mineral.  

Há muitos anos vem sendo almejado o 
asfaltamento desta estrada de terra por toda sua 
população. 

A qualidade de vida tão desejada só será 
alcançada quando forem oferecidas as comunidades 
condições básicas de vida, tais como a pavimentação 
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asfáltica da referida estrada, trazendo maior conforto 
e comodidade, evitando grandes transtornos e 
consequentemente proporcionando melhorias nessas 
comunidades. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2012. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
593/2012, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

 
O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 

Deputado Da Vitória foi longe. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Agradeço a indicação do Senhor 
Deputado Da Vitória. V. Ex.ª está reafirmando o 
décimo-terceiro requerimento que estamos fazendo 
há quatro anos. Muito obrigado, Senhor Deputado Da 
Vitória. É sinal de que V. Ex.ª também apoia o 
Município de Cachoeiro do Itapemirim. Seja bem-
vindo. 

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem! Como Cachoeiro do Itapemirim é uma 
cidade dos ares de muitos capixabas, que já exportou 
tantos capixabas para outros estados e também para 
outros países, como nosso Nobre Senhor Deputado 
Roberto Carlos. O 1.º Secretário faz homenagem a V. 
Ex.ª, temos que, cada vez mais, ajudar e defender 
esse município. É um município com o coração 
grande, cada um vai criar uma relação... 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – V. Ex.ª esqueceu o Senhor Deputado 
Doutor Hércules, que é uma exportação de primeira 
linha. 

 
O SR. DA VITÓRIA – O Senhor Deputado 

Doutor Hércules foi vereador nos Municípios de 
Cachoeiro de Itapemirim, de Iúna, de Itapemirim e 
sete vezes no Município de Vila Velha. Deputado 
Estadual quinze vezes. Foi Deputado Federal. 
Quando nasci, S. Ex.ª já tinha sete mandatos no 
Município de Cachoeiro do Itapemirim, como 
Vereador.  

Quero falar com V. Ex.ª que o povo de 
Cachoeiro de Itapemirim acredita nos deputados 
estaduais e solicitam essas indicações. Com o apoio 
de V. Ex.ª, agora, conquistaremos esse asfalto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
INDICAÇÃO N.º 594/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 174 do 
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 

Aquisição de (01) Um Trator 
Agrícola com seus Implementos, para 
atender à Associação Comunitária 
Rural de Fruteiras no distrito de São 
Vicente, no município de Cachoeiro 
de Itapemirim – ES. 

 
Tal indicação tem por finalidade a Aquisição 

de (01) Um Trator Agrícola com seus Implementos, 
para atender à Associação de Moradores Rurais do 
Distrito de São Vicente, no município de Cachoeiro 
de Itapemirim – ES, pedido enviado ao nosso 
gabinete pelo Presidente da Associação Comunitária 
Rural de Fruteiras Sr. Henrique Barbosa Fornazier. 
(Doc. anexo) 

Os motivos que impulsionam o presente é 
que o distrito de São Vicente é constituído de 13 
comunidades rurais, com cerca de 3.000 habitantes, 
todas com pequenos produtores, das mais diversas 
culturas, mas com maior destaque para o café. Tendo 
em vista que a maior parte das estradas ainda é de 
terra batida e que a produção não é mecanizada, a 
demanda por tratores é enorme, uma vez que são 
produtores de baixa renda em sua maioria. 

É preciso apoiar o homem do campo, 
oferecendo maquinários, estradas em condições 
adequadas, só assim estaremos dando ao trabalhador 
rural a oportunidade de laborar e tornar mais 
produtiva sua pequena gleba de terra e 
consequentemente combatendo o êxodo rural.  

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
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esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 29 de novembro de 2012. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão a Indicação n.º 
594/2012, 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 595/2012 
 
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 Assembleia 
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 possibilidade de 
construção de acostamento nos dois 
lados do trecho da Rodovia ES 060 
que compreende o perímetro urbano 
das localidades de Itaipava e Itaoca, 
no município de Itapemirim. A 
presente Indicação é uma 
reivindicação da sociedade local e 
tem como objetivo garantir a 
segurança das pessoas (moradores e 
turistas) que transitam na respectiva 
via. Ressalta-se que as localidades 
de Itaoca e Itaipava são um dos 
principais balneários do sul do 
Estado do Espírito, recebendo, todos 
os anos, milhares de turista no 
período de veraneio e férias.  

 
Palácio Domingos Martins, 10 de dezembro 

de 2012.  
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
595/2012, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 
CARLOS) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 
que não há mais Expediente a ser lido. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
Deputado de Cachoeiro de Itapemirim, na próxima 
semana prepararemos algumas indicações para o 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, pois temos 
que ajudar aquele município. Mas, São Mateus é um 
pouco distante de Cachoeiro de Itapemirim, isso tem 
que ser avisado ao Senhor Deputado Freitas, pois S. 
Ex.ª está crescendo o olho.  
 Cumprimentamos os Senhores Deputado 
Freitas, Roberto Carlos, Marcelo Coelho. Saudamos 
todos os Senhores Deputados Estaduais, profissionais 
de imprensa, a sociedade capixaba que nos assiste ao 
vivo pela TV Assembleia, nossos visitantes, os 
policiais militares e seus familiares. Agradecemos 
mais uma vez a presença de vocês, em massa, nesta 
Casa.  
 Usaremos nosso tempo na fase das 
Comunicações para falar de vocês: Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes, José Esmeraldo, Doutor 
Henrique Vargas e Luiz Durão, membros da 
Comissão de Segurança, e Senhor Nilton Baiano, ex-
deputado, que participou dessa Indicação legislativa 
que fizemos ao Governo do Estado, no dia 24 de 
outubro de 2011. Fizemos uma sugestão ao Senhor 
Governador pela dificuldade de se contratar novos 
policiais militares. Precisamos realizar concurso 
público, porque a regra assim exige, e há o período 
de formação dos soldados. A sociedade nos cobra 
cada vez mais efetivo da Polícia Militar, mas temos 
dificuldades, pois precisam passar pela formação. 
Senhor Deputado José Esmeraldo, que defende a 
segurança pública e conhece os problemas da nossa 
sociedade, o Estado do Espírito Santo precisa 



58 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 15 de janeiro de 2013 

melhorar seu conceito quanto a isso. Assim, 
indicamos a S. Ex.ª pedido de condições para nossos 
policiais militares, à época, de fazer mais escalas 
especiais. O Senhor Governador recebeu bem a ideia, 
até porque alguns policiais militares ainda 
complementam sua renda com atividades que não são 
diretamente ligadas ao Governo do Estado. Isso se dá 
pela honestidade, pela necessidade de 
complementação da renda, para cumprir com seus 
respectivos compromissos.  
 Tivemos a interpretação do Senhor 
Governador, e da mesma forma fizemos uma agenda 
com o Senhor Henrique Herkenhoff, Secretário de 
Estado de Segurança Pública, que recebeu bem nossa 
Indicação. Agradecemos ao Senhor Henrique 
Herkenhoff por ter estudado essa proposta e feito 
com que se tornasse realidade.  
 Está nesta Casa, foi lida ontem, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, Senhores Deputados 
membros da Comissão de Justiça, o novo projeto que 
cria a indenização suplementar da escala operacional, 
também contemplando a Polícia Civil, além da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, podendo 
cada militar fazer quatro escalas, de acordo com o 
que manda a regra, de seis a doze horas. Peço ao 
Senhor Tyago Hoffmann, nosso Secretário de 
Governo, que nos dê atenção sobre o art. 3.º, que diz 
que a escala pode ser no mínimo de seis horas e no 
máximo de doze horas. A interpretação que temos é 
que a escala pode ser cumprida por seis horas por um 
policial, sendo quatro escalas de seis horas, 
resultando em vinte e quatro horas. Oitenta VRTEs 
vezes quatro resultam em trezentos e vinte VRTEs. 
Para quem fará em doze horas, totalizando quarenta e 
oito horas recebendo o mesmo valor de trezentos e 
vinte VRTEs. Que S. S.ª possa dirimir esse conflito 
que levamos à apreciação da Comissão de Segurança.  

Mas essa é uma conquista dos nossos colegas 
da Policia Militar, porque muitos desses policiais 
estão fazendo uma atividade fora da instituição. Essa 
escala é voluntária, quem quiser pode fazê-la, mas de 
uma forma que será de ofício, pela Polícia Militar, 
com a complementação de renda. 
 Muita das vezes as instituições têm usado 
demais os nossos policiais; muitas das vezes eles 
saem do serviço e ficam na delegacia por muito 
tempo e não recebem indenização por hora 
trabalhada. É uma grande conquista o respeito do 
Governo às nossas sugestões, o respeito ao nosso 
mandato e o respeito à Comissão de Segurança. E a 
presença de vocês nesta Casa de Leis materializa 
isso.  
 Esse projeto será discutido e o votaremos na 
segunda-feira, porque precisamos ainda de discutir 
essa dúvida. 

Senhor Deputado Claudio Vereza, para que 
possamos utilizar o restante do nosso tempo, estamos 
em diálogo com o Senhor Thyago Hoffmann, 
Secretário de Estado de Governo, para conseguirmos 

um consenso sobre a proposta em pauta.  
Aproveitamos a oportunidade para agradecer 

a S. Ex.ª a atenção às três associações de classe que 
estão debatendo, a de cabos e soldados, a de 
subtenentes e a de sargentos, para que possam dirimir 
o conflito em relação ao nosso curso de habilitação 
de sargento.  

É uma grande conquista a presença de vocês 
nesta Casa Legislativa, que deu ao Governo do 
Estado do Espírito Santo a sensibilidade de poder 
conversar de novo, com seus representantes. Muito 
obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, nossos amigos da 
TV Assembleia, Canal 12, e da TV Educativa, canal 
2, parabenizamos o discurso do Senhor Deputado Da 
Vitória. S. Ex.ª tem sido um baluarte na defesa da sua 
categoria. Rendemos as nossas homenagens, a V. 
Ex.ª, Senhor Deputado Da Vitória, pelo seu trabalho 
e toda votação que V. Ex.ª tem tido, pois é em 
reconhecimento do que tem feito em favor das 
diversas categorias que representa. Ficamos 
satisfeitos de ver um Deputado defender a sociedade 
e a sua categoria. Nós também procuramos fazer na 
área da saúde o mesmo, procurando imitar o Senhor 
Deputado Da Vitória.  

Ontem, nesta Casa de Leis, aconteceu uma 
sessão solene, presidida pelo Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. Foi uma sessão muito 
interessante. Dela participaram os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, que fez uma explanação 
muito importante, e a Senhora Deputada Luzia 
Toledo.  

Conhecemos, inclusive, o valor do trabalho 
daqueles que se preocupam com a promoção da 
cidadania, principalmente dos deficientes. Estiveram 
presentes representantes do Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo e do Ministério Público 
Estadual, além de outras autoridades, a exemplo do 
Senhor Perly Cipriano, que fez uma bela fala. Foi um 
momento muito bom. O Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore, apesar das dificuldades causadas pela gripe, 
conseguiu presidir a sessão. 

Mas, assomamos a esta tribuna desta 
Assembleia Legislativa para falar mais uma vez sobre 
saúde. É o que falamos todos os dias e não vamos 
cansar de falar. Quem não precisa dos serviços de 
saúde hoje, amanhã precisará, com certeza.  

Falaremos sobre transplante de órgãos. 
Teremos, a partir de amanhã, a abertura do 3.º 
Congresso Capixaba de Doação e Transplante de 
Órgãos e Tecidos.  

Ontem, o Senhor Adauto Vieira de Almeida 
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foi homenageado por nós. S. S.ª tem feito um 
trabalho muito bom na captação e no transplante de 
órgãos.  
 Não posso deixar de convidar todos para a 
sessão especial de amanhã, a partir das 15h, quando 
estará conosco, neste Plenário, a Doutora Linamara 
Rizzo Battistella, Secretária dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, do Estado de São Paulo.  

Ontem, fiz um discurso meio triste a respeito 
de algumas coisas que ainda estão acontecendo e que 
está me cansando de ver. Pedimos às autoridades, 
como as do Tribunal de Justiça e do Ministério 
Público, principalmente, para irem até o Hospital 
Santa Rita para ver o pessoal que está no chão, nas 
proximidades do hospital. Essas pessoas vêm do 
Interior precisando fazer um exame ou um 
tratamento. Mas o nosso Estado até hoje não possui 
uma subsecretaria que possa solucionar esse 
problema e receber essas pessoas.  

Sabemos que São Paulo é um Estado rico, 
mas, guardadas as proporções, no nosso Estado 
podemos ter uma subsecretaria. Não fica caro. Só 
gasta a vontade de melhorar e diminuir o sofrimento 
dessas pessoas. 

Ainda ontem, também falei às autoridades 
presentes naquela sessão solene, para nós todos, 
inclusive os representantes do Tribunal de Justiça, o 
Senhor Governador do Estado e todos os Secretários, 
dar um pulinho no leprosário, ou seja, no Hospital 
Pedro Fontes. Tenho que falar leprosário mesmo. É 
um termo proscrito da medicina, mas é uma farsa, 
pois ainda existe o holocausto aqui ao lado, em 
Cariacica. Até hoje, Senhor Deputado José 
Esmeraldo, o único Governador do Estado que foi ver 
aquele povo foi o Senhor Francisco Lacerda de 
Aguiar, o Chiquinho. Muitos de nós não éramos 
nascidos. 
 Vamos continuar gritando e nos esgoelando 
desta tribuna, para que olhem aquele povo totalmente 
abandonado, em Cariacica, tão perto. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia e pela TV Educativa, 
funcionários desta Casa de Leis, que aguardam 
ansiosamente o pagamento desses 11,98%, nossos 
taquígrafos, policiais militares que estão aguardando 
ansiosamente seus direitos, queremos nos reportar à 
fala do Senhor Deputado Da Vitória sobre os policias 
militares e civis. É importante, pois todos os 
Senhores Deputados, tenho certeza, somam dentro 
desse nosso raciocínio. 
 Hoje, o maior problema que há neste Estado 
é a falta de segurança pública. Pergunto: por que não 

contemplar esses homens e mulheres dessas 
corporações com um salário digno? Muitas vezes leio 
nos jornais notícias dizendo que o policial está 
fazendo bico. Digo, pois, que se esse policial não 
fizer bico, passará necessidade com sua família. É 
isso o que vai acontecer. 
 O Senhor Governador Renato Casagrande 
está caminhando numa linha democrática. Nós e esta 
Assembleia Legislativa temos a obrigação de analisar 
essa situação. Portanto, quando o Senhor Governador 
encaminha um projeto de lei para o Poder 
Legislativo, se pudermos melhorar, vamos melhorar. 
Temos que deixar esses homens, que mantêm a nossa 
segurança, felizes e satisfeitos. Não adianta colocar 
um policial na rua se ele está preocupado com o filho 
que está doente, com a mulher que está com 
problema de saúde. Qual a tranquilidade que esses 
homens terão para prestar um serviço condizente? 
 Parabenizo o Senhor Tyago Hoffmann, que é 
uma pessoa de bem, e peço que atenda bem aos 
policiais militares e civis; veja de que precisam.  
 Ainda este ano aprovaremos aquilo que, na 
verdade, é direito deles. Veja se é só essa escala 
especial, que seria voluntária, que eles querem; ou se 
há mais alguma coisa. 
 Precisamos dar o direito aos funcionários da 
Segurança para que pratiquem a segurança.  
 Foi dito nesta Casa que não se pratica a 
segurança da população com o policial na rua, 
preocupado se terá condições de fazer os seus 
pagamentos. Muitas vezes é obrigado a fazer bicos, 
pois quem sabe da quentura do fogo é a panela. É 
muito fácil criticar. Suba o Morro do Jaburu ou o 
Morro São Benedito. Quero ver subir o morro. Ficar 
embaixo é muito fácil. O morro não é para qualquer 
um. Suba o Morro do Cabral, o Morro do Bananal. 
 Temos que dar a esses guerreiros o direito 
que têm. 
 Fica o meu pedido para o Senhor Tyago 
Hoffmann, com quem tenho uma boa amizade. Falei 
inclusive com o Senhor Deputado Da Vitória. 
 Senhor Tiago Hoffmann atenda aos policiais. 
 Parabenizamos o Senhor Henrique 
Herkenhoff, Secretário de Segurança, em função da 
indicação do Senhor Deputado Da Vitória. Muitas 
vezes criticamos o Secretário. Falamos para S. Ex.ª 
subir o morro, pois Secretário de Segurança não pode 
ficar dentro do gabinete, tem que subir o morro e ver 
como estão as coisas. Isso é óbvio, porque verá o que 
está certo e o que está errado. Não mande, Secretário. 
Vá e faça. É até bom porque diminui a barriga. O 
cara quando sobe o morro não tem barriga. A 
verdade é essa. Quando se fica dentro do gabinete, 
sentado naquela cadeira estofada, a barriga cresce. 
Ninguém gosta de barriga. 
 Assomarei a esta tribuna em outra 
oportunidade. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
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Marcelo Santos e retira-se 
momentaneamente o Senhor 
Deputado Luciano Pereira) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, querido povo capixaba que nos 
assiste pela TVE, TV Assembleia, caros servidores 
da segurança do nosso Estado presentes nas galerias, 
assomamos a esta tribuna na manhã de hoje para 
comemorar. 
 Se for possível, peço ao cameraman para 
focalizar a matéria e a foto. 
 A manchete do jornal A Tribuna do dia 11 de 
dezembro de 2012, terça-feira, diz: Novo hospital vai 
ter 100 leitos. É bastante importante frisar que o 
início da construção deste hospital foi por volta de 
1990, em São Mateus; recurso do Governo do 
Estado.  

A obra foi iniciada em 1990, com recurso do 
Bandes, na ocasião dos desmandos que quebrou as 
instituições deste Estado, como o Bandes, o Banestes, 
a Cesan. Foi na década de 80 para 90, em que o 
Bandes emprestava dinheiro sem critério. Emprestava 
não, distribuía dinheiro neste Estado, sem critério. O 
Bandes também distribuiu dinheiro no Município de 
São Mateus, para alguns empresários.  

Um empresário idealizou esse hospital, 
gastou dinheiro para fazer dois hospitais e não 
concluiu o objetivo principal da demanda, que é o 
hospital particular no Município de São Mateus. Com 
certeza, se esse hospital tivesse sido concluído, hoje 
teríamos muito mais resolutividade no Hospital 
Público Roberto Arnizaut Silvares. Há cento e oitenta 
leitos nesse hospital de alta complexidade, de 
traumas, e quando o visitamos é comum 
encontrarmos trinta ou quarenta por cento dos leitos 
ocupados com pessoas que têm convênios e poderiam 
estar em leitos particulares. Se o hospital tivesse 
atendido o objetivo dos empréstimos e da proposta 
que fez com o Bandes naquela ocasião, hoje teríamos 
mais resolutividade no Hospital Roberto Arnizaut 
Silvares. Mas não concluiu. Ficou parado.  

Depois de certo tempo, quando chegamos a 
esta Casa de Leis para representar a política daquela 
região, fomos buscar parceiros da iniciativa privada 
que pudessem visitar, levantar e identificar a 
demanda do atendimento da Saúde, para negociar 
com o Bandes e podermos intermediar essa 
negociação, adquirir o imóvel e dar continuidade em 
sua proposta principal de inaugurar um hospital de 
urgência e emergência da iniciativa privada. 
Encontramos essas características nos empresários 
proprietários do Grupo Meridional de Saúde, no 
nosso ponto de vista a melhor rede privada do Estado 

do Espírito Santo. 
O Grupo Meridional adquiriu o imóvel, 

investirá cinquenta milhões de reais e deverá 
inaugurá-lo. Segunda-feira passada a notícia foi dada. 
Convocaram a imprensa e está em todos os jornais, 
principalmente no Jornal Tribuna do Cricaré, 
regional, e no Jornal A Tribuna, do Município de 
Vitória, na data de ontem, o anúncio do novo 
Hospital Meridional do Estado do Espírito Santo, que 
está sendo erguido e será concluído até dezembro de 
2013. O hospital terá especialidades importantíssimas 
para nossa região, como Hemodinâmica, Oncologia, 
UTIs Infantil, Adulta e Coronariana, dentre outras 
especialidades, como Ortopedia e Ginecologia. 
Estamos comemorando porque no final do ano de 
2013, muito rapidamente, até porque as construções 
estão em estado adiantado, teremos um novo hospital 
no Município de São Mateus, que atenderá toda a 
região Norte do Estado, o Leste do Estado de Minas 
Gerais e o Sul da Bahia, o que dará muito mais 
resolutividade na área da Saúde. E o Município de 
São Mateus será um grande polo de serviço de Saúde, 
atendendo toda a região. É motivo de comemoração. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Marcelo Coelho. (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Luciano Pereira. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, colegas, militares 
presentes nas galerias, que lutam pelos seus direitos e 
suas reivindicações, o que nos traz a esta tribuna é 
uma grande preocupação que aconteceu nesta 
semana. Fomos procurado por alguns membros do 
Instituto Luiz Braille do Estado do Espírito Santo. O 
vice-presidente do referido instituto esteve conosco 
em nosso gabinete, alertando-nos sobre uma grande 
preocupação com relação ao não pagamento da taxa 
de marinha. A Justiça Federal deu um prazo até o dia 
19, para que o Instituto Luiz Braille recorresse da 
execução. Portanto, estão querendo penhorar o 
Instituto, daí a nossa preocupação. 

Colocamos nosso gabinete à disposição e 
estamos preparando um recurso, Senhor Deputado 
Freitas, para ajudarmos pessoas que ali trabalham - 
praticamente todos deficientes visuais - para darmos 
entrada na Justiça e evitarmos essa tragédia, esse 
grande problema. A Justiça Federal deu um prazo até 
o dia 19, e apoiaremos a diretoria do Braille, entrando 
com recurso para suspender essa execução. Para que 
os senhores tenham uma ideia, pouco mais de quatro 
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mil reais que o Instituto possuía no banco já foram 
resgatados da conta. Ou seja, já pegaram esse 
recurso. Eles estão muito preocupados porque está 
para chegar uma verba da Rede Globo, de um projeto 
que eles têm direito, e que certamente também serão 
bloqueados. 
 Então, estamos expondo para os colegas, 
pedindo o apoio de S. Ex.as para que façamos alguma 
coisa junto ao Governo do Estado e à União, no 
sentido de resolver esse impasse. O Instituto tem uma 
dívida de mais de cinquenta mil reais com a União, 
por estar em terreno de marinha e não tem a mínima 
condição de efetuar esse pagamento. Cremos que nós, 
Senhores Deputados, podemos centrar esforços junto 
aos Governos Estadual e Federal, no sentido de 
buscar uma solução para esse problema do Instituto 
Luiz Braille. Essa é a preocupação que passamos aos 
colegas, pois não podemos permitir que isso continue 
acontecendo. 
 Aproveitamos também para dizer que 
amanhã estaremos neste Plenário, à noite, 
comemorando o Dia da Família, dia esse 
comemorado no dia 08 de dezembro. Teremos cerca 
de quarenta casais que trabalham no Estado do 
Espírito Santo diretamente com famílias. Eles 
trabalham e lutam para o fortalecimento da família, 
instituição tão massacrada nos dias atuais. Na 
referida sessão solene estaremos honrando e 
homenageando esses casais que trabalham com 
casais. São pessoas que se dedicam e dão parte, 
voluntariamente, de seu tempo para trabalhar com 
famílias, fortalecendo os laços dessas famílias. Na 
ocasião, estará presente o Presidente da Universidade 
da Família de São Paulo - que realiza vários cursos 
voltados para a família - fazendo uma palestra para 
todos os casais. (Muito bem!)  
 

(Comparece a Senhora Deputada 
Luzia Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

COELHO) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – 

Senhor Presidente, declino.  
 

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

O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, servidores da 
Assembleia Legislativa, policiais militares, bom-dia.  

Todos os trinta Deputados, estão 
comprometidos com a Polícia Militar, com a Polícia 
Civil e com os profissionais de segurança por quem 
temos grande respeito. O Governo do Estado tem um 
grande desafio de reduzir a violência e a 

criminalidade no nosso Estado. 
Temos uma relação muito próxima com o 6.º 

Batalhão da Polícia Militar da nossa Cidade de Serra. 
É importante comentar reportagem do jornal A 
Gazeta de hoje, dizendo que o efetivo policial no 
Município de Serra é menor atualmente, que há dez. 
Acompanhamos o esforço do nosso Governo no 
sentido de contratar profissionais por meio de 
concursos públicos, equipar as polícias. Mas o fato é 
que consideramos vexatórios esses números da 
violência no Estado do Espírito Santo, e têm que 
sofrer inflexão. Para isso, são necessárias a 
valorização e a capacitação das nossas polícias.  

Ouvimos de um capitão da Polícia Militar de 
nossa Cidade sobre o famoso retrabalho. Ou seja, a 
Polícia Militar já prendeu o mesmo cidadão por mais 
de dez vezes. Então, ao se discutir segurança pública, 
uma questão complexa, é necessário também que o 
Congresso Nacional enxergue esse tema com mais 
seriedade, especialmente no caso do Estado de 
Espírito Santo. 

 Estive, recentemente, em São Paulo e 
conversei com um coronel da Polícia Militar. O caso 
de São Paulo é muito midiático e pontual, mas é certo 
que o Estado está em crise. Ao se comparar as taxas 
de homicídios do Estado de São Paulo com as de 
homicídio do Estado do Espírito Santo, em particular 
da Região Metropolitana, infelizmente, constatamos 
que matamos de frente muito mais do que se mata, 
por cem mil habitantes, no Estado de São Paulo.  

Reafirmamos o compromisso da bancada do 
Partido dos Trabalhadores - pedindo licença ao nosso 
líder, Senhor Deputado Claudio Vereza - com esses 
policiais, com esses profissionais, que reputamos 
profissionais que muitas vezes entregam suas 
próprias vidas em defesa do Estado e da nossa 
sociedade. Contem conosco. Seremos não só um 
voto, mas uma voz em defesa dos senhores.  

Fazemos um convite a todos os Senhores 
Deputados e à sociedade capixaba. Estamos findando 
o ano legislativo e amanhã, dia 13 de dezembro, 
faremos a prestação de contas do nosso mandato no 
Clube da Boa Convivência, no Parque Residencial 
Laranjeira, a partir das 19h. Temos esta prática desde 
o primeiro ano de exercício do mandato de vereador 
na Serra. Fazemos isso todo ano e apresentaremos os 
números do nosso mandato. Também apresentaremos 
os projetos de lei de nossa iniciativa, os debate e 
audiências públicas que provocamos ao longo desses 
dois nos. Faremos um balanço da nossa participação 
na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e da 
nossa participação como Presidente da Comissão que 
realizou o concurso público da Assembleia, também 
como a pessoa responsável por adequar a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo, que foi a primeira 
Assembleia Legislativa do Brasil a disponibilizar 
todas as informações, se adequando à Lei de Acesso 
à Informação.  
 Portando, convidamos todos os Senhores 
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Deputados e toda a sociedade capixaba para 
participarem amanhã, dia 13 de dezembro, às 19h, no 
Clube da Boa Convivência, da prestação de contas 
que faremos, que não é mais do que a nossa 
obrigação. O mandato não é nosso, mas pertence à 
sociedade, e por isso prestaremos conta. Muito 
obrigado Senhor Presidente. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Parabenizamos Senhor Deputado 
Roberto Carlos pela fala. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, caros colegas, 
todos que acompanham essas últimas sessões da Casa 
de Leis antes do recesso, assomo a esta tribuna, em 
primeiro lugar, para saudar a todos que está nesta 
Casa de Leis e para deixar um rápido registro sobre o 
fato de as bandeiras oficiais estarem a meio mastro, 
até o dia de hoje, pelo falecimento do gênio Oscar 
Niemeyer. Não sou arquiteto, mas sou sobrinho e 
irmão de arquiteto, e apaixonado por essa área. 
 Surpreso com a publicação na coluna Victor 
Hugo de sexta-feira, no jornal A Gazeta, com a 
divulgação de um projeto apresentado pelo Senhor 
Oscar Niemeyer para a nova sede da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo, no ano de 1980.  

Nunca tinha visto uma fotografia desta 
maquete, embora no período em que estive na 
presidência da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo alguém, não lembro quem, tivesse me alertado 
sobre a existência ou não dessa peça tão importante, 
nessa altura do campeonato, histórica para a 
humanidade, porque o Senhor Oscar Niemeyer ficou 
marcado como um gênio, o poeta do concreto, para a 
humanidade inteira.  

E até já falei com o Senhor Presidente: cabe 
uma procura de onde está essa maquete, os seus 
restos mortais ou as fotografias junto à família do 
então Presidente desta Casa de Leis, Senhor Edson 
Machado. 
 O Senhor Oscar Niemeyer, nesses últimos 
tempos de vida, se caracterizou mais pela sua 
filosofia de vida do que pela arquitetura, e suas frases 
sobre a vida e a arquitetura já estão marcadas para a 
eternidade. S. S.ª passou. 

Aliás, uma das charges mais geniais que vi 
após a sua morte foi uma charge que colocava o 
Senhor Oscar Niemeyer chegando ao Céu e Deus 
falando para S. S.ª: olha, eu vou acabar com isso 
aqui no dia vinte e dois. Você, por favor, em caráter 
de urgência, faça um novo projeto remodelado, mais 
moderno, da Terra dos seres humanos. 
 Genial a charge, a brincadeira. Claro que A 

Criação é a mais linda, mais perfeita feita por Deus, 
mas os seres humanos andaram bagunçando-a, o 
problema é esse. Nós seres humanos bagunçamos a 
criação de Deus achando que crescei, multiplicai-vos 
e dominai a terra fosse dominar no sentido negativo 
e de destruir. 
 
 Encerramos com a frase do Senhor Oscar 
Niemeyer, que já está sendo divulgada amplamente: 
 

Importante não é a arquitetura. 
Importante é a vida. A arquitetura 
não pode mudar a vida. Só a vida é 
que pode mudar a arquitetura. No 
dia em que o mundo for mais justo, a 
arquitetura vai mudar, e será mais 
simples, como o mundo. Enquanto 
isso não acontecer, a gente vai 
fazendo o que é possível, 
embelezando as coisas, tentando 
surpreender, espantar, chamar a 
atenção para algo. 
 

 Esta atenção para algo, em quase todas as 
suas obras era para a beleza e para a necessidade da 
redução das desigualdades sociais existentes entre 
nós seres humanos. E também afirmava que: 
 

Partir do princípio de que a 
arquitetura dos pobres tem que ser 
necessariamente pobre num ambiente 
de contrastes é uma forma de 
discriminá-los, de não sinalizar para 
a mudança. 

 
 E como estamos na política para lutar pela 
mudança, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, fazemos esse registros e o 
pedido ao Senhor Presidente e à Mesa Diretora: 
vamos pesquisar para no mínimo ficar arquivado o 
projeto que o Senhor Oscar Niemeyer apresentou a 
esta Casa de Leis e que, infelizmente, não saiu da 
maquete. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, 
Gildevan Fernandes, Glauber Coelho 
e Luiz Durão) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
COELHO) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Senhor Presidente, Senhores 
Deputados, Senhora Deputada Solange Lube, 
companheiros de trabalho que nos assessoram, a 
imprensa presente e os nossos telespectadores, 
estamos chegando ao final desse ano, desse biênio, e 
claro que cada um de nós tem que prestar contas do 
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seu trabalho, do seu mandato. Achamos excelente.  
  Portanto, qualquer gestor público, qualquer 
agente público tem que prestar contas, afinal estamos 
aqui pela vontade do povo e temos sempre estar com 
essa posição, de demonstrar as nossas atividades e os 
nossos resultados.  
 Agradecemos a Deus, porque temos, durante 
todos esses dias, prestado contas de um trabalho com 
resultado. Queremos, hoje, no pouco tempo que nos 
resta, dois minutos apenas, dizer que todo nosso 
trabalho, de todos os nossos poderes, Poder 
Judiciário, Ministério Público, Assembleia 
Legislativa, Defensoria Pública, enfim, todos os 
poderes trabalharam muito este ano no combate a 
violência contra a mulher, a violência doméstica, que 
acontece sob o mesmo teto.  
 Infelizmente, embora tivéssemos trabalhado 
muito, e não foi pouco o nosso trabalho, englobamos 
todos os poderes - o Poder Executivo, Poder 
Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública e os conselhos – e não 
terminaremos, infelizmente, o ano com um resultado 
que buscamos durante todo o ano de 2012. 
Infelizmente, não conseguiremos.  
 Ontem as manchetes dos jornais foram 
terríveis. Ao lermos as manchetes de hoje também 
trazem as mesmas notícias tristes. 
 Concluiremos nosso discurso no horário dos 
oradores inscritos, com mais detalhes, porque 
prestaremos conta da Comissão Especial para tratar 
das Políticas Públicas da Mulher, da qual somos 
presidente. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Luciano Rezende) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

COELHO) – Findo o tempo destinado à Fase das 
Comunicações, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.o 44/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 312/2012, que 
estabelece os princípios, condições e requisitos para 
ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado, 
altera dispositivos da Lei nº 3.196, de 09.01.1978, e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
05/12/2012. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Claudio Vereza se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
10/12/2012. (Prazo até o dia 17/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DA 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 351/2012, do Deputado Luiz 
Durão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgar o artigo 290 da Lei Federal n.o 6.015, de 
31.12.1973, no interior das corretoras e cartórios de 
imóveis situados no Estado. Publicado no DPL do dia 
25/09/2012. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Marcelo Santos se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
11/12/2012. (Prazo até o dia 18/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E 
DE FINANÇA 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 340/2012, do Deputado Luiz 
Durão, que dá nova redação ao artigo 5.º da Lei n.o 
7.737, de 05.04.2004, que instituiu a ½ (meia) 
entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer 
para doadores de sangue e órgãos. Publicado no DPL 
do dia 18/09/2012. Parecer n.º 471/12, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade. Na 
Comissão de Cidadania, o Deputado Genivaldo 
Lievore se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
11/12/2012. (Prazo até o dia 18/12/2012). 
(COMISSÕES DE CIDADANIA, DE SAÚDE, DE 
CULTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 50/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental N.° 314/2012, que dá 
nova redação ao §2º do Art. 18 da Lei Complementar 
nº 639/2012 e ao §1º do Art. 5º da Lei Complementar 
nº 646/2012, que dispõe sobre a modalidade de 
remuneração por subsídio para os servidores do 
Quadro de Servidores da Saúde, alocado na 
Secretaria de Estado da Saúde - SESA, organizados 
em carreira. Publicado no DPL do dia 11/12/2012. 
Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação. Na Comissão de Saúde, o Deputado 
Doutor Hércules se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
11/12/2012. (Prazo até o dia 18/12/2012). 
(COMISSÕES DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 466/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 318/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Alegre área de 
terreno medindo 24.868,84m² (vinte e quatro mil, 
oitocentos e sessenta e oito metros quadrados e 
oitenta e quatro decímetros quadrados). Publicado no 
DPL do dia 11/12/2012. Pareceres orais da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade e da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação. Na Comissão de 
Infraestrutura, o Deputado Marcelo Santos se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 11/12/2012. (Prazo até o 
dia 18/12/2012). (COMISSÕES DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 
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Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 467/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 319/2012, que dispõe sobre o 
Sistema Único de Assistência Social no 
Estado/SUAS-ES e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 11/12/2012. Pareceres orais da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação. Na 
Comissão de Assistência Social, o Deputado Doutor 
Hércules se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
11/12/2012. (Prazo até o dia 18/12/2012). 
(COMISSÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 51/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 323/2012, que dispõe 
sobre a modalidade de remuneração por subsídio dos 
servidores da Faculdade de Farmácia e Bioquímica 
do Estado - FAFABES, extinta pela Lei 
Complementar n.o 519/2009, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 12/12/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
EDUCAÇÃO, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 52/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 324/2012, que cria a 
Indenização Suplementar de Escala Operacional - 
ISEO para os Militares e Policiais Civis do Estado e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
12/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 53/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 325/2012, que dá nova 
redação ao Art. 2º da Lei Complementar n.o 
266/2003, que dispõe sobre o custo da estada dos 
ocupantes de cargos públicos que menciona, a partir 
da data de sua posse, o servidor que tenha se 
deslocado para o Estado para exercer cargo de 
Secretário de Estado ou cargo de provimento em 
comissão especial-QCE, níveis 1, 2, 3 ou níveis a eles 
equivalentes. Publicado no DPL do dia 12/12/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 479/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 326/2012, que revoga a Lei n.º 
9.794/2012, que dispõe sobre a concessão de 

benefícios fiscais aos Analistas Judiciários 1 e 2 - 
Oficial de Justiça Avaliador do Poder Judiciário do 
Estado, aos Analistas Judiciários/Executantes de 
Mandados e/ou Oficiais de Justiça Avaliadores 
Federais da Justiça do Trabalho do Estado e da 
Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado. 
Publicado no DPL do dia 12/12/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA 
E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 54/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 327/2012, que altera a 
Lei Complementar n.o 529/2009, que instituiu o 
Plano de Cargos e Salários dos empregados públicos 
do Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado - PRODEST. Publicado no 
DPL do dia 12/12/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 481/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 328/2012, que revoga a Lei n.o 
5.652 de 26 de maio de 1.998, que dispõe sobre a 
instituição de fundo para recepcionar os recursos a 
serem transferidos do Fundo de Recuperação 
Econômica do Estado - FUNRES e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 12/12/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 357/2012, oriundo da Mensagem n.o 
05/2012, do Tribunal de Justiça e do Governador do 
Estado, que institui a regulamentação de 
procedimentos em sede de execuções penais no 
Estado, nos termos do artigo 24, inciso I, da 
Constituição Federal e da Lei nº 7.210/1984 - Lei de 
Execuções Penais. Publicado no DPL do dia 
21/09/2012. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Marcelo Santos se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
11/12/2012. (Prazo até o dia 18/12/2012). Existe 
emenda para ser analisada pelas Comissões. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 45/2012, oriundo da 
Mensagem n.o 09/2012, do Tribunal de Justiça, que 
reestrutura o Poder Judiciário do Estado. Publicado 
no DPL do dia 06/12/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 
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termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 46/2012, oriundo da 
Mensagem n.o 06/2012, do Tribunal de Contas, que 
altera a Lei Complementar Estadual n.o 621, de 08 de 
março de 2012, que instituiu a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado. Publicado no DPL do 
dia 06/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 47/2012, oriundo da 
Mensagem n.o 07/2012, do Tribunal de Contas, que 
altera a Lei Complementar Estadual n.o 622, de 08 de 
março de 2012, que instituiu o Plano de Carreira e a 
modalidade de remuneração por subsídio para o 
cargo Auditor de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do Estado. Publicado no DPL do dia 
06/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 48/2012, oriundo da 
Mensagem n.o 08/2012, do Tribunal de Contas, que 
cria o cargo de provimento de Analista 
Administrativo e altera o quadro de cargos de 
provimento em comissão do Tribunal de Contas do 
Estado, sem elevação da despesa fixada, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 06/12/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 435/2011, do Deputado Da Vitória, que 
altera os artigos 5º, 6º e inciso II do art. 16 da Lei n.o 
5.760, de 01.12.1998, que disciplina o uso, a 
produção, o consumo, o comércio, o armazenamento 
e o transporte interno dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins no Estado. Publicado no DPL do 
dia 11/01/2012. Pareceres n.ºs 153/12, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
128/12, da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
Pareceres orais da Comissão de Saúde, da Comissão 
de Agricultura e da Comissão de Meio Ambiente, 
todos pela aprovação. Na Comissão de Finanças, o 
Deputado Sérgio Borges se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 10/12/2012. (Prazo até o dia 17/12/2012). 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 181/2012, da Deputada Solange Lube, que 
altera e acrescenta dispositivos da Lei n.o 6.999, de 
27.12.2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores-IPVA, 
excetuando do benefício de redução em até 20% 
(vinte por cento) para pagamento em quota única e do 
parcelamento, os veículos cujo proprietário ou 

terceiro condutor tenha sido penalizado por aplicação 
de multa, não mais passível de recurso, por dirigir 
sob a influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência. Publicado no 
DPL do dia 28/05/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 188/2012, da Deputada Lúcia Dornellas, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de hospedagens e congêneres 
criarem e manterem ficha de identificação de 
menores que se hospedarem, no âmbito do Estado. 
Publicado no DPL do dia 28/05/2012. Pareceres n.ºs 
396/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade, com emendas e 
207/12, da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
(COMISSÕES DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 202/2012, do Deputado Doutor Hércules, 
que institui no âmbito do Estado a “Semana de 
Conscientização do Autismo e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 11/06/2012. 
Parecer n.º 372/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 213/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação, com emenda. 
(COMISSÕES DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 217/2012, do Deputado Da Vitória, que 
acrescenta parágrafo ao art. 7º da Lei nº 3.582, de 03 
de novembro de 1983, que dispõe sobre as medidas 
de proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente no Estado. Publicado no DPL do dia 
19/06/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 223/2012, da Deputada Lúcia Dornelas, 
que dispõe sobre a garantia de produtos substituídos 
por motivo de defeito insanável do fabricante e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
25/06/2012. Pareceres n.ºs 439/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, com 
emenda e 208/12, da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação, com emenda. (COMISSÕES DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 226/2012, da Deputada Luzia Toledo, que 
reconhece o Município de Santa Teresa, a Capital 
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Estadual do Jazz e do Blues do Estado. Publicado no 
DPL do dia 25/06/2012. Pareceres n.ºs 363/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 209/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
CULTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 227/2012, da Deputada Solange Lube, que 
disciplina a obrigatoriedade de transparência, por 
meio de divulgação eletrônica, pelas entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam recursos 
públicos do Estado. Publicado no DPL do dia 
25/06/2012. Pareceres n.ºs 388/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/ legalidade, com 
emenda e 209/12, da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação, com emenda. (COMISSÕES DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 244/2012, do Deputado José Carlos Elias, 
que dá nova redação ao parágrafo único do art. 16 da 
Lei n.o 7.943/2004, dispondo sobre o parcelamento 
do solo para fins urbanos e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 06/07/2012. Existe emenda 
para ser analisada pelas Comissões. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA, DE MEIO AMBIENTE, DE 
AGRICULTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 258/2012, do Deputado Claudio Vereza, 
que dá nova redação ao inciso I, do art. 2º e do art. 5º 
da Lei Estadual n.º 9365/2009, que institui o 
Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao 
Esporte e Lazer e o Fundo de Incentivo ao Esporte e 
Lazer do Estado. Publicado no DPL do dia 
10/07/2012. Pareceres n.ºs 424/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 197/12, 
da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
(COMISSÕES DE DESPORTO E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 259/2012, do Deputado Claudio Vereza, 
que dá nova redação aos art. 3º e 4º da Lei Estadual 
n.º 9366/2009, que institui o Programa Bolsa-Atleta 
Capixaba. Publicado no DPL do dia 10/07/2012. 
Pareceres n.ºs 383/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 196/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
DESPORTO E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 288/2012, do Deputado Esmael de 
Almeida, que dispõe sobre a identificação do 

intermediário na venda e compra de imóveis, a título 
oneroso, na respectiva escritura pública ou Contrato 
de Financiamento e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 19/07/2012. Parecer n.º 448/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 295/2012, do Deputado Luciano Pereira, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de 
sistema de vigilância, por meio de câmara de vídeo, 
nas arenas de multiuso e estádios de futebol, 
credenciados para a realização de jogos oficiais. 
Publicado no DPL do dia 09/08/2012. Pareceres n.ºs 
447/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 190/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 317/2012, do Deputado Luciano Pereira, 
que altera o artigo 1º da Lei n.o 5. 536, de 
15.12.1997, que proíbe a realização de tatuagem em 
menores de 16 (dezesseis) anos. Publicado no DPL 
do dia 30/08/2012. Pareceres n.ºs 442/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 189/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, 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. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 381/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que dispõe sobre a restrição da utilização de 
telefone móvel, nas agências bancárias, caixas 
eletrônicos e similares, espaços de movimento 
financeiro durante atendimento a clientes. Publicado 
no DPL do dia 30/10/2012. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA E 
DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 408/2012, da Deputada Aparecida 
Denadai, que proíbe a venda de alimentos 
acompanhados de brindes ou brinquedos no Estado. 
Publicado no DPL do dia 20/11/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE DEFESA DO 
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CONSUMIDOR, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 
 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 432/2012, do Deputado Sandro Locutor, 
que dispõe sobre a instalação de limitadores de 
abertura de vidro nos transportes escolares estaduais. 
Publicado no DPL do dia 04/12/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 441/2012, do Deputado José Esmeraldo, 
que determina que o número máximo de passageiros 
em pé nos ônibus de transporte coletivo 
intermunicipal, que percorram distâncias superiores a 
50 km sejam de 60 % (sessenta por cento) da 
capacidade de passageiros sentados em todos os 
ônibus. Publicado no DPL do dia 06/12/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, DE MOBILIDADE 
URBANA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 442/2012, do Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a regulamentação da propaganda de 
bebidas alcoólicas. Publicado no DPL do dia 
07/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE, DE SEGURANÇA E 
DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução nº 02/2011, do Deputado Atayde 
Armani, que acrescenta dispositivo à Resolução N.° 
2.700, de 15.7.2009 - Regimento interno, dispondo 
sobre providência para a posse dos Deputados. 
Publicado no DPL do dia 25/02/2011. Pareceres n.os 
51/11, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 04/11, da Comissão 
de Finanças, pela aprovação. (MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.o 35/2011, do Deputado Marcelo 
Santos, que acrescenta mais parágrafos ao artigo 239 
a Resolução nº 2700/2009, que dispõe sobre emendas 
às matérias orçamentárias. Publicado no DPL do dia 
25/10/2011. Pareceres n.os 487/11, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 21/12, 
da Comissão de Finanças, pela aprovação. (MESA 
DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.o 03/2012, da Deputada Luzia 
Toledo, que institui a campanha de prevenção ao 

câncer de mama denominada mundialmente de 
“Outubro Rosa” e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 15/02/2012. Pareceres n.os 271/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade, 114/12, da Comissão 
de Cidadania e 29/12, da Comissão de Saúde, ambos 
pela aprovação. (COMISSÃO DE FINANÇAS E À 
MESA DIRETORA). 

 
Discussão prévia, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, 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. Parecer n.º 542/12, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 410/2012, do Deputado Esmael de 
Almeida, que dispõe sobre a concessão de incentivos 
fiscais para a instalação de sistema de 
videomonitoramento de vias públicas. Publicado no 
DPL do dia 23/11/2012. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 433/2012, da Deputada Luzia Toledo, que 
obriga as seguradoras de automóveis a oferecerem 
veículos adaptados na forma em que menciona e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
04/12/2012. 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 217/2012, do Deputado Da Vitória, que 
acrescenta parágrafo ao art. 7º da Lei nº 3.582, de 03 
de novembro de 1983, que dispõe sobre as medidas 
de proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente no Estado. Publicado no DPL do dia 
19/06/2012. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Rodney Miranda) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

COELHO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.o 
44/2012. 

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 Sandro 
Locutor, Rodney Miranda, Gildevan Fernandes, 
Marcelo Santos, Atayde Armani e Claudio Vereza. 
(Pausa) 

Consulto o relator, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, se está apto a oferecer seu parecer.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Sim, Senhor 
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Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Concedo a palavra a V. Ex.ª 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Justiça, trata-se da Mensagem n.º 
312/2012 que encaminha o Projeto de Lei 
Complementar n.º 44/2012. A Mensagem diz o 
seguinte:  

 
(...) 
 

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.  

 
(...) 
 

Senhor Presidente, a Mensagem nº 312/2012 
segue falando dessa necessidade de readequação dos 
critérios de ingresso nas carreiras policiais militares. 
Inclusive a citada Mensagem diz: Aproximando-se, o 
processo, a passos largos, da promoção efetiva da 
cidadania, da dignidade e da defesa dos direitos 
humanos.  

Há, por parte de um setor da PM, emenda 
modificando um dos artigos da Mensagem. Mas até o 
momento não houve acordo para a aprovação de 
emenda.  

A recomendação governamental é que a 
matéria seja aprovada no seu texto original. Como 
membro da Comissão de Justiça que sou e Vice-
Presidente da mesma, não tenho condição regimental 
e constitucional de apresentar emenda a projetos que 
versem sobre servidor público, estrutura 
administrativa, polícia militar, polícia civil e corpo de 
bombeiros. São tarefas exclusivas do Governador do 
Estado. Em não havendo acordo com o Governo do 
Estado, Senhor Presidente da Comissão de Justiça e 
como estarei impedido na segunda-feira de relatar a 
matéria, pois estarei fora desta Casa, relatarei pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria.  

Senhor Presidente, esse é o nosso parecer. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – O parecer do nobre relator, 
Senhor Deputado Claudio Vereza, é pela 
constitucionalidade. Portanto, favorável. Submeto o 
parecer à consideração dos membros da Comissão de 
Justiça. 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como v otam os Senhores Deputados? 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

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

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

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

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

  
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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 e dos Direitos 
Humanos, Senhores Deputados Claudio Vereza, 
Solange Lube, Marcelo Santos e Rodney Miranda.  

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

da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
44/2012, de autoria do Governador do Estado, 
estabelece os princípios, condições e requisitos para 
ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado. 
Esse projeto foi publicado no dia 05 de dezembro, 
veio à pauta e foi solicitada vista na Comissão de 
Justiça, que ofereceu parecer pela sua 
constitucionalidade. Acompanho o parecer da 
Comissão de Justiça e o nosso parecer é pela 
aprovação do projeto. (Muito bem!) (Pausa)  

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

 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA - 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 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DA VITÓRIA) – Senhor Presidente, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Segurança e convoco seus membros, Senhores 

Deputados José Esmeraldo, Cacau Lorenzoni e 
Gildevan Fernandes. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
oferecer parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(DA VITÓRIA) – Devolvo a palavra à Mesa.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DA VITÓRIA) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO)- Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 351/2012.  

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, Marcelo Santos e Atayde Armani.  

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que na 
sessão ordinária realizada dia 11 de dezembro de 
2012 o relator do projeto, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar o projeto na Comissão de Justiça. Portanto, 
tem prazo até o dia 18 de dezembro de 2012 e 
continuará se valendo desse prazo para oferecer 
parecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – É regimental.  
 

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

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.o 340/2012. 

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, Solange Lube, Marcelo 
Santos e ClaudioVereza . (Pausa)  

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 
também vou me prevalecer do prazo regimental, 
requerido na sessão ordinária realizada dia 11 de 
dezembro de 2012, para oferecer parecer ao Projeto 
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de Lei n.º 340/2012 .  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Devolvo a palavra à 
Mesa.  

 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem! Seremos rápido, somente para fazer um 
registro em relação ao Projeto de Lei Complementar 
n.º 312/2012, que prevalecemos do prazo, porque 
ontem dialogamos com o Senhor Secretário Tyago 
Hoffmann que até sexta-feira estaremos concluindo 
com a nossa Polícia Militar, com as entidades 
representativas e com o Governo do Estado, as 
demandas que estão pendentes. Por esse motivo nos 
prevalecemos do prazo. Informamos também aos 
nobres policiais militares presentes e as entidades 
representativas da Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.o 
50/2012. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão de Saúde , Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Freitas e Solange Lube.  

Senhores membros da Comissão de Saúde, 
ontem me prevaleci do prazo regimental, uma vez 
que se tratava de subsídios de servidores da Saúde. 
Ainda não tinha conversado com os membros do 
Sindicato, que se encontra ausente do Plenário. Vi 
que a matéria é muito importante para os servidores. 
Relato pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 50/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 314/2012, que dá nova redação ao 
§2º do Art. 18 da Lei Complementar nº 639/2012 e 
ao §1º do Art. 5º da Lei Complementar nº 646/2012, 
que dispõe sobre a modalidade de remuneração por 
subsídio para os servidores do Quadro de Servidores 
da Saúde, alocado na Secretaria de Estado da Saúde - 
SESA, organizados em carreira. 

Dessa forma, opino pela aprovação da 
matéria. (Muito bem!) (Pausa)  

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

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 

O SR. FREITAS - Com o relator.  

 
A SR. ª SOLANGE LUBE- Com o relator.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas e Gilsinho Lopes) 

 
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, Da Vitória, Freitas, 
Luiza Toledo e Solange Lube. 

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

o Projeto de Lei Complementar n.º 50/2012, que 
dispõe sobre modalidade de remuneração dos 
servidores do quadro da saúde, já aprovado nas 
demais Comissões, na Comissão de Mérito, que é a 
Comissão de Saúde. Relato pela aprovação. (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. DA VITÓRIA - Com o relator.  
 
O SR. FREITAS - Com o relator.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 50/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 50/2012. 
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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)  

Convido, por especial gentileza, os senhores 
deputados que estão fora do plenário para 
comparecerem para a votação que será nominal. 
Precisamos de pelo menos dezenove Deputados 
presente. 

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

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Enquanto os Senhores 
Deputados votam, gostaria de fazer o registro do 
aniversário do Senhor Júlio Chamon, Procurador-
Geral da Assembleia Legislativa. Desejamos em 
nome da Liderança do Governo, que S. S.ª seja muito 
feliz e que a paz de Deus esteja sempre no coração de 
S.S.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Também desejamos votos de muitas 
felicidades, pela segunda vez, a S.S.ª. 

Responderam SIM vinte e cinco Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 50/2012. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 466/2012. 
 Concedo a palavra à Comissão de 
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  

  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da 
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados 
Gildevan Fernandes, Atayde Armani, José Esmeraldo 
e Esmael de Almeida.  

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 
continuarei me prevalecendo do prazo regimental, 
requerido na sessão ordinária realizada dia 11 de 
dezembro de 2012, para oferecer parecer ao Projeto 
de Lei n.º 466/2012. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Devolvo a palavra à 
Mesa. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 467/2012.  
 Concedo a palavra à Comissão de Assistência 
Social, para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão de Assistência Social, Senhores 
Deputados Freitas, Luzia Toledo e Solange Lube.  

Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2012 me 
prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 
que passarei a fazer neste momento. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Assistência Social, o Projeto de Lei n.º 467/2012 que 
dispõe sobre o Suas, Sistema Único de Assistência 
Social no Estado, e dá outras providências, foi 
amplamente discutido ontem, com um belo relato do 
Senhor Deputado Claudio Vereza.  
 Relato pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
467/2012. (Muito bem!) (Pausa)  
 Em discussão o parecer. (Pausa)  
 Encerrada.  
 Em votação.  
 Como votam os Senhores Deputados?  
 
 A SRª. LUZIA TOLEDO – Com o relator.  
 
 A SRª. SOLANGE LUBE – Com o relator.  
 O SR. FREITAS – Com o relator.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Assistência Social.  
 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.  
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Da 
Vitória, Atayde Armani, José Esmeraldo, Dary 
Pagung, Solange Lube e Sandro Locutor.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei n.º 467/2012, que dispõe sobre o 
Suas, Sistema Único de Assistência Social no Estado, 
e dá outras providências, foi aprovado nas demais 
Comissões. E como não há óbice na Comissão de 
Finanças, relato pela sua aprovação. (Muito bem!) 
(Pausa)  
 Em discussão o parecer. (Pausa)  
 Encerrada.  
 Em votação.  
 Como votam os Senhores Deputados?  
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator.  
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator.  
 
 O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
 A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 
relator.  
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
467/2012. 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão.  
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 51/2012. 
 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, Marcelo Santos e Dary Pagung. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes. 

 
 O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo 
regimental para oferecer parecer ao projeto.  
 

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

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

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
52/2012. 

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, Marcelo Santos e Dary Pagung. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor. 

 
O SANDRO LOCUTOR - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
53/2012. 

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, Marcelo Santos e Dary Pagung. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª prazo 
regimental para oferecer parecer ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – É regimental.  
Devolvo a palavra à Mesa.  

 
 O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
pela ordem! Em homenagem aos policiais militares, 
que se encontram nas galerias da Casa, informo que o 
relator na Comissão de Justiça se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar o projeto que estão 
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aguardando a votação, que trata das escalas 
suplementares da Polícia Militar e da Polícia Civil. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Será votado segunda-feira. (Pausa) 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 479/2012. 

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, Marcelo Santos e Dary Pagung. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 
54/2012. 

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, Marcelo Santos e Dary Pagung. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Dary Pagung.  

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, registro primeiro a presença na sala anexa 
ao Plenário do Senhor Marcos Humberto Stein 
Merlo, vereador pelo Município de Baixo Guandu. 

E requeiro a V. Ex.ª prazo regimental para 
oferecer parecer ao Projeto de Lei Complementar n.º 
54/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – É regimental.  
Devolvo a palavra à Mesa.  
 

(Comparece a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 481/2012.  

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, Dary Pagung e Marcelo Santos. (Pausa)  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor.  

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 357/2012.  

Concedo a palavra à Comissão 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, Dary Pagung e Marcelo Santos. (Pausa) 

Consulto o relator, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, se está apto a oferecer seu parecer.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – Sim, Senhor 

Presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Concedo a palavra a V. Ex.ª.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, o prazo regimental 
que pedimos, na Sessão Ordinária do dia 11 de 
dezembro de 2012, era para apresentação de emenda, 
que passaremos a apresentar neste momento. 

Trata-se do Projeto de Lei n.º 357/2012, de 
autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, que 
institui a regulamentação de procedimentos em sede 
de execuções penais no Estado do Espírito Santo, nos 
termos do artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, 
e da Lei nº 7.210/1984 - Lei de Execuções Penais -, 
através da mensagem governamental 05/2012. 

Apresentamos uma emenda ao projeto que dá 
nova redação ao Art. 275:  

 
Art. 275. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação e será 
regulamentada por ato do 
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Governador.  
 

Portanto, Senhor Presidente, opino pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 357/2012, 
com emenda. (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. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator.  
 
O SR. RODNEY MIRANDA - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 

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

com emenda, 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, lembrando que existe emenda da 
Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Solange Lube, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos.  

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

da Cidadania, em virtude de emenda apresentada, 
avoco o projeto para relatar e me prevaleço do prazo 
regimental para oferecer parecer.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(GENIVALDO LIEVORE) – Devolvo a palavra à 
Mesa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 

urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 
45/2012. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

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

Projeto de Lei Complementar n.º 45/2012, oriundo da 
Mensagem n.º 09/2012, do Tribunal de Justiça, 
reestrutura o Poder Judiciário do Estado do Espírito 
Santo. 

Houve diversas reuniões, inclusive com a 
participação direta de todos os assessores, que 
resultou, num trabalho consensual, o relatório que 
apresentaremos neste momento. 

Quanto à constitucionalidade e juridicidade, 
apresentadas as emendas, o projeto ao nosso sentir 
está apto para ser votado favoravelmente. 

Gostaria de elencar as emendas que são 
apresentadas no âmbito da Comissão de Justiça. 

Ficam incluídos mais dois parágrafos no art. 
1.º do Projeto de Lei Complementar n.º 45/2012, 
oriundo da Mensagem n.º 09/2012, do Tribunal de 
Justiça, com a seguinte redação: 

 
Art. 1º. (...) 
(...)  
 
§ 3º A gratificação devida ao Juiz 
Diretor do Foro fica assim 
estabelecida: 
 
I – 5% (cinco por cento) nas 
Comarcas de Vara Única, 
 
II – 7% (sete por cento) nas 
Comarcas que possuam duas Varas, 
 
III – 10% (dez por cento) nas 
Comarcas que possuírem três ou 
mais Varas; 
§ 4º As Comarcas antes classificadas 
como de primeira entrância 
continuarão a funcionar por meio de 
Vara Única. 
  

 Segue outra emenda: 
 

- Fica suprimido o § 1º do artigo 3º 
do Projeto de Lei Complementar nº 
045/2012, oriundo da Mensagem nº 
009/2012 do Tribunal de Justiça, 
renumerando-se dos §§ 2º e 3º para 
§§ 1º e 2º. 
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 Outra emenda: 
 

- O artigo 5º do Projeto de Lei 
Complementar nº 045/2012, oriundo 
da Mensagem nº 009/2012 do 
Tribunal de Justiça, passa a ter a 
seguinte redação: 
 
“Art. 5º. O provimento dos cargos de 
Desembargador criados conforme o 
Anexo I desta Lei somente será 
efetivado após a posse dos 
magistrados que vierem a ser 
aprovados em razão do primeiro 
concurso público concluído após a 
edição desta Lei.” 
 

 Outra emenda: 
 

- O artigo 6.º do Projeto de Lei 
Complementar nº 045/2012, oriundo 
da Mensagem nº 009/2012 do 
Tribunal de Justiça, passa a ter e 
seguinte redação: 
 
“Art. 6º O Tribunal de Justiça 
encaminhará para a Assembleia 
Legislativa, no prazo de 90 (noventa) 
dias a contar da promulgação desta 
Lei Complementar, projeto de lei 
complementar adequando a Lei 
Complementar nº 234/2002 aos 
termos desta.” 

  
 Outra emenda: 
 

- Fica incluído mais um artigo no 
Projeto de Lei Complementar nº 
045/2012, oriundo da Mensagem nº 
009/2012 do Tribunal de Justiça, 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 
data da sua publicação.” 

 Queremos adiantar que: 
 
- A Tabela I, a que se refere o artigo 
2º do Projeto de Lei Complementar 
nº 045/2012, oriundo da Mensagem 
nº 009/2012 do Tribunal de Justiça, 
fica substituída (alterada) pela 
Tabela I, encaminhada pelo Ofício 
CG nº 73/2012, da lavra do eminente 
Desembargador Pedro Valls Feu 
Rosa, Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça deste Estado.  

 
Neste momento, assino essa emenda, 

verificada nos estudos finais. 

Senhor Presidente, de maneira geral, este é o 
projeto e essas são as emendas. Gostaríamos de fazer 
dois breves registros. A equipe técnica desta Casa de 
Leis, que acompanhou esse projeto, bem como todos 
aqueles indicados pelo Tribunal de Justiça e pelo 
Governo do Estado, colaboraram para um texto 
consensual. É muito bonito esse fato no Poder 
Legislativo, quando os Poderes envolvidos no projeto 
colaboram para um texto único. 

Outro registro especial é em relação ao 
Senhor Presidente Theodorico Ferraço. É uma 
negociação difícil. Evidentemente, em um projeto 
dessa monta, como todos os Deputados estão cientes, 
o Senhor Deputado Theodorico Ferraço tem agido 
com habilidade fora do comum e, acreditamos, 
grande parte do êxito que obtivermos neste Plenário 
será creditado ao Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço, que em todos os momentos colocou-se 
inteiramente à disposição para que tivéssemos 
votação desse projeto com a maior brevidade 
possível, atendendo aos justos reclamos do Tribunal 
de Justiça do Estado do Espírito Santo que, ao nosso 
entender, é brilhantemente presidido pelo Eminente 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. 

Portanto, o parecer é pela constitucionalidade 
e legalidade do projeto, obedecidos todos os 
parâmetros e técnicas legislativas, acrescentando as 
emendas agora enumeradas, que passam a fazer parte 
integrante do projeto, para efeito de votação. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
discuti-lo. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes.  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, gostaríamos de, 
rapidamente, ressaltar nossa opinião e elogiar a 
criação da Vara Única. Entendemos como 
oportunidade e avanço na democratização do Poder 
Judiciário, no momento em que estaremos diante da 
possibilidade de um juiz ser promovido e permanecer 
no Interior. 

Sou Deputado representante do Interior do 
Estado, e isso permitirá que haja juízes mais 
integrados às comunidades; juízes que conheçam 
mais a realidade do município e possam atuar de 
forma muito mais eficaz. 

Outro aspecto altamente positivo é 
imaginarmos que um juiz do Interior do Estado vai 
graduando-se ao ponto de ser desembargador, sem 
necessariamente ter que deslocar-se para entrâncias 
especiais, na região da Grande Vitória.  

Nós, do Interior, um dia acompanharemos 
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um juiz da nossa Comarca prestigiando sua ascensão 
ao cargo de desembargador. É um aspecto altamente 
positivo e rendemos elogios ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo pela iniciativa. (Muito 
bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Esse projeto tem o sentido 
da modernidade. É de se elogiar a iniciativa do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 
porque a grande preocupação é exatamente com a 
justiça mais ágil, mais presente e, conforme a fala do 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, muito 
conhecedor dos problemas do Interior, define bem o 
que representa esse projeto, principalmente, 
garantindo àqueles que estão no Interior do Estado, 
uma justiça muito mais presente com a eficiência que 
todos queremos.  

Portanto, estão de parabéns o Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
Senhor Pedro Valls Feu Rosa, e todos os membros do 
Colégio Judiciário, que decidiram em boa hora 
mandar esse projeto que, com a colaboração de todos, 
recebeu agora esta redação que será submetida à 
votação dos Senhores membros da Comissão de 
Justiça. 

Continua 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. MARCELO SANTOS – Com o 
relator. 
  

O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES - 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, Solange Lube, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos.  

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

da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
45/2012, tem como autor o Tribunal de Justiça e 
como ementa a reestruturação do Poder Judiciário do 
Estado do Espírito Santo. Na exposição de motivos, 
que passarei a ler, a primeira parte diz: 

 
A estruturação administrativa do 
Poder Judiciário do Espírito Santo, 
concebida sob princípios mais do 
que seculares, mostra-se claramente 
incompatível com as necessidades 
deste início de milênio. 
Esta incompatibilidade tem gerado 
um ambiente de trabalho injusto e, 
via de consequência, comprometido 
gravemente a produtividade de 
magistrados e servidores. 
A injustiça reside na distribuição 
desigual da carga de trabalho - que 
acaba resultando em índices de 
produtividade ruins, conforme 
constatado pelo Conselho Nacional 
de Justiça. 
Nos moldes atuais, é simplesmente 
impossível ao administrador 
proporcionar um ambiente no qual a 
carga de trabalho e a remuneração 
sejam minimamente uniformes - e 
com isto perde a instituição. 
Para piorar, nossa estrutura fere, e 
por vezes gravemente, direitos 
humanos de magistrados e servidores 
- não é raro que alguns deles tenham 
que fazer uma indesejável opção 
entre a carreira e a vida pessoal. 
O presente projeto busca corrigir 
algumas destas distorções, conforme 
a seguir detalhado. (...) 
 

 O projeto detalha a eliminação das 
entrâncias, o preenchimento das comarcas, recursos 
humanos, cadastro de reserva, progressão funcional, a 
ampliação do número de membros do Tribunal de 
Justiça, que são importantes para tornar nossa Justiça 
mais eficaz. 
 Portanto, depois de um trabalho importante 
desta Casa, por meio das assessorias, com a 
participação da Presidência, das lideranças, da 
Comissão de Justiça, podemos chegar a um consenso 
e, com as emendas apresentadas, temos tranquilidade 
para votar o projeto.  

O nosso parecer é pela aprovação do projeto, 
com as emendas lidas pelo Presidente da Comissão 
de Justiça, Senhor Deputado Elcio Alvares. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
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Como votam os Senhores Deputados?  
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 
relator. 

 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - 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, Atayde Armani, Da Vitória, Freitas, 
Solange Lube e Luzia Toledo. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
oferecer parecer.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SÉRGIO BORGES) – Devolvo a palavra à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 277, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 46/2012 
.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

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

hoje estamos votando um projeto da mais alta 
importância, oriundo do Poder Judiciário. 
Examinaremos o Projeto de Lei Complementar n.o 
46/2012, que altera a Lei Complementar Estadual n.o 
621, de 08 de março de 2012, que instituiu a Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado e que se 
constitui na Mensagem n.o 006/2012.  

O Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, Senhor Sebastião Carlos 
Ranna de Macedo, encaminhou a Mensagem a esta 
Casa tendo oportunidade de dizer que: ademais na 
fluência do prazo de vacatio legis da referida Lei 
Complementar, esta Corte de Contas identificou 
algumas incongruências no texto legal, razão pela 
qual se incorporou ao presente projeto proposição 
para promover as devidas adequações.  

Então, S. Ex.ª encaminha na expectativa de 
que a Assembleia Legislativa examine a matéria com 
a atenção de sempre.  

Senhor Presidente, relato a presente matéria 
com alegria, pois da mesma forma que aconteceu 
com o projeto do Tribunal de Justiça, também um 
grupo de assessores do mais alto nível e esta Casa - 
magnificamente representada por meio de nossos 
assessores e procuradores, e de maneira muito 
especial destaco o trabalho do nosso procurador Júlio 
Chamoun, que me encheu de orgulho, pois na 
discussão da matéria demonstrou o seu conhecimento 
e preparo, deixando claro que tinha estudado 
profundamente a matéria, juntamente com os 
procuradores do Tribunal de Contas deste Estado - 
realizaram um debate que acabou num estudo 
consensual e se transformou em algumas decisões 
que vamos tomar na qualidade de relator. 

Rendemos nossa homenagem ao Tribunal de 
Contas deste Estado, que atravessa um momento 
esplêndido sob a presidência do nosso querido 
Senhor Sebastião Carlos Ranna de Macedo. No que 
se refere ao Tribunal de Contas, a Assembleia 
Legislativa tem uma participação muito intensa 
porque vários nomes passaram nesta Casa, nomes de 
projeção na política e na vida pública.  

Referimos-nos com muito carinho aos 
conselheiros Domingos Taufner, José Antônio 
Pimentel, Sérgio Aboudib e outros procuradores que 
estão... Temos que abrir uma moldura especial: 
Rodrigo Chamoun foi um nome que esta Casa houve 
por bem indicar. Hoje, no Tribunal de Contas, 
estadeia o acerto da nossa escolha. Ao lado destes 
conselheiros e dos outros que integram a corte, tem 
realizado um trabalho magnifico. Portanto, ficamos 
muito à vontade. O projeto é importante, vamos 
examiná-lo e nos permitimos, com a participação de 
todos os assessores, apresentar algumas emendas que 
agora são incorporadas ao projeto principal. 

O art. 2.º, do Projeto de Lei Complementar 
n.o 46/2012, oriundo da Mensagem n.o 006/2012, do 
Tribunal de Contas, passa a ter a seguinte redação:  

 
“Art. 2.º O artigo 5.º da Lei 
Complementar Estadual n.º 621, de 
08 de março de 2012, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso XVIII: 
 
Art. 5.º (...) 
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(...) 
 
XVII: os responsáveis pela 
elaboração dos editais de licitação e 
dos convites, os participantes das 
comissões julgadoras dos atos 
licitatórios, os pregoeiros, bem como 
os responsáveis e ratificadores dos 
atos de dispensa ou inexigibilidade. 
 
(...) 
 
Parágrafo único. Excetuam-se do 
disposto do inciso XVII deste artigo 
os atos e manifestações dos 
advogados públicos submetidos à Lei 
Federal 8906/98 em face da 
disposição contida no § 3.º do seu 
artigo 2.º. 

 
No outro processo do Tribunal de Contas 

apresentamos seis emendas. E nesse processo, essa 
emenda diz bem do acerto dos trabalhos realizados. 
 Para ser sucinto e objetivo, consideramos a 
proposta do Tribunal de Contas jurídica, 
constitucional, dentro da melhor técnica legislativa. 
O nosso parecer é pela constitucionalidade da 
matéria. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator. 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

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

relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – 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, Solange Lube, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, o 
Projeto de Lei Complementar n.o 46/2012, oriundo da 
Mensagem n.o 006/2012, do Tribunal de Contas.  

Conforme especificou o Presidente da 
Comissão de Justiça, Senhor Deputado Elcio Alvares, 
o art. 2.º, do Projeto de Lei Complementar n.o 
46/2012, oriundo da Mensagem n.o 006/2012, do 
Tribunal de Contas, passa a ter a seguinte redação:  

 
Art. 2º. O artigo 5o da Lei 
Complementar Estadual n.º 621, de 
08 de março de 2012, passa a 
vigorar acrescido do seguinte inciso 
XVII: 
 
Art. 5º (...) 
 
(...) 
 
XVII - os responsáveis pela 
elaboração dos editais de licitação e 
dos convites, os participantes das 
comissões julgadoras dos atos 
licitatórios, os pregoeiros, bem como 
os responsáveis e ratificadores dos 
atos de dispensa ou inexigibilidade. 
 
(...) 

 
Parágrafo único: Excetuam-se do 
disposto no inciso XVII desse artigo 
os atos e manifestações dos 
advogados públicos submetidos à Lei 
Federal n.º 8906/98, em face da 
disposição contida no § 3.º do seu 
artigo 2.º. 

 
Senhor Presidente, relatamos favoravelmente 

ao Projeto de Lei n.º 46/2012, com a emenda. É o 
nosso parecer. (Muito bem!) (Pausa) 
 

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

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
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O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – 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, Da Vitória, Lúcia 
Dornellas, Luzia Toledo e Solange Lube. 

 
Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Atayde Armani. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, relataremos o Projeto de 
Lei Complementar n.º 46/2012, oriundo da 
Mensagem n.º 06/2012, do Tribunal de Contas, com 
emenda aposta pela Comissão de Justiça. 
 Acrescentamos, ao que foi dito pela 
Comissão de Justiça, a respeito do trabalho profícuo 
do Conselheiro Carlos Ranna, Presidente do Tribunal 
de Contas; do Senhor José Antônio Pimentel, 
Conselheiro do Tribunal de Contas; do Senhor 
Rodrigo Chamoun, Conselheiro do Tribunal de 
Contas; do Senhor Júlio Cesar Bassini Chamun, 
Procurador-Geral desta Casa de Leis, e o 
Subprocurador de Justiça do Estado que estiveram 
presente. Também estiveram presentes o Senhor 
Deputado Sérgio Borges, Líder de Governo; o 
Secretário da Casa Civil e o Senhor Tyago 
Hoffmann, Secretário de Governo. Todos com o 
objetivo de chegar a um denominador comum, não só 
neste projeto, mas, também, em todos os três projetos 
do Tribunal de Contas que vieram para esta Casa de 
Leis. 
 Parabenizamos o Conselheiro Carlos Ranna, 
Presidente do Tribunal de Contas, e toda equipe 
presente na referida reunião na Casa Civil, pela 
dignidade de estarem fazendo no Tribunal de Contas 
o que foi feito em parte nesta Assembleia Legislativa: 
uma reforma administrativa sem custo financeiro. 
Portanto, relatamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 46/2012, com a emenda aposta 
pela Comissão de Justiça. (Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SÉRGIO BORGES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa)  
 Encerrada.  
 Em votação.  
 Como votam os Senhores Deputados?  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
relator.  
 
 O SR. DA VITÓRIA - Com o relator.  
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 A SR.ª SOLANGE LUBE – 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. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 46/2012. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 46/2012.  
 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)  
 Convidamos os Senhores Deputados que não 
se encontram no Plenário para comparecerem, porque 
a votação é nominal e precisamos de um quorum 
mínimo de dezessete Deputados para a aprovação. 
 

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



80 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 15 de janeiro de 2013 

Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luciano Pereira, Luiz 
Durão, Luzia Toledo, Roberto 
Carlos, Sérgio Borges e Solange 
Lube)  

 
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 46/2012. 

À Comissão de Justiça para redação final. 
 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 47/2012. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para oferecer parecer oral ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

Avoco o Projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Justiça, o 

referido projeto é constitucional visto que obedeceu a 
todos os trâmites legais. Inclusive, a técnica 
legislativa está correta, apenas faremos uma emenda, 
neste momento, na condição de relator: 

 
Art. 1.º O artigo 1.º da Lei 
Complementar Estadual n.o 622, de 
08 de março de 2012, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 3.º: 
 
Art. 1.º (...) 
§ 3.º Excetuam-se do § 2.º deste 
artigo as parcelas relativas à função 
gratificada, ao cargo em comissão, 
às gratificações especiais de 
participação em comissões e 
projetos, às indenizações, aos 
auxílios previstos nos artigos 77 e 88 
acrescidos do auxílio saúde, as 
gratificações e adicionais previstos 
no artigo 93, inciso I, alíneas a, b, e, 
f e h e inciso II, alínea b, da Lei 
Complementar Estadual n.º 46, de 19 
de janeiro de 1994, e outras parcelas 
de caráter eventual. 

 
Diante disso, relatamos pela 

constitucionalidade do projeto. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada. 
Em votação. 
 

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

relator. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

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

relator. 
 

O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade, 
com emenda apresentada 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 e dos Direitos 
Humanos, Senhores Deputados José Carlos Elias, 
Claudio Vereza, Solange Lube e Luiz Durão.  

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

da Cidadania e dos Direitos Humanos, o Projeto de 
Lei Complementar n.º 47/2012, de autoria do 
Tribunal de Contas, que altera a Lei Complementar 
Estadual n.º 622, de 08 de março de 2012, que 
instituiu o Plano de Carreira e a modalidade de 
remuneração por subsídio para o cargo Auditor de 
Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. 

Relatamos pela aprovação do projeto com a 
emenda proposta pelo Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça, Senhor Deputado Elcio 
Alvares. (Muito bem!) (Pausa) 

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

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. LUIZ DURÃO - Com o relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos.  
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Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Luciano Rezende e 
Glauber Coelho) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(LÚCIA DORNELLAS) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Finanças e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Sérgio Borges, José Esmeraldo, Atayde 
Armani e Da Vitória. 

Avoco o projeto para relatar. 
 Senhores membros da Comissão de 

Finanças, temos em mãos o Projeto de Lei 
Complementar n.º 47/2012, de autoria do Tribunal de 
Contas, que altera a Lei Complementar Estadual n.º 
622, de 08 de março de 2012, que instituiu o Plano de 
Carreira e a modalidade de remuneração por subsídio 
para o cargo Auditor de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Relatamos pela aprovação e legalidade da 
matéria, conforme a Comissão de Constituição e 
Justiça e Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos, com a emenda. (Muito bem!) 
(Pausa) 

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

 
O SR. SÉRGIO BORGES - Com o relator.  
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
O SR. DA VITÓRIA - Com o relator.  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – 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 47/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 47/2012. 

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 Cacau 
Lorenzoni e Luciano Pereira) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Glauber Coelho, José 
Carlos Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luciano Rezende, Luiz 
Durão, Luzia Toledo, Roberto 
Carlos, Sérgio Borges e Solange 
Lube)  
 

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 47/2012. 

À Comissão de Constituição e Justiça para 
redação final. 

  
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 48/2012. 

Concedo a palavra à Comissão 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, Atayde Armani, Lúcia Dornellas e Gildevan 
Fernandes.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes.  
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão Justiça, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 48/2012 recebeu três emendas.  

A primeira diz o seguinte: 
 

Art. 13 – Os cargos de provimento 
efetivo de Assistente Técnico que 
vierem a vagar a partir da vigência 
desta Lei Complementar serão 
transformados em cargos de 
provimento efetivo de Analista 
Administrativo.” 
 

A segunda emenda diz o seguinte: 
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Ficam suprimidos os artigos 
13,14,15,16,17,18,19,20 e 28 do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
48/2012, oriundo da Mensagem n.º 
08/2012 do Tribunal de Contas. 
 

A terceira emenda diz o seguinte: 
 
O § 3.º do artigo 1.º do Projeto de Lei 
Complementar nº 48/2012, oriundo 
da Mensagem nº 08/2012 do Tribunal 
de Contas, passa a ter a seguinte 
redação  
 
“Art. 1.º (...) 
 
(...) 
 
§ 3.º Excetuam-se do § 2.º deste 
artigo as parcelas relativas à função 
gratificada, ao cargo em comissão, 
às gratificações especiais de 
participação em comissões e 
projetos, às indenizações, aos 
auxílios previstos nos artigos 77 e 88 
acrescidos do auxílio saúde, as 
gratificações e adicionais previstos 
no artigo 93, inciso I, alíneas a, b, e, 
f e h, e inciso II, alínea b, da Lei 
Complementar Estadual n.º 46, de 19 
de janeiro de 1994, e outras parcelas 
de caráter eventual.” 

 
Essas emendas estão sendo apresentadas em 

comum acordo com o Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo. Aproveitamos para externar nossos 
elogios ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, um órgão que representa um novo Estado, 
tendo modernizado, avançado, democratizado, 
aprimorado suas ações e conquistado a credibilidade 
da população, especialmente pelas mudanças 
promovidas, a partir da gestão do Presidente Sérgio 
Aboudib Ferreira Pinto, tendo continuidade e avanços 
com o Senhor Sebastião Carlos Ranna de Macedo e 
os demais conselheiros do Tribunal de Contas; e 
também o Ministério Público de Contas, que é um 
avanço no Estado do Espírito Santo.  

Houve concurso público e o preenchimento 
dos cargos do Ministério Público de Contas. Portanto, 
externamos nossa alegria e satisfação como os 
membros desta Casa, aprovando matérias do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo.  

O nosso parecer é pela legalidade e 
constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar 
n.º 48/2012, devolvendo ao Senhor Presidente Elcio 
Alvares, com as emendas. (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. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - 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 Solange Lube. 

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

da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
48/2012, do Tribunal de Contas do Estado, cria o 
cargo de provimento de analista administrativo e 
altera o quadro de cargos de provimento em comissão 
do Tribunal de Contas do Estado, sem elevação da 
despesa fixada e dá outras providências. Foram 
apresentadas três emendas na Comissão de Justiça e 
meu relato é pela aprovação com as emendas. (Muito 
bem!) (Pausa)  

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

relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. LUIZ DURÃO - 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. 
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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, Lúcia Dornellas, Luiza 
Toledo e Solange Lube. 

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

o Projeto de Lei Complementar n.º 48/2012 já foi 
aprovado pela Comissão de Justiça e pela Comissão 
de Defesa da Cidadania. No projeto estão anexos os 
quadros de repercussão financeira e as correções do 
DLR já foram feitas.  

Relato pela aprovação com as emendas 
apresentadas. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – 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 48/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 48/2012. 

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) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 

Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Glauber Coelho, José 
Carlos Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luciano Rezende, Luiz 
Durão, Luzia Toledo, Roberto 
Carlos, Sérgio Borges e Solange 
Lube)  

 
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 48/2012. 

À Comissão de Justiça para redação final.  
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 277 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 435/2011. 
 Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 
Deputada Luzia Toledo, que está fantasticamente 
elegante, sob os protestos do Senhor Deputado 
Atayde Armani. (Pausa)  
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Sérgio Borges) 

 
A SRª. PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da 
sessão. 
 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 
A SRª. PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(LÚCIA DORNELLAS) – Senhora Presidenta, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Finanças e convoco seus membros, Senhores 
Deputados José Esmeraldo, Atayde Armani e Da 
Vitória. 
 Senhora Presidenta, informo a V. Ex.ª que na 
sessão ordinária realizada dia 10 de dezembro de 
2012 o relator do projeto, Senhor Deputado Sérgio 
Borges, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar o projeto na Comissão de Finanças. Portanto, 
tem prazo até o dia 17 de dezembro de 2012. Estando 
S. Ex.ª ausente e ainda dispondo de prazo para 
oferecer parecer, devolvo a palavra à Mesa. 
  
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – É regimental. 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 277 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 181/2012. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Neste momento está 
começando a ficar difícil, pois o Plenário está 
perdendo quorum. Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Gildevan 
Fernandes, Claudio Vereza e Lúcia Dornellas.  
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes.  
  
 O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
Senhor Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo 
regimental para oferecer parecer ao projeto.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – É regimental.  
 Devolvo a palavra à Mesa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 277 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 188/2012. 
 Concedo a palavra à Comissão de Segurança, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DA VITÓRIA) – Senhora Presidenta, na forma 
regimental assumo a presidência da Comissão de 
Segurança e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Gildevan Fernandes e José Esmeraldo.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Segurança, o parecer da Comissão de Justiça é pela 
aprovação com emendas. Relato pela aprovação, com 
as emendas da Comissão de Justiça, do Projeto de Lei 
n.º 188/2012. (Muito bem!) (Pausa) 

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

relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 
de Segurança, com emendas e a sugestão do Senhor 
Deputado José Esmeraldo.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra a Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JOSÉ ESMERALDO) – Senhora Presidenta, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 

de Finanças e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Da Vitória, Lúcia Dornellas, Solange 
Lube.  
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
relato o Projeto de Lei n.º 188/2012, de autoria da 
Senhora Deputada Lúcia Dornellas, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade dos estabelecimentos de 
hospedagens e congêneres criarem e manterem ficha 
de identificação de menores que se hospedarem, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

Relato pela sua aprovação e aprovo também 
as emendas apresentadas pela Comissão de Justiça. 
(Muito bem!) (Pausa) 

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

relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – O Presidente 

acompanha o voto do relator. 
Senhora Presidenta, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Finanças.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
188/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei n.º188/2012.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado. 
À Comissão de Justiça para redação final, 

considerando a aprovação com emendas. (Pausa) 
 
Informo ao Presidente do Sindicato dos 

Servidores – Sindilegis-ES e aos demais Senhores 
Deputados membros da Comissão que trata dos 
11,98%, que os cálculos referentes aos créditos dos 
11,98% estão prontos, e serão entregues até sexta-
feira próxima à PGE. 

Essa informação é muito importante, pois 
todos não sabiam o que estava acontecendo. O 
Diretor Fabiano Burock Freicho acaba de sair do 
plenário, acompanhado do Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço e nos informou, isso. 

Ontem entramos em contato com o 
Procurador Marcelo Amaral Chequer, que nos pediu 
para, no momento em que a Assembleia entregasse 
esses cálculos, pedirmos ao Tribunal de Contas, aos 
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mesmos que vieram a esta Casa orientar-nos sobre a 
metodologia de cálculo a ser utilizada, para que 
dessem o mesmo apoio à PGE, de modo a acelerar o 
trabalho dentro da mesma metodologia. 

É com muito carinho que informo ao Vice-
Presidente da Comissão, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, ao relator, Senhor Deputado José Esmeraldo, 
aos demais membros e, principalmente, aos 
funcionários desta Casa, na pessoa do Senhor 
Leandro Machado. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Na verdade, estamos 
preocupados com os 11,98% dos servidores porque já 
demos quase tudo para todos os outros Poderes. 
Somente os funcionários desta Assembleia 
Legislativa não têm o que é deles, que lhes foi 
tomado e não devolvido até hoje. 

Estamos feliz e, se Deus quiser, e ele vai 
querer, essa injustiça será corrigida ainda este ano, 
pelo menos a decisão. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Ouvimos a fala de V. Ex.ª e 
sei que a Senhora Deputado Luzia Toledo e os 
demais membros desta Comissão, que trata dos 
11,98%, estão inteirados na solução do problema; 
mas, não podemos deixar a coisa caminhar demais, 
pois esse pessoal já está perdendo as esperanças. 
Lamentavelmente sempre há alguém, que é de fora 
desta Casa, que ao invés de trazer uma informação 
boa, traz uma negativa. O que podemos falar é que 
lutaremos até o último instante. Chegaremos num 
denominador comum. Resolveremos esse problema. 
 Senhora Deputada Luzia Toledo, Presidenta 
da Comissão, acreditamos no Tribunal de Justiça. 
Tivemos uma reunião com o Desembargador Pedro 
Valls Feu Rosa, Presidente do Tribunal de Justiça, 
que demonstrou atenção, boa vontade. Assim a 
solução aparece. É isso que queremos. 
 A última reunião, que contou com a presença 
de V. Ex.ª, Senhora Deputada Luzia Toledo, foi 
rápida e objetiva. Quando a reunião é demorada, nada 
é resolvido. Vimos que as pessoas saíram com 
esperança, que é a última que morre. E neste caso a 
esperança não morrerá, em hipótese alguma. 
 Senhora Deputada Luzia Toledo, 
trabalharemos com base na metodologia do Tribunal 
de Justiça e resolveremos a questão. Inclusive, a 
Deputada Federal Rose de Freitas também esteve 
presente nessa última reunião. Tudo é reforço, é 
importante. 
 Temos certeza absoluta de que nesse 
caminho chegaremos à solução do problema. V. Ex.ª, 
Senhora Deputada Luzia Toledo, entendeu. Não 
estou querendo falar muito. Às vezes quando se fala 
com o coração, na raça e com determinação, pode se 
atingir o que não era desejado. Não queremos atingir 
hoje. O caminho foi aberto na última reunião do 

Tribunal de Justiça, em que V. Ex.ª esteve presente, 
assim como se faz presente em todas. 
 Dizemos em alto e bom som que o caminho é 
o TJ. Em função da boa vontade do grande Presidente 
do Tribunal de Justiça, chegaremos a um 
denominador comum.  
 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Senhor Deputado José Esmeraldo, o 
Presidente do Tribunal de Justiça foi claro. Devemos 
ter os cálculos. S. Ex.ª não pode dar a solução sem os 
cálculos. Foi assim no Tribunal de Justiça, no 
Tribunal de Contas e no Ministério Público.  

Estamos esperançosos, porque temos um 
aliado. O Governador disse que se o Presidente do 
Tribunal de Justiça encontrar uma solução, S. Ex.ª 
dará o respaldo.  

Já temos o parceiro, que é o Presidente do 
Tribunal de Justiça, que é muito justo, é um grande 
homem e um grande presidente, como falou o Senhor 
Deputado José Esmeraldo. Concordamos plenamente. 
Mas temos de levar os cálculos. 

A Assembleia Legislativa, por intermédio do 
Diretor de Recursos Humanos da Casa, entregará 
esses cálculos na sexta-feira, dentro da metodologia 
apresentada pelo Tribunal de Contas. 

Vamos conversar com o Procurador-Geral 
Rodrigo Marques de Abreu Júdice, com o Procurador 
Marcelo Amaral Chequer o mais rápido possível, mas 
os cálculos têm que ser remetidos para que o Tribunal 
de Justiça dê a finalização. 

Nós, a Deputada Federal Rose de Freitas, os 
Senhores Deputados José Esmeraldo, Claudio 
Vereza, Doutor Hércules estaremos na próxima 
reunião. Todos os Deputados, que quiserem 
participar, estão convidados. Teremos do Tribunal de 
Justiça um caminho para o Governo seguir. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Entendemos a fala de V. 
Ex.ª. 

Hoje tivemos a informação do Senhor 
Fabiano Burock Freicho, Diretor de Recursos 
Humanos, uma pessoa capacitada e competente, que 
os cálculos já estão todos feitos. Agora é somente 
entregar. Temos que agir com o Presidente do 
Tribunal de Justiça.  

Obviamente, que a Senhora Deputada 
Federal Rose de Freitas é importante, porque irá 
ajudar em Brasília. V. Ex.ª, Senhora Deputado Luzia 
Toledo, sabe disso.  

A esperança é muito grande, não tenho 
dúvida alguma. Não sei precisar se será amanhã ou 
depois, até mesmo porque não sou irresponsável para 
dar essa informação. Mas tenho em minha 
consciência tranquilidade para dizer que os 
funcionários desta Casa de Leis receberão o que lhe é 
devido, os 11.98%. 
 

O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 
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Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de manutenção da 
sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUZIA 

TOLEDO) – É regimental.  
Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Atayde Armani, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Esmael 
de Almeida, Genivaldo Lievore, 
Gildevan Fernandes, Glauber Coelho, 
José Carlos Elias, José Esmeraldo, 
Lúcia Dornellas, Luciano Rezende, 
Luiz Durão, Roberto Carlos, Sérgio 
Borges e Theodorico Ferraço) 

 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Luzia Toledo e Solange 
Lube) 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Registraram presença quatro Senhores 
Deputados. 

Não há quorum para manutenção da sessão, 
pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, solene, hoje, às 
19h, conforme requerimento do Senhor Deputado 
José Esmeraldo, aprovado em Plenário, em 
comemoração ao Dia do Engenheiro, para qual 
designo Expediente: o que ocorrer e comunico que 
haverá sessão especial dia 13 de dezembro de 2012, 
às 15h, conforme requerimento do Senhor Deputado 
Doutor Hércules, aprovado em Plenário, para palestra 
sobre entidades que cuidam de pessoas portadoras de 
necessidades especiais; sessão solene dia 13 de 
dezembro de 2012, às 19h, em comemoração ao Dia 
da Família, conforme requerimento da Mesa 
Diretora, aprovado em Plenário, e sessão ordinária 
dia 17 de dezembro de 2012, cuja ordem do Dia é a 
seguinte: discussão única, nos termos do art. 66, § 
6.º, da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 385/2011; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar 
n.º 44/2012, discussão única, em regime de urgência, 
dos Projetos de Lei n.os 351/2012 e 340/2012; 
discussão única, em regime de urgência, do Projeto 
de Resolução n.º 11/2012; discussão única, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 466/2012; 
discussão única, em regime de urgência, nos termos 
do art. 227 do Regimento Interno, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 51/2012, 52/2012 e 53/2012; 

discussão única, em regime de urgência, nos termos 
do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.o 479/2012; discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei Complementar n.º 
54/2012; discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.os 481/2012 e 357/2012; discussão 
única, em regime de urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 45/2012; discussão única, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.os 462/2012, 
435/2011, 181/2012, 202/2012, 217/2012, 223/2012, 
226/2012, 227/2012, 244/2012, 258/2012, 259/2012, 
288/2012, 295/2012, 317/2012, 366/2012, 379/2012, 
381/2012, 408/2012, 432/2012, 441/2012 e 
442/2012; discussão única, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Resolução n.os 02/2011, 35/2011 e 
03/2012; discussão prévia, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 383/2012; discussão especial, em 
1.ª sessão, do Projeto de Resolução n.º 15/2011.  

 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às onze horas e 

quarenta e oito minutos.  
 
 

 
 
CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 
início da sessão, comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória, Aparecida Denadai, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, Genivaldo 
Lievore, José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Luciano Rezende e Luzia Toledo) 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

 
(A convite do Presidente assume a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado Dary 
Pagung) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Convido o Senhor Deputado Dary 
Pagung a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia.  
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(O Senhor Deputado Dary Pagung 
lê Eclesiastes, 3:1) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima vigésima 
primeira sessão ordinária, realizada em 12 de 
dezembro de 2012. (Pausa)  
 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

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

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

leitura da ata da vigésima quinta sessão especial, 
realizada em 13 de dezembro de 2012. (Pausa) 

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Roberto Carlos e assume a 1.ª 
Secretaria) 
 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

leitura da ata da quadragésima quinta sessão solene, 
realizada em 13 de dezembro de 2012. (Pausa) 

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata) 
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados José Carlos Elias, 
Marcelo Santos, Rodney Miranda e 
Sérgio Borges) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 230/2012 
 
Vitória, 10 de dezembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, previstas no 
parágrafo 6º do artigo 305, vem respeitosamente à 
presença de Vossa Excelência justificar a sua 
ausência na 119ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura 
desta Casa Legislativa, realizada no último dia 10 de 
dezembro de 2012. 

 
Atenciosamente, 

 
ROBERTO CARLOS 

Deputado Estadual 
 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
OFÍCIO N.º 182/2012 
 
Vitória, 12 de dezembro de 2012. 
 
Senhor Presidente: 
 

Ao cumprimenta-lo permito-me informar a 
Vossa Excelência que, de conformidade, e, em 
atendimento à regra regimental desta Casa, em 
especial a prescrita no art. 23, § 1º, III, e no artigo 
305, §§ 6º e 7º do Regimento Interno, estive 
impossibilitado de comparecer à Sessão Ordinária do 
dia 05 do mês em curso. 

 
Respeitosamente, 

 
RODNEY MIRANDA 

Deputado Estadual - DEM 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
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NESTA 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

EMENDA MODIFICATIVA N.º 001/2012 
 

O artigo 2º do Projeto de Lei nº 483/2012, de 
autoria do Exmo. Deputado José Carlos Elias, que 
obriga a permanência de salva-vidas, e ou, guardião 
de piscinas, em piscinas localizadas em escolas e 
creches da rede privada de ensino, clubes e 
academias que ofereçam aulas de natação, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, passa a ter a seguinte 
redação:  

 
Art. 1º (...) 
 
Art. 2º O descumprimento do 
disposto no Art. 1º implicará 
qualquer das sanções cabíveis 
disciplinadas no art. 56 do Código de 
Defesa do Consumidor. 
 
I - O valor da multa será graduado de 
acordo com a gravidade da infração, 
a vantagem auferida e a condição 
econômica do fornecedor.  
 
II - Os recursos arrecadados com a 
aplicação das penalidades serão 
revertidos em favor do Fundo 
Estadual de Proteção ao Consumidor, 
na forma da parte final do art. 57 da 
Lei Ordinária Federal nº 8.078/1990 
(Código de Defesa do Consumidor).  

 
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2012. 

 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

Deputado Estadual 
 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
483/2012. 

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

329/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
veto total ao Projeto de Lei n.o 138/2012, de autoria 
do Deputado Gildevan Fernandes, que declara de 
utilidade pública o Centro de Recuperação de 
Dependentes Químicos Nova Aliança – CRENA, no 

Município de Sooretama. Publicada integralmente 
no DPL do dia 18 de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Solicitamos a V. Ex.ª que 
submeta ao Plenário o voto de um minuto de silêncio 
pelo falecimento da Senhora Maria Cecília Lorenzini, 
mãe do Senhor Paulo Júnior, Subsecretário-Chefe da 
Casa Civil. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhora 
Presidenta, pela ordem! Também requeiro a V. Ex.ª 
um minuto de silêncio em homenagem ao amigo de 
Cachoeiro de Itapemirim, o Senhor Roberto 
Guimarães, colega do Liceu, que faleceu ontem.  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Atendendo aos requerimentos feitos 
pelos Senhores Deputados Sérgio Borges e Doutor 
Hércules, solicito todos para que, de pé, façamos um 
minuto de silêncio. (Pausa)  

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

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

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

330/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
veto total ao Projeto de Lei n.o 143/2012, de autoria 
do Deputado Marcelo Coelho, que declara de 
Utilidade Pública Estadual o Centro Associativo 
Reviver – CEAR de Aracruz, no Estado. Publicada 
integralmente no DPL do dia 18 de dezembro de 
2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.o 
331/2012, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei n.o 487/2012, que dispõe sobre a 
instituição de fundo para recepcionar os recursos a 
serem transferidos do Fundo de Recuperação 
Econômica do Estado – FUNRES e dá outras 
providências. Publicada integralmente no DPL do 
dia 18 de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 485/2012 
 

Dispõe sobre a proibição de as 
empresas concessionárias de 
serviços públicos realizarem 
cobrança sobre boletos, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º As empresas concessionárias 
fornecedoras de produtos e serviços públicos estão 
proibidas de realizar cobranças sobre os boletos 
direcionados aos consumidores, não decorrentes de 
seus serviços específicos ou de qualquer outra 
atividade estatal, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

 
Parágrafo único Para os fins da presente Lei 

serão entendidas como empresas concessionárias 
fornecedoras de produtos e serviços públicos aquelas 
que atuam no fornecimento de água, energia elétrica, 
telefonia e as que oferecem serviços de esgoto. 

Art. 2º O disposto no artigo 1º “caput” desta 
Lei é Venda Casada expressamente proibida pelo 
Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos termos 
do art. 39, I. 

 
Art. 3º O consumidor que comprovadamente 

sofrer a cobrança com a inobservância da regra 
constante no artigo 1º, caput desta Lei poderá ensejar 
ação com fins de obter a repetição do indébito nos 
termos do § único, do artigo 42 do Código de Defesa 
do Consumidor. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 04 de dezembro de 2012. 

 
LUIZ DURÃO 

Deputado Estadual 
Líder do PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 O presente Projeto de Lei, que dispõe sobre a 
proibição de as empresas concessionárias de serviços 
públicos realizarem cobrança casada sobre as faturas 
decorrentes de seus serviços no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, tem como fulcro proibir os exageros 

que vem sendo cometidos sobre as cobranças das 
tarifas dessas concessionárias. 
 Ocorre que os boletos de cobrança são 
utilizados, por meio de convênios firmados entre as 
concessionárias e pessoas jurídicas de direito privado, 
para que sejam efetuadas cobranças em favor dessas 
últimas. Contudo, não por culpa das concessionárias, 
às vezes, algumas destas conveniadas, de má-fé, se 
utilizam do boleto para efetuar cobranças inexistentes 
ou abusivas.  
 Desse modo, o usuário dos serviços das 
concessionárias, ainda que entendam sobre a 
ilegitimidade de determinada cobrança, deve 
continuar pagando para discuti-la, pois a ausência do 
pagamento significa o corte do serviço fornecido pela 
concessionária, serviços esses que, por vezes, se 
revelam de fundamental importância para o usuário, 
o que configura a venda casada mencionada no 
presente Projeto de Lei. 
 As ocorrências dos fatos acima mencionados, 
muitas vezes, só vão ser resolvidas junto ao Poder 
Judiciário, fato que requer um esforço desarrazoado, 
visto que as pessoas vão atrás de um dinheiro que 
nunca deveria ter sido pago. O que só ocorre devido à 
existência destes convênios firmados. 
 Desse modo, busco o apoio de meus Pares 
para que a Assembleia Legislativa busque ampliar a 
defesa do consumidor do Estado do Espírito Santo.  

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 486/2012 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
inclusão de quadra Poliesportiva nos 
projetos de construção de novos 
loteamentos Públicos. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º É obrigatória a inclusão de quadras 
poliesportivas nos projetos de construção de novos 
loteamentos públicos no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, com o objetivo de estimular a prática 
de atividades esportivas. 

 



90 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 15 de janeiro de 2013 

§ 1º Por atividades esportivas entende-se a 
atividade realizada de modo voluntário e 
assistemático, sem qualquer relação contratual e 
remuneração, numa perspectiva de lazer. 

 
§ 2º Caberá a Secretaria de estado de 

Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – 
SEDURB, o controle e a fiscalização do disposto 
neste artigo. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2012. 

 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

Deputado Estadual 
Líder do PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
No mundo em que vivemos, o esporte é 

essencial ao aperfeiçoamento físico e mental do ser 
humano, desenvolvido como prática livre ou com a 
finalidade competitiva. 

Dessa forma, este projeto visa contribuir para 
a integração dos praticantes, a promoção da saúde e 
da educação permanente, a ocupação do tempo livre, 
a inclusão social, o exercício consciente da cidadania 
e o lazer, bem como o desenvolvimento qualitativo 
de uma cultura corporal desportiva e lúdica. 

A Constituição Federal preconiza que é dever 
do Estado fomentar práticas desportivas, sendo estas 
um direito do cidadão. Contudo, ainda são 
insuficientes as iniciativas do poder público que 
assegurem a oferta de oportunidades desportivas em 
geral e, especialmente, no que se refere à construção 
de uma infraestrutura adequada de qualidade para tais 
práticas desportivas. 

Assim, tornar obrigatória a inclusão de 
quadras poliesportivas nos projetos de construção de 
novos loteamentos públicos no âmbito do Estado do 
Espírito Santo é uma maneira de evitar que se 
mantenham e se acumulem os problemas decorrentes 
da ausência de área adequada para a prática do 
desporto de participação. Somente dessa forma 
estaremos assegurando condições adequadas a toda 
população para a prática do desporto e do lazer. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Devolva-se ao autor com base no art. 
143, inciso VIII, do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, incisos III e 
VI da Constituição Estadual. 

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

548/2012, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da redação final, Projeto de Lei n.o 173/2012, do 
Deputado Gilsinho Lopes, que dispõe sobre o 

ressarcimento ao erário das despesas decorrentes de 
acidentes de trânsito, ocasionadas por motoristas 
alcoolizados. Publicado integralmente no DPL do 
dia 18 de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.o 

547/2012, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da redação final, do Projeto de Lei n.o 101/2012, de 
autoria do Deputado Genivaldo Lievore, que institui 
o Dia do Cooperativismo no Estado. Publicado 
integralmente no DPL do dia 18 de dezembro de 
2012. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Luciano Pereira) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.o 

550/2012, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da redação final, do Projeto de Lei Complementar 
n.o 46/2012, de autoria do Tribunal de Contas, que 
altera a Lei Complementar Estadual n.o 621, de 08 de 
março de 2012, que instituiu a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado. Publicado 
integralmente no DPL do dia 18 de dezembro de 
2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) –  Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.o 

549/2012, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da redação final, do Projeto de Lei Complementar 
n.o 47/2012, de autoria do Tribunal de Contas, que 
altera a Lei Complementar Estadual n.º 622, de 08 de 
março de 2012, que instituiu o Plano de Carreira e a 
modalidade de remuneração por subsídio para o 
cargo Auditor de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do Estado. Publicado integralmente no DPL 
do dia 18 de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.o 

552/2012, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da redação final, do Projeto de Lei Complementar 
n.o 48/2012, de autoria do Tribunal de Contas, que 
cria o cargo de provimento de Analista 
Administrativo e altera o quadro de cargos de 
provimento em comissão do Tribunal de Contas do 
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Estado, sem elevação da despesa fixada, e dá outras 
providências. Publicado integralmente no DPL do 
dia 18 de dezembro de 2012. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Atayde Armani) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.o 

551/2012, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da redação final, do Projeto de Lei n.o 188/2012, de 
autoria da Deputada Lúcia Dornellas, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de 
hospedagens e congêneres criarem e manterem ficha 
de identificação de menores que se hospedarem, no 
âmbito do Estado. Publicado integralmente no DPL 
do dia 18 de dezembro de 2012. 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER N.º 543/2012 
 

RELATÓRIO 
 

Trata a presente Mensagem Governamental 
nº 299/2012, de autoria do excelentíssimo senhor 
Governador do Estado, de VETO TOTAL aposto ao 
Projeto de Lei 20/2012 (Autógrafo de Lei 144/2012), 
de autoria do senhor Deputado Gilsinho Lopes, por 
entendê-lo contrário aos comandos constitucionais 
referentes ao disposto no art. 30, inciso VIII, da 
Constituição Federal. 

Por seu turno, em procedimento interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
a Mensagem de Veto aposto ao Projeto de Lei 
20/2012 (Autógrafo de Lei 144/2012) foi 
protocolizada no dia 19 de novembro de 2012 e, em 
continuidade, a referida Mensagem de Veto foi lida 
na Sessão Ordinária realizada no dia 20 do mesmo 
mês e ano. 

Após, foi a Mensagem Governamental 
publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL do 
dia 21 de novembro do ano de 2012, às fls. 01 a 03. 
Por fim, a Mensagem Governamental foi distribuída 
a esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para efeito de exame e parecer, na 
forma do artigo 228 do Regimento Interno desta 
Augusta Casa de Leis (Resolução nº 2.700/2009). 

Este é o Relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme já grifado, o objeto da arguição de 
antijuridicidade do Projeto de Lei nº 20/2012 
(Autógrafo de Lei nº. 144/2012), por parte do Chefe 
do Poder Executivo (Mensagem de Veto nº 299/2012), 
converge para o fato de infringência ao comando do 
art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, em face 
de compreender que o objeto normativo do projeto 
vetado versa sobre Direito Urbanístico e tal matéria 
pertence ao campo normativo da iniciativa legislativa 
exclusiva dos Municípios. Frente a isso, a proposição 
obstaculizada, pelo Governador do Estado, apresentar-
se-ia com gravame insanável de inconstitucionalidade 
formal.  

Em adendo, cabe o registro do teor da 
normatização integralizada pelo projeto vetado, ou 
seja, o mesmo visa dispor que: “os estabelecimentos 
que mantiverem estacionamentos com pavimentação 
que impermeabilize o solo, ficam obrigados a 
manterem sistema de drenagem, para evitar que as 
águas pluviais escoem para os logradouros”.  Para 
fins de adequação, a normatização ainda prevê outras 
providências. 

Dentre tais providências verifica-se o 
estabelecimento do prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da vigência da pretensa lei, para que os 
estabelecimentos a ela se adéquem; a definição de 
multa de 1000 (mil) Valor de Referência do Tesouro 
do Estado do Espírito Santo (VRTEs), por vaga de 
estacionamento, para o proprietário do estacionamento 
que venha a desrespeitar a pretensa lei – com 
pagamento em dobro para os reincidentes. 

Desse contexto geral, a Mensagem 
Governamental revela natureza de veto jurídico em 
que, para sustentar o fundamento de 
inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei nº 
20/2012, apresentou boa e pertinente doutrina e um 
apto acervo de jurisprudência pátria. Quanto à 
doutrina, a manifestação executiva trouxe a lume os 
ensinamentos do saudoso professor Hely 
(MIERELLES, Hely Lopes. Direito municipal 
brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 512-
513 e p. 536-537). Vejamos: 
 

O Urbanismo de hoje, como expressão 
do desejo coletivo na organização dos 
espaços habitáveis, atua em todos os 
sentidos e em todos os ambientes, 
através de normas de duas ordens: 
normas técnicas de planejamento e 
construção, recomendadas pelas 
ciências e artes que lhe são tributárias; 
[...]. As primeiras disciplinam a 
utilização do solo, o traçado urbano, 
as áreas livres e os espaços verdes, as 
edificações, o sistema viário, os 
serviços públicos e o que mais se 
relacione com a ordenação especial e 
a organização comunitária; [...]. 
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[...] é óbvio que cabe ao Município 
editar normas de atuação urbanística 
para seu território, especialmente para 
a cidade, provendo concretamente 
todos os assuntos que se relacionem 
com o uso do solo urbanos, as 
construções, os equipamentos e as 
atividades que nele se realizam, e dos 
quais dependem a vida e o bem-estar 
da comunidade local. 
 
As atribuições municipais no campo 
urbanístico desdobram-se em dois 
setores distintos: [...]; e o de controle 
da construção, incidindo sobre o 
traçado urbano, os equipamentos 
sociais, até a edificação particular nos 
seus requisitos estruturais funcionais e 
estéticos, expressos no código de 
obras e normas complementares. 

 
Por sua vez, no que tange a jurisprudência dos 

Tribunais nacionais que confirmam a intelecção 
referente a caber, exclusivamente, aos Municípios a 
obrigação constitucional (art. 30, VIII, da CF) de 
legislar sobre o planejamento urbanístico local 
(Direito Urbanístico), pois é de tal ente federado a 
competência para promover, no que couber, o 
adequado ordenamento de ocupação do seu solo, 
mediante planejamento, controle e parcelamento, a 
Mensagem apontou muito bem os seguintes Acórdãos:  
 

Ementa: DIREITO URBANÍSTICO. 
PARCELAMENTO E USO DO 
SOLO URBANO. 
REPARCELAMENTO DE LOTES. 
AUSÊNCIA DE PEDIDO 
ADMINISTRATIVO. CARÊNCIA 
DE AÇÃO DECLARADA. 
Ao Município, e não ao Poder 
Judiciário, incumbe promover o 
"planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo 
urbano" (art. 30, inc. VIII, da 
CR/1988). É óbvio que se o 
município, no exercício daquela 
competência, violar direito do 
administrado, este poderá se valer do 
Poder Judiciário, para fazer cessar a 
ilegalidade, evitar e ser reparado pela 
eventual lesão dali decorrente (art. 5º, 
XXXV, da CR). O que não se admite 
é atentar contra a clássica teoria da 
tripartição dos poderes e, antes mesmo 
que qualquer pretensão seja suscitada 
à Administração Municipal, desde já 
intervenha o Poder Judiciário para 
determinar sejam tomadas medidas 
que poderão, mais uma vez, violar 
direitos e promover novas 

irregularidades. (Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais. Processo: 
Apelação Cível, 1.0024.02.678849-
7/001, 6788497-64.2002.8.13.0024 
(1), Relator(a): Des.(a) Brandão 
Teixeira, Data de Julgamento: 
15/06/2004.) 
 
Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 
PARCELAMENTO DO SOLO – 
MUNICÍPIO – REGULARIZAÇÃO 
– LOTEAMENTO – 
PLANEJAMENTO URBANÍSTICO 
– MINISTÉRIO PÚBLICO – 
LEGITIMIDADE. 
1- O Ministério Público é parte 
legítima para a defesa dos interesses 
dos compradores de loteamentos, em 
razão de projetos de parcelamento de 
solo urbano, em face de inadimplência 
do parcelador na execução de obras de 
infraestrutura ou na formalização e 
regularização dos loteamentos 
urbanos. 2- O Município não pode se 
eximir de sua obrigação constitucional 
(art. 30, VIII) de planejamento 
urbanístico local. É dele a 
competência para promover, no que 
couber, o adequado ordenamento de 
ocupação do seu solo, mediante 
planejamento, controle e 
parcelamento. (Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais. Processo: Ap 
Cível/Reex Necessário, 
1.0155.02.003017-9/001, 0030179-
32.2002.8.13.0155 (1), Relator(a): 
Des.(a) Nepomuceno Silva, Data de 
Julgamento: 12/05/2005.) 

 
Continuando, a fundamentação da Mensagem 

Governamental de veto traz luz e certeza do 
posicionamento de que o tema de escoamento de 
águas pluviais se insere no Direito Urbanístico. Para 
tanto, são indicados os seguintes Acórdãos: 
 

Ementa: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LOTEAMENTO. FALTA DE 
REGISTRO. CADUCIDADE DA 
APROVAÇÃO PELO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL. LEI 
FEDERAL 6.766/79. VENDA 
IRREGULAR DE LOTES. 
REGULARIZAÇÃO. DIREITO 
URBANÍSTICO, 
ADMINISTRATIVO E CIVIL 
PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO. 
OFENSA CONTÍNUA A DIREITO 
INDISPONÍVEL. 
IMPRESCRITIBILIDADE. 
MÉRITO. SENTENÇA 
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CONFIRMADA. - A ilegalidade do 
loteamento clandestino renova-se a 
cada instante, manifestando-se 
sucessivamente, dia após dia, 
enquanto não regularizada a situação 
perante o órgão municipal 
competente. Os efeitos do ato ilícito 
prolongam-se no tempo, de modo que, 
frente à esfera jurídiconormativa 
urbanística, administrativa e civil, não 
incide a prescrição do direito de ação 
civil pública, em que se objetiva a 
regularização do parcelamento do solo 
urbano, sem abarcar interesses 
patrimoniais diretos. - Impõe-se ao 
recorrente obrigação de regularizar o 
loteamento irregular, registrando-o 
junto ao Cartório de Registro de 
Imóvel local, executando as chamadas 
"obras mínimas exigidas pela 
legislação", objetivando oferecer a 
infraestrutura necessária, 
minimizando, na medida do possível, 
ou até mesmo eliminando os efeitos 
das irregularidades até então 
praticadas, respeitandos os direitos 
alheios, implantando o sistema de 
circulação, dos equipamentos urbanos 
e comunitários e dos espaços livres de 
uso público, instalando rede de água e 
energia elétrica, inclusive iluminação 
pública e execução das obras de 
escoamento das águas pluviais, além 
de outras exigências contidas na 
sentença e que também possuem 
respaldo legal. (Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais. Processo: 
Apelação Cível 
1.0132.08.0121024/001, 0121024-
72.2008.8.13.0132 (1), Relator(a): 
Des.(a) Armando Freire, Data de 
Julgamento: 20/03/2012.) 

 
Na verdade, o Parecer Técnico exarado nas 

fls. 12 a 17 dos autos do Projeto de Lei nº 20/2012 já 
indicava a inconstitucionalidade formal insanável 
detectada pelo senhor Governador do Estado. 
Inclusive, tal manifestação jurídica da Procuradoria 
deste Poder Legislativo identificou não só a 
inconstitucionalidade do referido projeto quanto a sua 
antinomia com o inciso VIII, do art. 30, da 
Constituição da República (invasão da iniciativa 
legislativa exclusiva dos Municípios), mas, também, a 
inconstitucionalidade por invasão do campo 
normativo de iniciativa legislativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo (incisos III e VI, do parágrafo 
único, do artigo 63, da Constituição Estadual).  

Na Justificativa do Projeto de Lei nº 20/2012, 
o seu autor indicou que a prevenção de danos ao 
meio ambiente é responsabilidade concorrente da 

União, Estados e Municípios, segundo a Constituição 
Federal. Para tanto, transcreveu o art. 24, caput, 
incisos VI e VIII, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Constituição 
Federal. Com o narrado entendimento, o parlamentar 
autor da proposição vetada referiu-se à Lei nº 
6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente) como a norma geral da União que permite 
aos estados legislarem no âmbito de suas 
especificidades e peculiaridades. 

Todavia, a matéria regulada pelo projeto de 
lei possui natureza múltipla no que tange ao seu 
conteúdo. Outrossim, ao determinar aos proprietários 
dos estacionamentos com pavimentação que 
impermeabilize o solo que mantenha sistema de 
drenagem para evitar que as águas pluviais escoam 
para os logradouros, o objeto normativo do Projeto 
passa a revelar identidade com o campo do interesse 
local, ou seja, o campo de Competência Legislativa 
Exclusiva dos Municípios, nos termos dos incisos I e 
VIII, do art. 30, da Constituição da República. 
Vejamos: 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
I - legislar sobre assuntos de interesse 
local; 
 
(...) 
VIII - promover, no que couber, 
adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação 
do solo urbano; 

 
Esse último contexto fático viola o Princípio 

do Pacto Federativo e da Competência Legislativa 
Exclusiva Municipal, para ordenação do solo urbano 
– arts. 30, I e VIII, e 182 da CF (Direito Urbanístico). 
Ordenação essa que deve ser regulada por lei 
municipal própria, ou seja, pela Lei Municipal 
correspondente ao Plano Diretor Urbano – PDU, que 
até impõe obediência integral de sua regulação à 
propriedade urbana para fins de reconhecimento de 
sua função social (art. 182, § 2º, da CF).  

Notadamente, a Constituição Federal acolheu 
o Princípio da Predominância do Interesse, cabendo à 
União as matérias em que predomina o interesse 
geral, aos estados as de predominante interesse 
regional e aos municípios os assuntos de interesse 
local. Desta forma, no que concerne à competência 
normativa, as matérias que só podem ser reguladas 
pelo Município estão previstas no art. 30, que, dentre 
outros, não só lhe assegura a prerrogativa de editar 
normas sobre assuntos de interesse local (inciso I), 
como também ordenar a ocupação do solo urbano – 
Direito Urbanístico (inciso VIII). 

Complementando o entendimento, tem-se da 
ordem constitucional que é de competência 
legislativa Municipal a regulação que cuida do 
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zoneamento urbano em seu respectivo território 
(incluindo nisso as exigências de edificações e obras 
de escoamento de águas pluviais), conforme 
determina o caput do artigo 182 da CF: 
 

Art. 182. A política de 
desenvolvimento urbano, executada 
pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em 
lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes. 

 
O Exmo. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, 

no seu livro “Curso de Direito Constitucional”, 
ensina sobre a competência legislativa municipal: 
 

Uma parte das competências 
reservadas dos Municípios foi 
explicitamente enumerada pela CF, 
por exemplo, a de criar distritos (art. 
29, IV) e a de instituir guardas 
municipais para a proteção de seus 
bens, serviços e instalações (art. 144, 
§ 8°). Outra parcela destas 
competências é implícita. 
 
As competências implícitas decorrem 
da cláusula do art. 31, I, da CF, que 
atribui aos Municípios “legislar sobre 
assuntos de interesse local”, 
significando interesse 
predominantemente municipal, já que 
não há fato local que não repercuta, 
de alguma forma, igualmente, sobre 
as demais esferas da federação. 
Consideram-se de interesse local as 
atividades, e a respectiva regulação 
legislativa, pertinentes a transportes 
coletivos municipais, coleta de lixo, 
ordenação do solo urbano, 
fiscalização das condições de higiene 
de bares e restaurantes, entre outras. 

 
Desta forma, deve-se reconhecer que o 

projeto de lei vetado realmente possui antinomia 
material com o Princípio do Pacto Federativo e, com 
esse mesmo diapasão, possui antinomia formal com a 
Constituição da República frente à Competência 
Legislativa Exclusiva do Município, que não é 
preservada pelo mesmo. O resultado é a confirmação 
da existência de gravame insanável de 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 20/2012.  

Se não bastasse, o objeto normativo da 
proposição legislativa vetada produz também 
infringência direta aos comandos endereçados nos 
incisos III e VI, do parágrafo único, do artigo 63, da 
Constituição Estadual. Tal infringência se verifica 

pela própria circunstância definida no texto da 
Proposição Normativa, pois, por ser de autoria de 
parlamentar, não poderia prever aplicação de 
penalidade (multa) para os infratores, pois, com isso, 
o estado passa a necessitar da criação de cargos 
públicos de fiscais ou, pelo menos, função gratificada 
para o desempenho dessa nova atividade. 

E mais, para a aplicação de multa, 
igualmente, ter-se-ia a criação de uma nova 
atribuição para uma das Secretarias Estaduais, como: 
organização das atividades de poder de polícia 
administrativo para a fiscalização que preconiza, 
instituição de protocolos junto a Secretaria de Estado 
da Fazenda para receber e contabilizar os valores 
provenientes das multas, passa a Procuradoria Geral 
do Estado a ter que impetrar ações de cobrança e/ou 
de execução fiscal em face dos infratores que não 
pagarem as multas, etc.  

Em suma, o Projeto de Lei nº 20/2012 é de 
autoria de Deputado Estadual e a sua aplicação 
acabaria incontestavelmente por definir novas 
incumbências para órgão público do Poder Executivo 
Estadual, além de impor também, ao Poder 
Executivo, a criação de funções ou cargos públicos 
para a realização da nova atividade estipulada 
(exercício de poder de polícia administrativa de 
fiscalização e aplicação de multa). Nesse quadrante, o 
Projeto viola diretamente a esfera de Iniciativa 
Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. 
Vejamos o que define a Constituição Estadual in 
verbis: 
 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:  
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo. 

 
Uníssono a esse entendimento, os Tribunais 

brasileiros afirmam que a previsão de aplicação de 
multa em regulação de projeto de lei de iniciativa 
parlamentar é reconhecida como gravame de 
inconstitucionalidade formal por invasão do campo 
de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo. Vejamos alguns Acórdãos como 
exemplos: 
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Processo: ADI 631200320128260000 
- 0063120-03.2012.8.26.0000 
Relator(a): Kioitsi Chicuta 
Julgamento: 25/07/2012 
Órgão Julgador: Órgão Especial - 
TJSP 
Publicação: 01/08/2012 
Ementa: Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Lei 3.464, de 3 
de janeiro de 2012,do Município de 
Ubatuba. Projeto de lei de iniciativa 
parlamentar. Norma que dispõe 
sobre medidas de combate a 
violência urbana, inclusive 
determinando interdição ou cassação 
de licença de funcionamento a 
estabelecimentos comerciais em 
razão da prática de ilícitos em suas 
dependências, bem como aplicação 
da pena de multa. Exercício do 
poder de polícia administrativo. 
Competência privativa do chefe do 
Executivo para a iniciativa de lei 
sobre organização e funcionamento 
da Administração, inclusive as que 
importem indevido aumento de 
despesa pública sem a indicação dos 
recursos disponíveis. Vício de 
iniciativa. Inconstitucionalidade por 
violação ao princípio da separação, 
independência e harmonia entre os 
Poderes. Procedência da ação. É 
inconstitucional lei, de iniciativa 
parlamentar, que dispõe sobre 
medidas de combate a violência 
urbana, inclusive determinando 
interdição ou cassação de licença de 
funcionamento a estabelecimentos 
comerciais em razão da prática de 
ilícitos em suas dependências, bem 
como aplicação da pena de multa, por 
tratar de matéria cuja competência 
exclusiva é do chefe do Executivo, 
responsável para a iniciativa de lei 
sobre organização e funcionamento 
da Administração, configurando 
violação ao princípio da separação de 
poderes por invasão da esfera da 
gestão administrativa. – ação 
procedente. 
 
ADI N° 994.09.230500-5 (186.260-
0/4-00) 
REQUERENTE: PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL 
REQUERIDO: PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTA ISABEL 
COMARCA: SÃO PAULO. 

Ementa: Ação direta de 
inconstitucionalidade - Lei n° 
2.376/12.12.2006, do Município de 
Santa Isabel, de iniciativa 
parlamentar e promulgada pelo 
Presidente da Câmara Municipal 
após ser derribado o veto do alcaide, 
que "Dispõe sobre a instalação de 
câmeras de vídeo no entorno de todas 
as agências bancárias e instituições 
financeiras localizadas no Município, 
e dá outras providências" - padece de 
inconstitucionalidade a vereadora lei 
hostilizada não por obrigar as 
agências bancárias e as instituições 
financeiras localizadas no Município 
a instalarem e manterem em 
funcionamento câmeras de vídeo 
colocadas no seu entorno, mas por 
sujeitar suas infratoras a multa 
por câmera não instalada ou por 
serviço de gravação e 
arquivamento por câmera não 
realizado, haja vista que a 
imposição da coima pressupõe 
fiscalização do cumprimento da 
norma e tal serviço, diretamente 
afeito â Administração, somente o 
Prefeito poderia propor fosse 
criado. Além disso, é serviço, esse, 
que custa aos cofres públicos, 
afigurando-se também 
inconstitucional sua criação com base 
em previsão genérica da origem dos 
recursos necessários ao seu sustento - 
violação aos artigos 5o, 25, 47, II, e 
144 da Constituição Estadual – ação 
procedente. 
 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – 
Lei nº 7.161, de 1º de setembro de 
1995, do Município de Ribeirão 
Preto, decorrente de projeto de 
iniciativa parlamentar, aprovada 
pela câmara, vetado pelo Prefeito e 
transformado em lei mediante 
rejeição do veto e promulgação pelo 
Presidente da edilidade - Lei que 
declara obrigatória, no município, a 
instalação de sistemas de detecção de 
metais em ginásios esportivos e 
campos de futebol públicos ou 
particulares, com capacidade superior 
a três mil pessoas, cominando multa 
para o caso de infração, 
determinando a regulamentação da 
lei pelo Executivo no prazo de 
sessenta dias e estabelecendo que as 
despesas com a execução da lei corra 
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por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas, se 
necessário – Matéria atinente à 
administração pública de interesse 
local, reservada à iniciativa do 
processo legislativo correspondente 
reservada à competência privativa 
do chefe do executivo pelo artigo 47, 
II, da Constituição Estadual, 
princípio este de observância 
obrigatória pelos municípios por 
força do artigo 144, da Constituição 
Estadual - Lei que violou ainda a 
disposição do artigo 25, da 
Constituição do Estado, por não 
indicar com precisão, a não ser 
genericamente, os recursos 
disponíveis próprios para atender a 
criação ou aumento das despesas 
decorrentes da implementação da 
fiscalização do cumprimento das 
novas regras estabelecidas - Ação 
procedente. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade de Lei n. 
102.744-0/9-00 - São Paulo - Órgão 
Especial - Relator: PAULO 
SHINTATE - 20.08.03 - V.U.) 
Inconstitucionalidade - Ação Direta – 
Lei Municipal - Determinação para 
que estabelecimentos bancários e de 
crédito coloquem banheiros à 
disposição do público com previsão 
de punições - Matéria de caráter 
administrativo - Vício de iniciativa 
Criação de despesas sem indicação 
dos recursos pertinentes - Violação 
aos princípios de harmonia e 
separação dos poderes e à regra do 
art. 25 da Constituição Estadual - 
Ação procedente. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade de Lei n. 
155.73 6-0/5 - São Paulo - Órgão 
Especial - Relator: MAURÍCIO 
VIDIGAL - 25.11.09 - V.U.) 
 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE – 
Lei Municipal - Fixação de tempo 
para atendimento ao público em 
agência bancária com criação de 
sanções e procedimento para sua 
aplicação - Matéria de caráter 
administrativo - Vício de iniciativa 
- Violação aos princípios de 
harmonia e separação dos poderes 
e à regra do art. 144 da Constituição 
Estadual – Ação procedente. (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade de 
Lei n. 994.08.014273-5 - São Paulo - 
Órgão Especial Relator: ANTÔNIO 

CARLOS MALHEIROS 03.02.10 - 
V.U.). 

 
Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos 
idênticos e se posicionou no sentido de preservar 
incontest os Princípios da Reserva de Administração 
do Poder Executivo e da Separação dos Poderes 
(ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno 
– Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 
23/10/1992). DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 
2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 
Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. 
DJ 15-12-2006 PP-00080.  

Não obstante, julgando a constitucionalidade 
de uma lei do Estado do Espírito Santo, o Excelso 
Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive 
para concluir que nem na hipótese de sanção haveria 
convalidação do vício de inconstitucionalidade 
resultante da usurpação do poder de iniciativa do 
chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de 
Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-
00016). 
 

DO ASPECTO DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
REGIMENTAL DA MENSAGEM DE VETO 

Por simetria ao que preceituam o art. 66, 
§1º, e o art. 84, V, da Constituição Federal, o 
Chefe do Poder Executivo do Estado do Espírito 
Santo possui competência privativa para 
concordar/aquiescer (Sanção) ou discordar dos 
projetos de lei ordinária e de projeto de lei 
complementar que, nessa última hipótese, apondo 
Veto Total ou Parcial aos mesmos. Assim, em 
nível estadual, o Veto corresponde a uma 
prerrogativa exclusiva do senhor Governador do 
Estado, cabendo a este a sua autoria (iniciativa). 
Dita a Constituição da República, in verbis: 
 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido 
concluída a votação enviará o 
projeto de lei ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o 
sancionará. 
 
§ 1º - Se o Presidente da 
República considerar o projeto, no 
todo ou em parte, inconstitucional 
ou contrário ao interesse público, 
vetá-lo-á total ou parcialmente, no 
prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, 
e comunicará, dentro de quarenta 
e oito horas, ao Presidente do 
Senado Federal os motivos do 
veto. 
 
(...) 
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Art. 84. Compete privativamente 
ao Presidente da República: 
 
(...) 
 
V - vetar projetos de lei, total ou 
parcialmente; 

 
Expressamente, a Constituição Estadual 

ecoa a ordem acima disposta, conforme se denota 
dos seguintes dispositivos:  
 

Art. 66. Concluída a votação de 
um projeto, a Assembleia 
Legislativa o enviará ao 
Governador do Estado que, 
aquiescendo, o sancionará. 
 
§ l° .............................. 
 
§ 2° Se o Governador do Estado 
considerar o projeto, no todo ou 
em parte, inconstitucional ou 
contrário ao interesse público, 
veta-lo-á, total ou parcialmente, 
no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, 
e comunicará, dentro de quarenta 
e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os 
motivos do veto. 
 
(...) 
 
Art. 91.  Compete privativamente 
ao Governador do Estado: 
 
(...) 
 
IV - vetar projeto de lei, parcial 
ou totalmente, na forma prevista 
nesta Constituição; 

 
Quanto ao processo de deliberação da 

manutenção ou rejeição do Veto, o comando 
constitucional é o veículo norteador para o dito 
procedimento. Desta forma, em um primeiro 
momento, a Secretaria da Assembleia Legislativa 
deve verificar a tempestividade do Veto, ou seja, 
se a protocolização da Mensagem Governamental 
comunicadora do Veto foi protocolizada em, no 
máximo, 15 (quinze) dias úteis da data do 
recebimento, pelo senhor Governador do Estado, 
do autógrafo de lei respectivo – considerado ainda 
a superveniência do prazo de “comunicação” que 
é de quarenta e oito horas após o mencionado 
interstício de 15 (quinze) dias úteis. Segue a 
transcrição do comando: 
 

Art. 66. Concluída a votação de 

um projeto, a Assembleia 
Legislativa o enviará ao 
Governador do Estado que, 
aquiescendo, o sancionará. 
 
§ l° Decorrido o prazo de quinze 
dias, o silêncio do Governador do 
Estado importará sanção. 
 
§ 2° Se o Governador do Estado 
considerar o projeto, no todo ou 
em parte, inconstitucional ou 
contrário ao interesse público, 
veta-lo-á, total ou parcialmente, 
no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento, 
e comunicará, dentro de quarenta 
e oito horas, ao Presidente da 
Assembleia Legislativa os 
motivos do veto. 

 
O pressuposto de tempestividade do veto 

foi observado e a presente Mensagem 
Governamental encontra-se adequada quanto a 
esse requisito. Nota-se que essa ordem também é 
prevista no art. 228 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa (Resolução nº 
2.700/2009), dessa forma resta confirmar que o 
veto igualmente é regimental no que tange a esse 
requisito específico. 

Em sequência, a ordem constitucional 
prevista nos §§ 4º e 6º, do art. 66, da Constituição 
Estadual, combinado com os artigos 228 a 231 da 
Resolução nº 2.700/2009 (que prevê Processo 
Especial de Tramitação), determinam que 
recebida a Mensagem Governamental de Veto e 
constatada a observância do prazo constitucional 
estabelecido para “sanção”, será imediatamente 
lida na Sessão Plenária, publicada no Diário do 
Poder Legislativo – DPL e incluída na Ordem do 
Dia, na forma do artigo 120 do Regimento 
Interno. Todo esse procedimento já foi 
adequadamente realizado. 

Após, a Mensagem, o projeto vetado e as 
razões do veto serão despachados para a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, com a finalidade de emissão 
de parecer. Tal Comissão terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, improrrogáveis, para emitir 
parecer (art. 228, §2º, do Regimento Interno). 
Decorrido tal prazo, os autos deverão seguir para 
a Mesa Diretora.  

Conforme dispõem os §§ 5º e 6º, do art. 
228, do Regimento Interno, o projeto vetado e o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação serão submetidos a 
uma só discussão, podendo falar por dez minutos 
os líderes, o relator do veto e o autor ou autores da 
matéria vetada, seguindo-se imediatamente a 
votação. Cabe gizar que a votação versará sobre o 
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veto, votando a favor os que aprovarem e contra 
os que rejeitarem o veto. 

Em face da deliberação, os dispositivos 
dos artigos 230 e 231 do Regimento Interno 
determinam que o veto será rejeitado quando 
contra o mesmo votar a maioria absoluta dos 
membros da Assembleia Legislativa. E, se o veto 
for rejeitado, será o projeto encaminhado ao 
Governador do Estado para promulgação, na 
forma do artigo 66, § 5º da Constituição Estadual 
(sendo o veto rejeitado o projeto de lei será 
novamente enviado ao Governador do Estado para 
fins de promulgação). 

Se na hipótese o senhor Governador do 
Estado não promulgar a pretensa lei dentro de 
quarenta e oito horas – nos casos dos §§ 1° e 5°, 
do art. 66, da Constituição Estadual, o Presidente 
da Assembleia Legislativa deverá promulga-la e, 
se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao 
Vice-Presidente fazê-la (§7º, do art. 66, da 
Constituição Estadual). 

Em importante comentário, deve-se 
destacar o alerta de que os procedimentos internos 
da Assembleia Legislativa não devem ultrapassar 
o prazo de 30 (trinta) dias, pois, se esgotar, sem 
deliberação, esse prazo, o veto será colocado na 
Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as 
demais proposições até sua votação final (art. 66, 
§6º, da Constituição Estadual c/c o art. 229 do 
Regimento Interno).  

Em fim, perante a análise jurídica, verifica-se 
do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a 
pretensa normatividade do projeto vetado traz ponto 
de antinomia com os preceitos constitucionais, tanto 
da Constituição Federal (diretamente e por simetria), 
quanto da Constituição Estadual, destarte, tornando-
se gravada como material e formalmente 
inconstitucional. Outrossim, da diagnose jurídica 
realizada perante a estes preceitos constitucionais, 
resta confirmar que o Projeto de Lei nº 20/2012 
(Autógrafo de Lei nº 144/2012) vetado realmente 
possui antinomia constitucional de natureza formal, 
na medida em que desatende o Princípio da 
Separação dos Poderes e do Princípio do Pacto 
Federativo. Em fim, cabe confirmar a pertinência 
jurídica da Mensagem de Veto aposto ao dito Projeto. 
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 
Comissão a adoção do seguinte 
 
PARECER N.º 543/2012 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela MANUTENÇÃO DO VETO TOTAL aposto 
ao Projeto de Lei n.º 20/2012 (Autógrafo de Lei nº 
144/2012). 
 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 
2012. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

SANDRO LOCUTOR 
Relator 

DARY PAGUNG 
GILDEVAN FERNANDES 

CLAUDIO VEREZA 
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 545/2012 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 421/2012 
Autor: Deputado Estadual Doutor Hércules 
Assunto:  “Determina a realização de exames de 
alcoolemia em todos os envolvidos em acidentes de 
trânsito.” 
 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 421/2012, de autoria de 

Exmo. Deputado Estadual Doutor Hércules, visa a 
determinar a realização de exame de alcoolemia em 
todos os envolvidos em acidentes de trânsito que 
derem entrada na rede hospitalar do Espírito Santo 
(caput do art. 1º), a estabelecer que a amostra 
coletada deve ser armazenada no Instituto Médico 
Legal para permanecer à disposição do Poder 
Judiciário (parágrafo único do art. 1º), e a exigir 
autorização judicial para realização de perícia 
técnico-científica no material coletado (art. 2º).  

A proposição foi protocolizada no dia 
12.11.2012 e lida na sessão do dia 13.11.2012, 
oportunidade em que recebeu despacho denegatório 
do Exmo. Presidente da Mesa Diretora, com fulcro 
no art. 143, VIII, do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, III e VI, da 
Constituição Estadual. 

O Exmo. Deputado Estadual autor do projeto 
de lei interpôs recurso junto a esta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
com amparo no parágrafo único do art. 143 do 
Regimento Interno, que foi admitido 
regimentalmente.  

A Procuradoria da Assembleia Legislativa, 
em parecer jurídico, opinou pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 421/2012, 
ante a inconstitucionalidade formal subjetiva dos arts. 
1º e 2º e a inconstitucionalidade formal por 
incompetência legislativa do art. 2º. 

Após, o projeto de lei veio a esta Comissão 
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de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
para exame e emissão de parecer. 

É o relatório. 
 
PARECER DO RELATOR 

 
Após analisar a proposição sob a ótica da 

constitucionalidade formal, concorda-se com os 
fundamentos expostos pela douta Procuradoria desta 
Assembleia Legislativa no parecer jurídico anexado 
aos autos, os quais serão transcritos nos parágrafos 
seguintes. 

A Constituição Federal, em algumas 
hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao 
processo legislativo a apenas algumas autoridades ou 
órgãos como forma de subordinar a eles a 
conveniência e a oportunidade da deflagração do 
debate legislativo em torno do assunto reservado. 1 

Neste Prisma, estabelece a Constituição 
Federal que deve ter origem no Poder Executivo lei 
que dispõe sobre a existência de órgãos da 
Administração, e que disposições normativas sobre 
organização e funcionamento da Administração 
Federal, que não impliquem aumento de despesa, 
devem ser objeto de decreto do Presidente da 
República2, nos termos do art. 61, § 1º, II, “e”, e do 
art. 84, VI, “a”, verbis: 

 
Art. 61. A iniciativa das leis 
complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, 
ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos 
Tribunais Superiores, ao Procurador-
Geral da República e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 
 
§ 1º - São de iniciativa privativa do 
Presidente da República as leis que: 
 
[...] 
 
II - disponham sobre: 
 
[...] 
 
e) criação e extinção de Ministérios e 
órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI; 
 
[...] 
 
Art. 84. Compete privativamente ao 
Presidente da República: 
 
[...] 
 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 
 
a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos 
públicos;  

 
Com efeito, as disposições normativas 

relacionadas a funcionamento e a atribuições de 
órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de 
decreto do Presidente da República, exceto se 
implicarem aumento de despesa, hipótese em que 
devem estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa 
é reservada àquela autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do 
Supremo Tribunal Federal, os Estados-membros, em 
tema de processo legislativo, devem observância à 
sistemática adotada pela Constituição Federal – 
princípio da simetria. Neste sentido, seguem ementas 
de acórdãos proferidos por aquela Egrégia Corte: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE 
MAIO DE 2000, QUE CRIA O 
PROGRAMA DE LEITURA DE 
JORNAIS E PERIÓDICOS EM 
SALA DE AULA, A SER 
CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA 
REDE OFICIAL E PARTICULAR 
DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. 
Iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo Estadual para 
legislar sobre organização 
administrativa no âmbito do Estado. 
2. Lei de iniciativa parlamentar que 
afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea 
e, da Constituição da República, ao 
alterar a atribuição da Secretaria de 
Educação do Estado de Alagoas. 
Princípio da simetria federativa de 
competências. 3. Iniciativa louvável 
do legislador alagoano que não retira 
o vício formal de iniciativa 
legislativa. Precedentes. 4. Ação 
direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente.3 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N.º 11.830, DE 16 DE SETEMBRO 
DE 2002, DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO 
PÚBLICO ESTADUAL E DOS 
ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS 
AOS DIAS DE GUARDA DAS 
DIFERENTES RELIGIÕES 
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PROFESSADAS NO ESTADO. 
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 
22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, VI, A; 
E 207 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. No que toca à 
Administração Pública estadual, o 
diploma impugnado padece de vício 
formal, uma vez que proposto por 
membro da Assembleia Legislativa 
gaúcha, não observando a iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo, 
corolário do princípio da separação 
de poderes. Já, ao estabelecer 
diretrizes para as entidades de ensino 
de primeiro e segundo graus, a lei 
atacada revela-se contrária ao poder 
de disposição do Governador do 
Estado, mediante decreto, sobre a 
organização e funcionamento de 
órgãos administrativos, no caso das 
escolas públicas; bem como, no caso 
das particulares, invade competência 
legislativa privativa da União. Por 
fim, em relação às universidades, a 
Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a 
autonomia constitucionalmente 
garantida a tais organismos 
educacionais. Ação julgada 
procedente.4 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
6.835/2001 DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO 
DOS NOMES DE PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICAS 
INADIMPLENTES NO SERASA, 
CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA. INICIATIVA DA 
MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. A lei 6.835/2001, de 
iniciativa da Mesa da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, cria nova atribuição à 
Secretaria de Fazenda Estadual, 
órgão integrante do Poder Executivo 
daquele Estado. À luz do princípio da 
simetria, são de iniciativa do Chefe 
do Poder Executivo estadual as leis 
que versem sobre a organização 
administrativa do Estado, podendo a 
questão referente à organização e 
funcionamento da Administração 
Estadual, quando não importar 
aumento de despesa, ser 
regulamentada por meio de Decreto 

do Chefe do Poder Executivo (art. 
61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da 
Constituição federal). 
Inconstitucionalidade formal, por 
vício de iniciativa da lei ora atacada.5 

 
A Constituição do Estado do Espírito Santo, 

em consonância com a Constituição Federal, atribui 
exclusivamente ao Governador do Estado a 
competência para propor leis sobre organização 
administrativa e sobre estruturação e atribuições dos 
órgãos vinculados ao Poder Executivo, verbis: 

 
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembléia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal 
de Justiça, ao Ministério Público e 
aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 
estabelecidos nesta Constituição. 
 
Parágrafo único. São de iniciativa 
privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
 
[...] 
 
III - organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder 
Executivo; 
 
VI - criação, estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado 
e órgãos do Poder Executivo. 

 
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo – órgão responsável pelo controle de 
constitucionalidade das leis estaduais e municipais 
em relação à Constituição Estadual –, com fulcro nos 
dispositivos constitucionais acima transcritos, 
declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva de 
lei estadual de iniciativa parlamentar que impôs a 
órgão do Poder Executivo estadual incumbências 
administrativas, verbis: 

 
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - 
LEI ESTADUAL Nº 6.640, DE 11 
DE ABRIL DE 2001, 
PROMULGADA PELA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA DO PODER 
EXECUTIVO ESTADUAL - 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
AUTONOMIA DOS PODERES - 
VIOLAÇÃO AO ART. 17; ART. 63, 
PARÁGRAFO ÚNICO, INC. VI, E 
ART. 64, INC. I, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
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ESPÍRITO SANTO - 
INCONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI Nº 6.640⁄2001. 1) A Lei Estadual 
nº 6.640⁄2001 instituiu o "disque-
denúncia" e impôs a órgão do Poder 
Executivo Estadual, a Secretaria de 
Segurança Pública, incumbências 
administrativas, visando 
operacionalizar tal lei, matérias estas 
de iniciativa privativa do Senhor 
Governador do Estado, consoante o 
estatuído no inciso VI do art. 63, da 
Carta Estadual. Violação dos 
princípios constitucionais decorrentes 
do art. 61, §1º, inciso II, ‘b’, da CF e 
artigos 17; 63, parágrafo único, inc. 
VI e art. 64, inc. I, todos da 
Constituição Estadual. 2) Incorre em 
violação ao princípio da autonomia 
dos poderes a proposição pela 
Assembléia Legislativa de projeto de 
lei de iniciativa privativa do Poder 
Executivo Estadual (violação ao 
caput, do art. 17, da Constituição 
Estadual).6 

 
In casu, ao analisar o Projeto de Lei nº 

421/2012, constata-se que as regras constantes do art. 
1º, caput e parágrafo único, e do art. 2º estão eivadas 
de inconstitucionalidade formal subjetiva, por 
afrontarem o art. 63, parágrafo único, III e VI, da 
Constituição Estadual, assim como o art. 84, VI, “a”, 
da Constituição Federal. 

A uma, porque o caput do art. 1º, por não 
excetuar da sua incidência os hospitais da rede 
pública estadual de saúde, cria atribuição a órgãos do 
Poder Executivo. 

A duas, pois o parágrafo único do art. 1º cria 
atribuição para o Instituto Médico Legal, órgão 
público vinculado ao Poder Executivo. 

A três, porquanto o art. 2º, ao exigir prévia 
autorização judicial para a realização de perícia 
técnico-científica, interfere na organização 
administrativa da Polícia Civil, considerando que, 
pelo Código de Processo Penal, a autoridade policial 
prescinde de autorização do Poder Judiciário para 
proceder a exame de corpo de delito e a quaisquer 
outras perícias.7 Ou seja, a regra em comento cria 
obstáculo até então inexistente para realização de 
atividade por órgão do Poder Executivo. 

Por outro lado, com fulcro no fundamento 
contido no parágrafo anterior, infere-se que a norma 
constante do art. 2º da proposição é formalmente 
inconstitucional, por incompetência legislativa, 
porquanto, por tratar de Direito Processual Penal, 
usurpa a competência privativa da União para legislar 
sobre Direito Processual (art. 22, I, da Constituição 
da República). 

Pelos fundamentos acima expostos, o art. 1º, 

caput e parágrafo único, e o 2º do Projeto de Lei nº 
421/2012 estão eivados de inconstitucionalidade 
formal, por infringência ao art. 63, parágrafo único, 
III e VI, da Constituição Estadual, e o art. 2º é 
formalmente inconstitucional por violar o art. 22, I, 
da Constituição Federal. 

Deixa-se de analisar os demais aspectos do 
projeto de lei, com espeque no art. 9º, § 5º, do Ato nº 
2.517/2008. 

Sendo assim, sugerimos aos demais membros 
desta Comissão o seguinte: 
 
PARECER N.º 545/2012 

 
A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação é pela manutenção do 
despacho denegatório do Exmo. Presidente da Mesa 
Diretora aposto ao Projeto de Lei nº 421/2012, de 
autoria do Exmo. Deputado Estadual Doutor 
Hércules, por inconstitucionalidade formal. 

Plenário Rui Barbosa, 11 de dezembro de 
2012. 

 
ELCIO ALVARES 
Presidente 
SANDRO LOCUTOR 
Relator 
DARY PAGUNG 
CLAUDIO VEREZA 
GILDEVAN FERNANDES 
 
1 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª 
edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
2 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª 
edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 903. 
3 STF - ADI 2329/AL - Relator(a):  Min. CÁRMEN 
LÚCIA - Julgamento: 14/04/2010 
4 STF - ADI 2806/RS - Relator(a):  Min. ILMAR 
GALVÃO - Julgamento:  23/04/2003 
5 STF - ADI 2857/ES - Relator(a):  Min. JOAQUIM 

BARBOSA - Julgamento:  30/08/2007 
6 TJ-ES - Ação de Inconstitucionalidade n. 

100050001195 - Relator: ARNALDO SANTOS 
SOUZA - Data do Julgamento: 16/03/2006 

7 Art. 6º, VII, do Código de Processo Penal. 
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 178/2012 
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Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
PMDB, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V.Exª, ouvido o Plenário, REGIME DE 
URGÊNCIA para o Projeto de Lei n.º 462/2012. 

 
Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2012. 

 
MARCELO SANTOS 
GILSINHO LOPES 

ESMAEL DE ALMEIDA 
DOUTOR HENRIQUE VARGAS 

JOSÉ ESMERALDO 
 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.o 178/2012, que acaba de ser lido. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 
encaminhar votação, na qualidade de autor do 
projeto.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, solicitamos à 
bancada do PMDB e demais bancadas, com seus 
respectivos membros, acompanharem o 
Requerimento de Urgência n.º 178/2012, de nossa 
autoria, que dá nova redação à Lei n.º 7.854/2004, do 
Tribunal de Justiça. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 178/2012, 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 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 179/2012 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
PMDB, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.ª, ouvido o Plenário, REGIME DE 
URGÊNCIA para o Projeto de Lei Complementar 
nº 45/2012. 

Sala das Sessões, 04 de dezembro de 2012. 
 

MARCELO SANTOS 
GILSINHO LOPES 
ELCIO ALVARES 

DOUTOR HENRIQUE VARGAS 
ESMAEL DE ALMEIDA 

JOSÉ ESMERALDO 
 
A SR. ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 179/2012, que acaba de ser lido. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 
encaminhar votação, na qualidade de autor do 
projeto.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, como líder do 
partido e autor do Regime de Urgência n.º 179/2012, 
encaminhamos a votação para que nossa bancada, as 
demais bancadas e seus respectivos membros 
acompanhem o Regime de Urgência n.º 179/2012. 
(Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Cacau Lorenzoni) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 179/2012. 

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

Aprovado. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ROBERTO 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - 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) - Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, povo que nos 
assiste por meio da TV Assembleia e TV Educativa, 
amigos presentes nesta Casa, aguardando a votação 
que certamente aprovaremos daqui a pouco, a justa 
reivindicação e pleito dos servidores, mais uma vez 
somos o primeiro a chegar e isso não é mais 
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novidade. 
Assomamos a esta Tribuna para falar sobre o 

evento ocorrido sobre a Saúde. Como sempre 
falamos sobre Saúde, não poderíamos deixar de falar 
sobre esse tema. 

Solicitamos ao cinegrafista que focalize esse 
artigo. (Pausa) 

O evento ocorrido tratou sobre doação e 
transplante de órgãos. 

Participamos do evento e fomos 
homenageado, o que nos deixou muito feliz. E 
ficamos feliz não só pela homenagem recebida, mas 
também pelo que foi mostrado no evento, ou seja, o 
avanço no transplante de órgão em nosso Estado.  

Inicialmente agradecemos ao Senhor Adauto 
Vieira, Presidente da ONG Instituto Pró-vida, que é o 
presidente da ONG Pró-Vidas; também a 
participação da Rosimery, enfermeira; de toda a 
equipe do Cidote – Centro Intra Hospitalar de 
Doação de Órgãos e Tecidos e todo o pessoal 
empenhado na questão da captação e transplante de 
órgãos, uma equipe maravilhosa que tem ajudado 
tantas pessoas.  
 Mostrávamos uma matéria do jornal A 
Gazeta ainda há pouco que dizia: Com um novo 
fígado, Joelson faz novos planos. Por coincidência o 
Senhor Adauto Vieira de Almeida também é um 
transplantado hepático, que já estava praticamente 
condenado à morte quando ele conseguiu a doação 
para transplante. 
 Sabemos que muitas vezes é muito difícil 
para a família aceitar que uma pessoa morreu. Mas 
com a morte encefálica comprovada por equipe 
médica e por exames complementares, a pessoa que 
foi a óbito poderá ajudar cinco pessoas com a doação 
de seus órgãos e assim continuar vivendo por meio de 
outra pessoa. A família terá pelo menos esse 
conforto, essa compensação. Uma pessoa cega, por 
exemplo, pode receber uma córnea e outras duas 
pessoas podem receber os rins. Ficamos muito 
entusiasmado e satisfeito por ajudar a ONG Pró-
Vidas, ajudando o Senhor Adauto Vieira de Almeida. 
 Aproveitamos a oportunidade para também 
parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde. O 
Senhor Secretário Tadeu Marino estava no Seminário 
Nacional de Transplante de Órgãos e fez importante 
apresentação, mostrando como avançaram os 
procedimentos de transplantes de órgãos no Estado 
do Espírito Santo. Para se ter ideia, havia fila de 
espera para o transplante de córnea e hoje não existe 
mais. O Estado hoje já exporta córnea para outros 
Estados, beneficiando assim outras pessoas. 
 Esse trabalho é maravilhoso, mas é preciso 
que cada vez mais os professores expliquem para as 
crianças a importância da doação de órgãos para 
transplante. Hoje podemos não precisar, mas 
poderemos precisar amanhã.  
 Então queremos registar a importância desse 
trabalho e agradecer o apoio dado pelo Senhor 

Governador Renato Casagrande. É um trabalho que 
já vem sendo desenvolvido desde o Governo passado 
e que está se intensificando cada vez mais. 
 Parabenizamos todas as equipes de captação 
e transplante de órgãos. (Muito bem!) 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Doutor Henrique Vargas e  
Marcelo Coelho) 

 
 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Aparecida Denadai.  
 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 
revisão da oradora) – Senhora Presidenta, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, hoje falarei sobre 
um assunto que tem sido recorrente na imprensa, 
sobre a violência que tem assolado o Município de 
Cariacica. Falarei sobre um assunto pontual que mês 
passado encheu o e-mail do meu gabinete. Ou seja, 
reclamações e visitas de pessoas da comunidade do 
bairro de Jardim América, com relação a uma casa de 
shows que realiza bailes funks naquela região,  
 As denúncias que as pessoas fizeram são de 
que nesses bailes funks pessoas fazem uso de drogas; 
há menores entrando e saindo do recinto; há algumas 
meninas se prostituindo; há garotas de programas; o 
som muito alto no ambiente e a polícia não estava 
agindo. Inclusive, reclamei com algumas pessoas da 
área policial, que nos disseram que em dias de shows 
são disponibilizadas diversas viaturas para aquela 
região, deixando outras áreas desguarnecidas para 
atender só aquela região em razão desses bailes funks 
realizados na referida casa de show. 
 Como não vi nenhuma solução por parte dos 
órgãos competentes, busquei falar com membros do 
Ministério Público, onde encontrei guarida. Procurei 
o Promotor da área de Meio Ambiente do Município 
de Cariacica, que me recebeu, mostrei os e-mails, 
falei do que a comunidade estava relatando. S. Ex.ª 
intimou algumas pessoas da prefeitura, especialmente 
os da Secretaria de Meio Ambiente, intimou o 
Delegado de Costumes e Diversões para saber o que 
estava acontecendo. Qual não foi a minha surpresa e 
do Promotor quando os funcionários da Secretaria do 
Meio Ambiente disseram que são a favor daquela 
casa de show e que não veem problema algum na 
realização dos bailes! Pior do que isso foi o Delegado 
de Costumes e Diversões também dizer que também 
não vê problema algum!  

Senhor Secretário de Segurança Henrique 
Herkenhoff, que tem todo o meu respeito e 
admiração; Dr. Joel Lyrio, Delegado-Chefe da 
Polícia Civil, que também tem todo o meu respeito: é 
um absurdo! Ou o delegado de Costumes e Diversões 
não está passando por aquela região para ver o que 
está acontecendo ou tem alguma coisa errada, para 
dizer que não vê problema algum! Basta passar ali à 
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noite para perceber o absurdo que está acontecendo 
naquela região em dia de baile.  

Por exemplo, numa sexta-feira ou num 
sábado à noite não é preciso nem entrar na casa de 
shows para perceber que a situação é gritante e 
alarmante. O uso de drogas é feito pelo lado de fora. 
As pessoas usam drogas encostadas nas paredes da 
Casa. Isso qualquer pessoa pode ver a olho nu. Se os 
moradores do bairro estão percebendo isso, será que a 
Polícia Civil, o Delegado de Costumes e Diversões 
não está percebendo isso e diz que não vê problema 
algum? Tem alguma coisa errada.  

Então fica o meu registro e o meu aplauso ao 
Ministério Público que não cruzou os braços. Foi lá. 
Está trabalhando. Já notificou a Secretaria do Meio 
Ambiente para que inspecione e visite à casa de 
shows. Já intimou o Delegado e já oficiou ao 
Secretário de Segurança para que veja o que está 
acontecendo com o Delegado. Já oficiou ao atual 
Prefeito e acredito que até já tenha intimado o 
próximo Prefeito, que nem tomou posse ainda, para 
conversar. 

Senhores, Segurança Pública não é uma coisa 
que se faz sozinho. Segurança Pública se trabalha em 
grupo. Ninguém faz milagre. Segurança Pública 
começa na família e depois com todos os órgãos 
competentes, quer nos municípios, quer nos órgãos 
estaduais, que nos federais. Todos devem contribuir. 
Se um desses cruzam os braços, a coisa não funciona 
no final. Então fica o meu registro e o meu pedido.  

Fiz recentemente uma indicação nesta Casa 
de Leis para que a Rotam se instale no Município de 
Cariacica. Teremos um reforço da Polícia naquele 
Município para que possamos dar segurança ao nosso 
povo, à nossa cidade. Tem aumentado o número de 
homicídios, Senhora Presidenta, especialmente nos 
crimes de latrocínio. Precisamos dar a sensação de 
segurança para o nosso povo. É muito difícil perder 
um ente querido, como perdemos recentemente nosso 
querido Ademar Cunha, que deixou uma dor imensa 
no coração de todo o povo cariaciquense. Ademar era 
um querido de todos nós e é apenas uma das vítimas 
que me vem à cabeça neste momento. Mas todos os 
dias temos moradores cariaciquenses sendo 
assassinados, quer seja por latrocínio, quer seja por 
bala perdida.  

Então fica o meu registro. Senhora 
Presidenta, muito obrigada pela atenção de V. Ex.a. 
(Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Glauber Coelho, Solange 
Lube e Theodorico Ferraço) 

 
 A SR.a PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Assumo a presidência dos trabalhos e 
concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 
assistem através da TV Educativa e da TV 
Assembleia, funcionários desta Casa de Leis, nossos 
taquígrafos, funcionários do Poder Judiciário 
presentes na galeria, assomamos à tribuna nesta Casa 
de Leis para pedir – esse pedido já foi feito ao Senhor 
Tyago Hoffman – ao Senhor Deputado Sérgio 
Borges, Líder do Governo, e ao Senhor Deputado 
Atayde Armani, Vice-Líder do Governo a retirada do 
projeto que tramita nesta Casa que revoga a lei que 
garante a isenção do pagamento de IPVA aos oficiais 
de justiça.  

Hoje, eles estiveram comigo em meu 
gabinete, e tomei a liberdade de telefonar para o 
Senhor Tyago Hoffman e pedir que deixasse para 
discutir esse projeto posteriormente. Este momento 
não é adequado, até porque a maioria dos deputados 
não sabe o teor do projeto que revoga a lei que 
“beneficia” os oficias de justiça no que tange ao 
pagamento de IPVA. 
 É inadmissível que um projeto de lei, 
aprovado nesta Casa de Leis à unanimidade, que foi 
para o Governo do Estado, o Governo do Estado 
obviamente ouviu a Procuradoria e o sancionou, e 
agora envia outro projeto de lei revogando essa lei 
em detrimento dos oficiais de justiça. 
 Tomamos a liberdade de telefonar para o 
Senhor Tyago Hoffman e solicitamos alto e bom som 
a retirada desse projeto. Somos da base do Governo, 
mas não podemos como deputado aprovar aquilo que 
vem de encontro à sociedade. E esse projeto vem de 
encontro aos oficiais de justiça e não vamos votar 
favorável.  

Tomei a liberdade de solicitar aos Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Atayde Armani a retirada 
desse projeto. Os oficiais têm o direito, por que vai 
revogar? Outro detalhe, eles usam o carro próprio e 
tem um benefício medíocre que é a isenção do 
pagamento de IPVA. Estão querendo tirar por quê? 
Isso não acarreta despesa alguma ao Governo. 
 Então, antes de fazer uma fala um pouco 
mais pesada, estamos pedindo a retirada do projeto 
para discutirmos. Falamos isso com o Senhor Tyago 
Hoffman, que é uma pessoa de bem, não é possível 
que tenha mudado de personalidade. Acredito que 
não. Mas é importante, até mesmo porque temos 
vários projetos da Justiça para votar e vamos votar 
favorável, mas esse projeto que revoga esse direito 
dos oficiais de justiça, vamos discutir melhor. Não é 
correto. É um presente de grego. Portanto, 25 de 
dezembro está aí, o Natal, e o Governo envia a esta 
Casa um projeto dessa natureza. É por isso que 
dizemos que tem muita gente no governo, Senhor 
governador Renato Casagrande, que atrapalha. A 
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verdade é essa. Acreditamos que V. Ex.ª não deve 
estar sabendo dessa diabolicidade. 
 Então, fica aqui o nosso apelo ao Líder e ao 
Vice-Líder do Governo para que retire esse projeto 
de pauta, porque ele vem de encontro ao trabalho 
desses profissionais, desses que vão entregar o 
bilhetinho no moro São Benedito, no bairro da Penha. 
Vai lá! Quero ver o cara ir lá quando tem que levar a 
notificação para aquela bandidagem. Aqui embaixo é 
muito fácil.  
 Então, fica aqui o nosso apelo aos Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Atayde Armani para 
retirar o projeto. Temos muitos projetos para aprovar 
e vamos aprova-los. Agora, esse é um pedido que 
faço e acredito que os demais deputados também 
farão. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Lúcia Dornellas.  
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - (Sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, saúdo os 
funcionários desta Casa de Leis, os telespectadores 
da TV Assembleia, os servidores que acompanham 
esta sessão e todos que estão nos ouvindo.  
  Senhor Deputado José Esmeraldo, assim 
como V. Ex.ª, votaremos contra o projeto que está em 
pauta que tira dos oficiais de Justiça o benefício do 
IPVA, aprovado nesta Casa de Leis, à unanimidade. 
O mencionado projeto foi apresentado pelo Senhor 
Deputado Marcelo Coelho e foi relatado 
brilhantemente pelo Senhor Deputado Claudio 
Vereza. Portanto, pedimos aos Senhores Deputados 
que acompanhem o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, a esta Deputada e aos demais Deputados 
que assumiram compromisso com os oficiais de 
Justiça.  

Hoje assomo à tribuna desta Casa de Leis 
para falar sobre a Secretaria de Estado do Turismo, 
coordenada pelo companheiro Alexandre Passos. 

Em 2012 foram registrados grandes avanços 
nessa importante área que muito contribui para o 
crescimento econômico do nosso Estado. Podemos 
dizer que tal crescimento é fruto dos diversos 
investimentos realizados pelo Governador Renato 
Casagrande e pode ser constatado por meio dos dados 
do Estudo da Demanda Turística Doméstica no 
Brasil, realizada pelo Ministério do Turismo em 
parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas que aponta o Estado do Espírito Santo 
como o Estado que mais cresce no turismo na Região 
Sudeste.  

A região participou com 40,8% do emissivo e 
36,5% do receptivo dentro do total das 191 milhões 
de viagens domésticas realizadas neste ano. Isso é 
fruto dos investimentos realizados na qualificação de 
profissionais aptos a prestar um bom atendimento ao 

turista, ampliando assim a oferta de profissionais 
qualificados para atender ao setor de bares, 
restaurantes e hotelaria. 

Graças ao Projeto Executivo do Centro de 
Eventos de Vitória e a celebração de um convênio 
com o Ministério do Turismo, do Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff para a implantação do 
Projeto Náutico e de Reurbanização da Orla do Canal 
de Guarapari, a infraestrutura turística recebeu o 
maior investimento do Governo do Estado no ano de 
2012. 

Também cabe destacar os investimentos 
realizados na implantação da Sinalização Turística, o 
Terminal de Cruzeiros Marítimos na Enseada do Suá 
e a Reforma do Sambão do Povo.  

Uma antiga demanda do setor de turismo foi 
atendida por meio da divulgação do Destino Espírito 
Santo por meio de uma campanha publicitária em 
rede nacional bonita onde vende as nossas belezas, 
nosso potencial turístico, tanto da orla quanto da 
montanha.  

Foi elaborado o Plano de Marketing e 
Comunicação do Turismo e representantes das 
Secretarias participaram de eventos nacionais e 
internacionais, elevando assim, a autoestima do povo 
capixaba.  

Os avanços registrados são frutos de um 
trabalho coletivo da equipe da Setur em diálogo 
permanente com os municípios, órgãos públicos e 
privados, além de entidades parceiras como 
Sebrae/ES, Ministério do Turismo e outras de igual 
relevância que vêm contribuindo para o 
desenvolvimento e fortalecimento do turismo do 
Espírito Santo.  

Portanto, parabenizamos o Secretário de 
Estado do Turismo Alexandre Passos, o Governador 
Renato Casagrande pelo excelente trabalho em prol 
do turismo do nosso Estado, o que nos deixa muito 
felizes. Conhecemos os quatro cantos deste Estado e 
sabemos o tamanho do potencial turístico que temos.  

O convênio entre o Governo do Estado e a 
Caixa Econômica Federal para o repasse de trinta e 
cinco milhões e cento e noventa mil, oriundos do 
Ministério do Turismo para a obra da orla de 
Guarapari tem uma contrapartida de apenas três 
milhões. Isso é mais um investimento da nossa 
Presidenta Dilma Rousseff, no Estado do Espírito 
Santo.  

Ganharemos um novo Centro de Convenções 
que terá quarenta mil metros quadrados de área 
construída numa área total de cem mil metros 
quadrados, cedida pela Infraero. Será o maior espaço 
para a realização de feiras, shows, congressos e 
seminários da Capital.  

Portanto, parabenizamos o Governador 
Renato Casagrande, a Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff e o Senhor Secretário Alexandre Passos. O 
repasse do Governo do Estado será de apenas 
novecentos mil reais, enquanto que o repasse da 
Presidenta Dilma Rousseff é de cento e quinze 
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milhões para a construção do Centro de Eventos. 
Parabéns ao Senhor Governador e ao Senhor 

Alexandre Passos pelo excelente trabalho realizado 
na Secretaria de Turismo. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
cumprimentamos V. Ex.ª e os demais Senhores 
Deputados desta Casa de Leis; os profissionais da 
imprensa; a sociedade capixaba que nos assiste ao 
vivo pela TV Assembleia; os visitantes que estão nas 
galerias; o Sindicato do Sindijudiciário, representado 
pelos Diretores que estão presentes nesta sessão e em 
especial o nosso amigo Marcos Fabri, a quem 
abraçamos e saudamos em nome de todos os 
funcionários do Sindijudiciário que possui hoje 
projetos em pauta. Amigos da Polícia Militar 
presentes nesta sessão, agradecemos aos senhores a 
presença, junto com seus familiares, porque estão 
enchendo e lotando as galerias desta Assembleia 
Legislativa mais uma vez. Obrigado pela presença e 
pela crença nesta Casa de Leis. Também 
cumprimentamos os demais servidores desta 
Assembleia Legislativa e aqueles que nos visitam. 

Senhor Presidente, fazemos um registro e 
chamamos a atenção do Senhor Deputado Sérgio 
Borges, nosso Líder de Governo e do Senhor 
Deputado Atayde Armani. Incansavelmente, no 
decorrer dos últimos dias, tivemos uma discussão 
com o Governo. Na sexta-feira retornamos ao 
Município de Vitória junto com o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, Presidente da Comissão de 
Segurança, e com os Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Doutor  Henrique Vargas, Luiz Durão e 
Dary Pagung. Estivemos na Casa Civil para tratar de 
projetos da Segurança Pública que hoje estão na 
pauta. 

Registramos principalmente sobre o projeto 
da Polícia Militar e o projeto de Indenização de 
Escala Suplementar dos Militares, da Polícia Militar, 
dos Bombeiros e da Polícia Civil. O Governo ficou 
de elaborar uma nota técnica e estamos com uma 
proposta de emenda. Solicitaremos a este Plenário 
que avalie a emenda de nossa autoria quando estiver 
no período da discussão para que dê garantias aos 
nossos profissionais. 

Já agradeci ao Senhor Governador do Estado, 
pois acatou a minha sugestão, também acatada pela 
Comissão de Segurança, da possibilidade dessas 
escalas suplementares, as quais são voluntárias, mas 
ajudarão a sociedade capixaba a ter um maior efetivo 
em um curto espaço de tempo, tendo em vista a 
dificuldade de tempo na contratação de novos 

profissionais necessários.  
Hoje nesta Casa de Leis, na Comissão de 

Segurança, relataremos o projeto de lei que dá 
condições ao Governo de fazer as contratações dos 
Policiais Militares. Porém, precisamos dar garantia 
aos Sargentos que estão para ser promovidos. É nesse 
ponto que pedimos aos Senhores Deputados 
Estaduais o apoio. Atualmente o Governo já tem o 
convencimento da dificuldade da retroatividade da 
lei, entendendo não ser constitucional. Mas 
divergimos e em acordo com as entidades de classe 
queremos pelo menos a garantia dos policiais que 
estão aptos a fazerem o curso de Sargento que esteja 
inserida em lei.  

Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, 
isso não é nada mais do que fazer justiça. Peço a V. 
Ex.ª o apoio da Comissão de Segurança, dos 
Senhores Deputados Dary Pagung e José Esmeraldo. 
Peço o voto para acatar essa emenda e dar a garantia 
na relatoria da mesma. Também agradeço ao Senhor 
Roberto Caetano que representa a Associação de 
Cabos e Soldados e a todos os companheiros.  

Senhor Deputado Sérgio Borges, hoje 
também deveria estar em pauta o projeto acerca do 
Quadro Organizacional do Corpo de Bombeiros.  O 
Procurador-Geral, o Senhor Thiago Hoffmann, 
Secretário de Governo, alegou não haver tempo hábil. 
Pode ser que não haja tempo suficiente para que o 
projeto seja avaliado. Mas pedimos o apoio de V. 
Ex.ª para que voltemos às atividades em fevereiro 
com o Quadro Organizacional em pauta. 

O Governo não conseguiu cumprir um 
compromisso. Mas entendemos as dificuldades que 
tivemos no decorrer desse processo com o 
entendimento do Comando-Geral do Corpo de 
Bombeiros. Fazer justiça é o Governo cumprir o 
compromisso firmado com essa entidade de classe. 
Precisamos anunciar aos nossos amigos do Corpo de 
Bombeiros que o quadro organizacional não será 
votado este ano, mas foi concluído em consenso, está 
no Governo e chegará a esta Casa, no máximo, em 
fevereiro, devido ao recesso, para que o votemos. 

Saudamos Doutor Sérgio Ricardo de Souza, 
Juiz de Direito, Presidente da Amages. 
Parabenizamos S. Ex.ª pelo trabalho que tem 
elaborado na associação dos magistrados. S. S.ª está 
nesta Casa defendendo todos os funcionários do 
Judiciário. Estaremos juntos lutando a fim de que as 
Comarcas de nosso Estado possam atender melhor à 
sociedade capixaba. 

Saudamos mais uma vez os irmãos de farda 
da Polícia Militar do nosso Estado. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

Presidente, declino para que os prefeitos eleitos 
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Luciano Rezende e Luciano Pereira possam assomar 
à tribuna. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra à Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, também declino em favor dos Senhores 
Deputados Luciano Pereira e Luciano Rezende, que 
hoje se despedem da Casa para renunciarem os seus 
mandatos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Dary Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, usaríamos da palavra para falarmos sobre 
nossa ida à Anatel, em Brasília. Acertamos uma 
agenda para uma audiência pública dia dezenove de 
fevereiro a fim de discutirmos telefonia móvel no 
Estado do Espírito Santo. Mas nossos colegas, 
Senhores Deputados Luciano Pereira e Luciano 
Rezende, estão pedindo tempo para se despedirem da 
Casa. Diante do exposto, declino em favor dos 
Senhores Deputados eleitos prefeito. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sandro Locutor) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Luciano Rezende.  

 
O SR. LUCIANO REZENDE – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, funcionários do 
Poder Judiciário, que nos honram com a presença nas 
galerias; aqueles que nos acompanham pela TVE e 
pela TV Assembleia; funcionários de todos os setores 
da nossa Casa; amigos da imprensa que nos horam 
com a presença diariamente nesta Assembleia 
Legislativa, boa-tarde! 

Senhor Presidente, neste momento 
registramos nossos agradecimentos e a despedida 
oficial desta Casa. Amanhã às14h, todos os prefeitos 
eleitos da Grande Vitória se reunirão com o 
Governador Renato Casagrande, e logo depois, nos 
dirigiremos ao Tribunal Regional Eleitoral para 
diplomação com os Vereadores eleitos para a cidade 
de Vitória. 

Agradecemos aos Senhores Deputados 
Genivaldo Lievore, a Senhora Deputada Luzia 
Toledo e o Senhor Deputado Dary Pagung, a 
gentileza de nos ceder este espaço, pois a nós restará 
somente a sessão ordinária de quarta-feira.  

Neste momento, registramos nesta Casa o 
agradecimento a todos os colegas, a todos os 
funcionários da Assembleia Legislativa, à população 

de forma geral. Já tivemos a oportunidade de 
agradecermos muito, principalmente à cidade de 
Vitória, cujos eleitores maravilhosos nos 
proporcionaram a oportunidade de liderar a cidade a 
partir de 1.º de janeiro. Agradecemos muito a Deus 
essa passagem pela Assembleia Legislativa, os dois 
anos de mandato de certa forma foram fundamentais 
na construção de nossa candidatura a prefeito de 
Vitória. 

Foi nesta Casa, nas Comissões e em Plenário 
que começamos a discutir temas que foram 
importantes na campanha eleitoral e que falam ao 
coração do eleitor do Município de Vitória e do 
Estado do Espírito Santo. 
 Discutimos, nesta Casa, as perdas do Fundap, 
terrenos de marinha, problemas da saúde e da 
mobilidade urbana, audiências públicas e vários 
outros temas. Sempre tivemos, de todos os Senhores 
Deputados e de nosso Presidente Theodorico Ferraço, 
uma relação de carinho e de civilidade. 
 Às vezes, as pessoas não entendem a nova 
fase da política do Estado do Espírito Santo. Esta 
Casa já foi palco de vergonha e página de jornal, no 
setor policial. Há muito tempo, esta Casa já trouxe 
muita dor e sofrimento ao nosso povo do Estado do 
Espírito Santo. 
 Somos testemunha de que, nesta legislatura, 
tanto os Senhores Deputados reeleitos, como os 
Senhores Deputado eleitos, trabalharam 
incessantemente durante esses dois anos para 
representar o interesse público deste Estado.
 Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
queridos Senhores Deputados Glauber Coelho, 
Roberto Carlos, Marcelo Santos, Lúcia Dornellas, 
Solange Lube, Luzia Toledo, Luciano Pereira, Sérgio 
Borges, Doutor Henrique Vargas, Sandro Locutor, 
Gildevan Fernandes, Da Vitória, José Carlos Elias, 
Elcio Alvares, José Esmeraldo, Esmael de Almeida, 
Aparecida Denadai, Atayde Armani, Cacau 
Lorenzoni, todos, nesta Casa, convivemos 
diariamente.  

Agradeço a todos o aprendizado e a relação 
respeitosa, mesmo na divergência. Nos momentos em 
que divergimos, neste Plenário, sempre foi em alto 
nível, de forma educada e fraterna.  

Senhor Theodorico Ferraço, da minha 
passagem nesta Assembleia Legislativa, levo um 
aprendizado muito importante. Fomos eleitos para a 
Prefeitura de Vitória, com quatro mandatos de 
Vereador e um período de mandato, nesta Casa, 
como Deputado Estadual.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, essa 
experiência legislativa, sem dúvida alguma, foi uma 
das principais arquiteturas de nossa campanha para 
prefeito, que nos levou à Prefeitura do Município de 
Vitória. 

Por conhecer profundamente a alma do 
legislativo e ter aprendido, nesta Casa, o 
funcionamento legislativo, teremos muito conforto na 
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relação com a Câmara de Vereadores do Município 
de Vitória.  

Senhor Presidente, nesses últimos instantes, 
mais uma vez, agradecemos à Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, aos funcionários de 
todos os setores, à nossa equipe de trabalho, que nos 
ajudou atravessar até este momento.  

De uma forma muito emocionada, 
encerramos a nossa fase de orador nesta tribuna, 
nesse mandato de Deputado Estadual e pedimos a 
Deus que continue a conduzir esta Assembleia 
Legislativa nessa direção, que orgulha o Estado do 
Espírito Santo e que constrói, cada dia mais, um 
melhor conceito para esta Casa.  

Muito obrigado a todos. Agradeço também 
aos funcionários do Poder Judiciário, que nos 
honraram com a presença neste momento que nos 
despedimos desta Casa.  

Deus abençoe todos. Muito obrigado, Vitória. 
Muito obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de 
liderar o Município de Vitória. Os Senhores terão 
muito orgulho do Prefeito de Vitória, porque cada 
minuto de nosso mandato será muito trabalhado para 
merecermos o carinho e o respeito de todos. Muito 
obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Luciano Rezende, a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
sentirá muita falta de V. Ex.ª. O Município de Vitória 
soube escolher um candidato para o desenvolvimento 
desta capital. Se V. Ex.ª deixa uma grande saudade, 
temos certeza de que fará muito pelo Estado do 
Espírito Santo, administrando Município de Vitória, 
nossa capital.  

Oportunamente enalteceremos todo o 
trabalho de V. Ex.ª nesta Casa. Um trabalho honesto, 
digno, honrado. O Município de Vitória soube lhe dar 
esse presente. V. Ex.ª quis ser prefeito, será prefeito e 
temos a certeza de que Deus o acompanhará por 
todos os momentos e S. Ex. demonstrará que o 
sangue cachoeirense, no Município de Vitória, 
honrará não só o nosso Estado, mas o Brasil. 

 
O SR. LUCIANO REZENDE – Senhor 

Presidente Theodorico Ferraço, conterrâneo do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, muito 
obrigado. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos.  
 

O SR. ROBERTO CARLOS - Senhor 
Presidente, declino.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Luciano Pereira. 
 

O SR. LUCIANO PEREIRA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, esta é a última 
sessão que participaremos. Amanhã, no Município de 
Barra de São Francisco, seremos diplomados como 
prefeito municipal. 

Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
telespectadores da TV Assembleia e público presente 
nas galerias desta Casa, é com o coração apertado 
que nos despedimos do mandato de deputado 
estadual, porque quando chegamos a esta Casa de 
Leis, em 2007, passamos a trabalhar com parceiros, 
funcionários, pessoas que nos ajudaram a adquirir 
experiência. 

A primeira vez que entramos neste Plenário 
vimos os Senhores Deputados Elcio Alvares, Doutor 
Hércules e Theodorico Ferraço. Foi um prazer muito 
grande trabalhar com S. Ex.as. Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas, que é do Município de São 
Gabriel da Palha, moro a duzentos e sessenta 
quilômetros da capital e toda semana, aos domingos, 
vinha para esta cidade e retornava na quarta ou na 
quinta-feira para a região Noroeste, precisamente, 
para Barra de São Francisco, local em que resido com 
a minha família. Era uma viagem muito árdua e 
cansativa, mas nunca desisti do objetivo de ajudar a 
minha região porque sei que é pobre e que precisa do 
meu trabalho. 

Agradeço a todos que me ajudaram, Senhor 
Deputado Cacau Lorenzoni. Sei que fiz bons amigos 
neste Poder Legislativo, fiz companheiros que 
carregarei para o resto da minha vida. Foram 
companheiros que me ensinaram a seguir a vida 
política com ética, dignidade, honradez e 
transparência. Em Barra de São Francisco farei um 
bom mandato, com compromisso, para que o 
Município volte ao cenário político. 

A partir de 1.º de janeiro, assumirei a 
prefeitura do Município de Barra de São Francisco - e 
o Vice-Prefeito Matheus Ferreira da Costa está 
presente - com três folhas de pagamento atrasadas, 
com quarenta e um milhões de reais de dívida com o 
INSS, com vinte e dois milhões de dívida com o 
instituto de previdência municipal, com onze milhões 
de dívida com a empresa de lixo, com oito milhões de 
dívida com fornecedores, além da dívida de dois 
milhões e cem mil reais com a Cesan. 

Dependerei muito da ajuda de Deus, dos 
companheiros e companheiras desta Assembleia 
Legislativa para que possa trilhar o caminho com 
sabedoria. Assumo o mandato de prefeito motivado e 
preparado por Deus para essa missão que me foi 
concedida. Conheço a angústia do povo do Município 
de Barra de São Francisco. A população decidiu nas 
urnas pelo caminho da verdade, da seriedade.  

A partir de amanhã, já olharei para o rumo do 
desenvolvimento do Município de Barra de São 
Francisco. Não digo adeus ou tchau porque estarei 
constantemente nesta Casa de Leis conversando e 
revendo meus verdadeiros amigos. Senhores 
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Deputados Rodney Miranda e Gildevan Fernandes, 
digo isso porque tenho o prazer de ter a amizade de 
V. Ex.as. E agradeço a todos os parlamentares que 
deixaram de assomar a esta tribuna para que eu 
pudesse falar.  

Ajudei e aprendi nas Comissões desta Casa. 
Hoje, tenho o prazer de ter o meu pai, que já foi 
deputado estadual e prefeito do Município de Barra 
de São Francisco por três vezes, neste Plenário para 
ouvir a minha despedida desta tribuna, o que é uma 
honra, um prestígio para mim. V. Ex.as não têm ideia 
da felicidade, da alegria, que estou hoje. 

Contem comigo em Barra de São Francisco, 
onde estarei precisando da ajuda de cada um dos 
Senhores Deputados para levantar o meu Município, 
para colocar no devido lugar novamente a honra, a 
moral e o prestígio daquela gente.  
 
 O Sr. Elcio Alvares – Neste momento, com 
a brevidade que o tempo pede, gostaria de externar 
algumas palavras, em nome dos Democratas, nosso 
partido, pois tive há pouco a autorização do Senhor 
Deputado Rodney Miranda, nosso Presidente, em 
nome dos Senhores Deputados Theodorico Ferraço, 
Presidente da Assembleia Legislativa, Atayde 
Armani e de todos aqueles que, de uma forma ou de 
outra, compõem a nossa legenda nesta Assembleia 
Legislativa. 
 Senhor Deputado Luciano Pereira, V. Ex.ª 
inclusive se despede. E, devido a isso, nosso partido 
ficará menor, apesar de ter crescido. A ida de V. Ex.ª 
e a do Senhor Deputado Rodney Miranda, que 
assumirão prefeituras, honram sobremodo a legenda 
dos Democratas.  

Parabéns a V. Ex.ª. Parabéns ao Senhor 
Deputado Luciano Rezende, que assumirá a 
Prefeitura do Município de Vitória.  
 De uma maneira muito especial, digo a V. 
Ex.ª que, nesta Assembleia Legislativa, nestes dois 
anos de mandato, além de deputado estadual dos 
Democratas, quero ser também o deputado do 
Município de Barra de São Francisco, ajudando V. 
Ex.ª nesta administração que, por certo, será 
brilhante.  

Cumprimento o Senhor Edson Henrique 
Pereira, Edinho, velho companheiro e amigo, 
presente em Plenário. 

Senhor Deputado Luciano Pereira, o Partido 
Democratas, neste momento, externa com muita 
alegria não apenas os cumprimentos pela vitória, mas 
também a certeza de que no Município de Barra de 
São Francisco V. Ex.ª continuará dando o mesmo 
exemplo que deu nesta Assembleia Legislativa: de 
trabalho, dedicação e honestidade. Seja feliz e que 
Deus o acompanhe.  
 

O SR. LUCIANO PEREIRA – Muito 
obrigado, Senhor Deputado Elcio Alvares.  

Senhor Presidente, em nome de V. Ex.ª 
agradeço a todas as Senhoras Deputadas, amigas e 

companheiras, e a todos os Senhores Deputados que, 
durante esses dois anos, além dos quatro anos do 
primeiro mandato, estiveram a meu lado me 
ensinando e me mostrando o caminho verdadeiro e 
correto.  

Em nome do Senhor José Maria Pimenta, 
agradeço a todos os funcionários desta Casa de Leis 
que me ensinaram. Foi nesta Casa que aprendi e onde 
me preparei para seguir rumo à Prefeitura do 
Município de Barra de São Francisco para fazer um 
trabalho sério, Senhor Deputado Sandro Locutor.  

Sei que, certamente, iluminado por Deus, as 
Senhoras Deputadas e os Senhores Deputados ainda 
ouvirão falar muito bem do Prefeito Luciano Pereira. 
Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E que 
Deus continue guardando o trabalho de cada um. 
(Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Meu caro Deputado Luciano Pereira, 
é uma despedida de um até breve, porque tenho 
certeza de que V. Ex.ª deixa nesta Assembleia 
Legislativa vinte e nove amigos, que vão, 
naturalmente, integrar-se aos seus problemas e às 
suas aflições.  

Senhor Deputado Luciano Pereira, sabemos 
que encontrará um caminho muito difícil a ser 
percorrido, mas vamos nos unir a V. Ex.ª. Temos 
certeza de que o Governo do Estado não faltará com 
sua mão, que não é para V. Ex.ª, mas em favor do 
Município de Barra de São Francisco, terra de 
trabalhadores, terra valente, terra de gente boa, que já 
tive a oportunidade de representar como deputado 
federal mais votado daquela região há alguns anos. 

Senhor Deputado Luciano Pereira, conte 
conosco. A Assembleia Legislativa perde V. Ex.ª, 
mas o Município de Barra de São Francisco ganha. 
Todos ganhamos. Que Deus o abençoe e que ilumine 
seu caminho.  

Sob a inspiração de seu pai, o Senhor Edson 
Henrique Pereira, Edinho, neste momento, presente a 
esta sessão ordinária, temos certeza de que vencerá as 
dificuldades, pois quando se candidatou a prefeito do 
Município de Barra de São Francisco já sabia das 
dificuldades que encontraria. V. Ex.ª não foi atrás de 
facilidades, mas, sim, de dificuldades. E vencerá 
todas as dificuldades, porque o Município de Barra 
de São Francisco é maior do que todos os partidos 
políticos, adversários e advertências.  

Senhor Deputado Luciano Pereira, desejo que 
Deus o ilumine e o abençoe. Siga o seu caminho, 
porque seguiremos juntos com V. Ex.ª. 

 
O SR. LUCIANO PEREIRA – Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço, agradeço as palavras 
de V. Ex.ª. Sei que posso contar com o apoio de todas 
as Senhoras Deputadas e de todos os Senhores 
Deputados desta Assembleia Legislativa.  

Estaremos tranquilos, juntos e de mãos dadas 
para tirar o Município de Barra de São Francisco da 
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lama em que se encontra. (Muito bem!) 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 
da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 385/2011, de autoria do Deputado 
Gilsinho Lopes, que altera a lei 7.000, de 28 de 
dezembro de 2001, para viabilizar empreendimentos 
que estimulem o trabalho dos presidiários. Publicado 
no DPL do dia 09/12/2011. Mensagem de veto n.º 
296/2012, publicada no DPL do dia 20/11/2012. 
Parecer n.º 539/2012, da Comissão de Justiça, pela 
manutenção do veto total. Veto vencido em 
15/12/2012. 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 44/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 312/2012, que 
estabelece os princípios, condições e requisitos para 
ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado, 
altera dispositivos da Lei nº 3.196, de 09.01.1978, e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
05/12/2012. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade e da Comissão de Cidadania, 
pela aprovação. Na Comissão de Segurança, o 
Deputado Da Vitoria se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 12/12/2012. (Prazo até o dia 19/12/2012). 
(COMISSÕES DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 351/2012, do Deputado Luiz 
Durão, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgar o artigo 290 da Lei Federal n.º 6.015, de 
31.12.1973, no interior das corretoras e cartórios de 
imóveis situados no Estado. Publicado no DPL do dia 
25/09/2012. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Marcelo Santos se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
11/12/2012. (Prazo até o dia 18/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E 
DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 340/2012, do Deputado Luiz 
Durão, que dá nova redação ao artigo 5.º da Lei n.º 
7.737, de 05.4.2004, que instituiu a ½ (meia) entrada 
em locais públicos de cultura, esporte e lazer para 
doadores de sangue e órgãos. Publicado no DPL do 
dia 18/09/2012. Parecer n.º 471/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade. Na 
Comissão de Cidadania, o Deputado Genivaldo 
Lievore se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 

11/12/2012. (Prazo até o dia 18/12/2012). 
(COMISSÕES DE CIDADANIA, DE SAÚDE, DE 
CULTURA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 11/2012, do Deputado 
Esmael de Almeida, que institui a Comenda do 
Mérito Legislativo Daniel Fernandes Alves para 
agraciar os corretores de imóveis. Publicado no DPL 
do dia 19/07/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 466/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 318/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Alegre área de 
terreno medindo 24.868,84m² (vinte e quatro mil, 
oitocentos e sessenta e oito metros quadrados e 
oitenta e quatro decímetros quadrados). Publicado no 
DPL do dia 11/12/2012. Pareceres orais da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade e da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação. Na Comissão de 
Infraestrutura, o Deputado Marcelo Santos se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 11/12/2012. (Prazo até o 
dia 18/12/2012). (COMISSÕES DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 51/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 323/2012, que dispõe 
sobre a modalidade de remuneração por subsídio dos 
servidores da Faculdade de Farmácia e Bioquímica 
do Estado - FAFABES, extinta pela Lei 
Complementar n.º 519/2009, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 12/12/2012. 
Na Comissão de Justiça, o Deputado Gildevan 
Fernandes se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
12/12/2012. (Prazo até o dia 19/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
EDUCAÇÃO, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 52/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 324/2012, que cria a 
Indenização Suplementar de Escala Operacional – 
ISEO - para os Militares e Policiais Civis do Estado e 
dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
12/12/2012. Na Comissão de Justiça, o Deputado 
Sandro Locutor se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
12/12/2012. (Prazo até o dia 19/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 
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Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 53/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 325/2012, que dá nova 
redação ao Art. 2.º da Lei Complementar n.º 
266/2003, que dispõe sobre o custo da estada dos 
ocupantes de cargos públicos que menciona, a partir 
da data de sua posse, o servidor que tenha se 
deslocado para o Estado para exercer cargo de 
Secretário de Estado ou cargo de provimento em 
comissão especial-QCE, níveis 1, 2, 3 ou níveis a eles 
equivalentes. Publicado no DPL do dia 12/12/2012. 
Na Comissão de Justiça, o Deputado Marcelo Santos 
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na Sessão Ordinária do dia 12/12/2012. 
(Prazo até o dia 19/12/2012). (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 479/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 326/2012, que revoga a Lei n.º 
9.794/2012, que dispõe sobre a concessão de 
benefícios fiscais aos Analistas Judiciários 1 e 2 - 
Oficial de Justiça Avaliador do Poder Judiciário do 
Estado, aos Analistas Judiciários/Executantes de 
Mandados e/ou Oficiais de Justiça Avaliadores 
Federais da Justiça do Trabalho do Estado e da 
Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado. 
Publicado no DPL do dia 12/12/2012. Na Comissão 
de Justiça, o Deputado Marcelo Santos se prevaleceu 
do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 12/12/2012. (Prazo até o dia 
19/12/2012). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 54/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 327/2012, que altera a 
Lei Complementar n.º 529/2009, que instituiu o 
Plano de Cargos e Salários dos empregados públicos 
do Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado - PRODEST. Publicado no 
DPL do dia 12/12/2012. Na Comissão de Justiça, o 
Deputado Dary Pagung se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 12/12/2012. (Prazo até o dia 19/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 481/2012, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 328/2012, que revoga a Lei n.º 
5.652 de 26 de maio de 1.998, que dispõe sobre a 
comercialização de produtos por meio de vasilhames, 
recipientes ou embalagens reutilizáveis. Publicado no 
DPL do dia 12/12/2012. Na Comissão de Justiça, o 

Deputado Sandro Locutor se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 12/12/2012. (Prazo até o dia 19/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 357/2012, oriundo da Mensagem n.º 
05/2012, do Tribunal de Justiça e do Governador do 
Estado, que institui a regulamentação de 
procedimentos em sede de execuções penais no 
Estado, nos termos do artigo 24, inciso I, da 
Constituição Federal e da Lei n.º 7.210/1984 - Lei de 
Execuções Penais. Publicado no DPL do dia 
21/09/2012. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, com emenda. Na Comissão de 
Cidadania, o Deputado Genivaldo Lievore se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 
na Sessão Ordinária do dia 12/12/2012. (Prazo até o 
dia 19/12/2012). (COMISSÕES DE CIDADANIA, 
DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 45/2012, oriundo da 
Mensagem n.º 09/2012, do Tribunal de Justiça, que 
reestrutura o Poder Judiciário do Estado. Publicado 
no DPL do dia 06/12/2012. Pareceres orais da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, com 
emendas e da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação, com emendas. Na Comissão de Finanças, 
o Deputado Sérgio Borges se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 12/12/2012. (Prazo até o dia 19/12/2012). 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 462/2012, oriundo da Mensagem n.º 
10/2012, do Tribunal de Justiça, que dá nova redação 
à Lei nº 7.854/2004, que instituiu o Plano de 
Carreiras e de vencimentos dos Servidores Efetivos 
do Poder Judiciário do Estado. Publicado no DPL do 
dia 06/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 435/2011, do Deputado Da Vitória, que 
altera os artigos 5.º, 6.º e inciso II do art. 16 da Lei 
n.º 5.760, de 01.12.1998, que disciplina o uso, a 
produção, o consumo, o comércio, o armazenamento 
e o transporte interno dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins no Estado. Publicado no DPL do 
dia 11/01/2012. Pareceres n.os 153/12, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 
128/12, da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
Pareceres orais da Comissão de Saúde, da Comissão 
de Agricultura e da Comissão de Meio Ambiente, 
todos pela aprovação. Na Comissão de Finanças, o 
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Deputado Sérgio Borges se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 10/12/2012. (Prazo até o dia 17/12/2012). 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 181/2012, da Deputada Solange Lube, que 
altera e acrescenta dispositivos da Lei n.º 6.999, de 
27.12.2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores-IPVA, 
excetuando do benefício de redução em até 20% 
(vinte por cento) para pagamento em quota única e do 
parcelamento, os veículos cujo proprietário ou 
terceiro condutor tenha sido penalizado por aplicação 
de multa, não mais passível de recurso, por dirigir 
sob a influência de álcool ou de outra substância 
psicoativa que determine dependência. Publicado no 
DPL do dia 28/05/2012. Na Comissão de Justiça, o 
Deputado Gildevan Fernandes se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária 
do dia 12/12/2012. (Prazo até o dia 19/12/2012). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 202/2012, do Deputado Doutor Hércules, 
que institui no âmbito do Estado a Semana de 
Conscientização do Autismo e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 11/06/2012. 
Parecer n.º 372/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 213/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação, com emenda. 
(COMISSÕES DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 217/2012, do Deputado Da Vitória, que 
acrescenta parágrafo ao art. 7.º da Lei n.º 3.582, de 
03 de novembro de 1983, que dispõe sobre as 
medidas de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente no Estado. Publicado no DPL do dia 
19/06/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE MEIO AMBIENTE E DE 
FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 223/2012, da Deputada Lúcia Dornelas, 
que dispõe sobre a garantia de produtos substituídos 
por motivo de defeito insanável do fabricante e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
25/06/2012. Pareceres n.os 439/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, com 
emenda e 208/12, da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação, com emenda. (COMISSÕES DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 226/2012, da Deputada Luzia Toledo, que 
reconhece o Município de Santa Teresa, a Capital 
Estadual do Jazz e do Blues do Estado. Publicado no 
DPL do dia 25/06/2012. Pareceres n.os 363/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 209/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
CULTURA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 227/2012, da Deputada Solange Lube, que 
disciplina a obrigatoriedade de transparência, por 
meio de divulgação eletrônica, pelas entidades 
privadas sem fins lucrativos que recebam recursos 
públicos do Estado. Publicado no DPL do dia 
25/06/2012. Pareceres n.os 388/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/ legalidade, com 
emenda e 209/12, da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação, com emenda. (COMISSÕES DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 244/2012, do Deputado José Carlos Elias, 
que dá nova redação ao parágrafo único do art. 16 da 
Lei n.º 7.943/2004, dispondo sobre o parcelamento 
do solo para fins urbanos e dá outras providências. 
Publicado no DPL do dia 06/07/2012. Existe emenda 
para ser analisada pelas Comissões. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA, DE MEIO AMBIENTE, DE 
AGRICULTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 258/2012, do Deputado Claudio Vereza, 
que dá nova redação ao inciso I, do art. 2.º e do art. 
5.º da Lei Estadual n.º 9365/2009, que institui o 
Programa Estadual de Fomento e Incentivo ao 
Esporte e Lazer e o Fundo de Incentivo ao Esporte e 
Lazer do Estado. Publicado no DPL do dia 
10/07/2012. Pareceres n.os 424/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 197/12, 
da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 
(COMISSÕES DE DESPORTO E DE FINANÇAS). 

 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 259/2012, do Deputado Claudio Vereza, 
que dá nova redação aos arts. 3.º e 4.º da Lei Estadual 
n.º 9366/2009, que institui o Programa Bolsa-Atleta 
Capixaba. Publicado no DPL do dia 10/07/2012. 
Pareceres n.os 383/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 196/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
DESPORTO E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
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de Lei n.º 288/2012, do Deputado Esmael de 
Almeida, que dispõe sobre a identificação do 
intermediário na venda e compra de imóveis, a título 
oneroso, na respectiva escritura pública ou Contrato 
de Financiamento e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 19/07/2012. Parecer n.º 448/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade. (COMISSÕES DE 
CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 295/2012, do Deputado Luciano Pereira, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de 
sistema de vigilância, por meio de câmara de vídeo, 
nas arenas de multiuso e estádios de futebol, 
credenciados para a realização de jogos oficiais. 
Publicado no DPL do dia 09/08/2012. Pareceres n.os 
447/12, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 190/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 317/2012, do Deputado Luciano Pereira, 
que altera o artigo 1º da Lei n.º 5. 536, de 
15.12.1997, que proíbe a realização de tatuagem em 
menores de 16 (dezesseis) anos. Publicado no DPL 
do dia 30/08/2012. Pareceres n.os 442/12, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 189/12, da Comissão 
de Cidadania, pela aprovação. (COMISSÕES DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 366/2012, do Deputado Roberto Carlos, 
que dispõe sobre as normas gerais relativas a 
concursos públicos no âmbito do Estado, instituindo 
o Estatuto dos Candidatos a Concursos Públicos e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
11/10/2012. Existe emenda para ser analisada pelas 
Comissões. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE EDUCAÇÃO E DE 
FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, 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. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 381/2012, da Deputada Aparecida Denadai, 
que dispõe sobre a restrição da utilização de telefone 
móvel, nas agências bancárias, caixas eletrônicos e 

similares, espaços de movimento financeiro durante 
atendimento a clientes. Publicado no DPL do dia 
30/10/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS).  
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 408/2012, da Deputada Aparecida Denadai, 
que proíbe a venda de alimentos acompanhados de 
brindes ou brinquedos no Estado. Publicado no DPL 
do dia 20/11/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 432/2012, do Deputado Sandro Locutor, 
que dispõe sobre a instalação de limitadores de 
abertura de vidro nos transportes escolares estaduais. 
Publicado no DPL do dia 04/12/2012. (COMISSÕES 
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 441/2012, do Deputado José Esmeraldo, 
que determina que o número máximo de passageiros 
em pé nos ônibus de transporte coletivo 
intermunicipal, que percorram distâncias superiores a 
50 km sejam de 60 % (sessenta por cento) da 
capacidade de passageiros sentados em todos os 
ônibus. Publicado no DPL do dia 06/12/2012. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, DE MOBILIDADE 
URBANA E DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 442/2012, do Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a regulamentação da propaganda de 
bebidas alcoólicas. Publicado no DPL do dia 
07/12/2012. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE, DE SEGURANÇA E 
DE FINANÇAS). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 02/2011, do Deputado Atayde 
Armani, que acrescenta dispositivo à Resolução n.° 
2.700, de 15.7.2009 - Regimento interno, dispondo 
sobre providência para a posse dos Deputados. 
Publicado no DPL do dia 25/02/2011. Pareceres n.os 
51/11, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 04/11, da Comissão 
de Finanças, pela aprovação. (MESA DIRETORA). 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
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de Resolução n.º 35/2011, do Deputado Marcelo 
Santos, que acrescenta mais parágrafos ao artigo 239 
a Resolução n.º 2700/2009, que dispõe sobre 
emendas às matérias orçamentárias. Publicado no 
DPL do dia 25/10/2011. Pareceres n.os 487/11, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 21/12, da Comissão 
de Finanças, pela aprovação. (MESA DIRETORA). 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.º 03/2012, da Deputada Luzia Toledo, 
que institui a campanha de prevenção ao câncer de 
mama denominada mundialmente de “Outubro Rosa” 
e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
15/02/2012. Pareceres n.os 271/12, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 114/12, 
da Comissão de Cidadania e 29/12, da Comissão de 
Saúde, ambos pela aprovação. (COMISSÃO DE 
FINANÇAS E À MESA DIRETORA). 

 
 Discussão prévia, em regime de urgência, 
nos termos do art. 227 do Regimento Interno, 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. Parecer n.º 542/12, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade. 
 
 Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.º 15/2011, do Deputado Gilsinho 
Lopes, que altera o Regimento Interno para não 
admitir a rejeição sumária a proposições. Publicado 
no DPL do dia 03/06/2011. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Luiz 
Durão) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, nos termos do art. 
66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 385/2011. 

Em discussão o veto. (Pausa)  
 

O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 
Presidente, pela ordem! Senhor Presidente, sei que o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes fará a defesa de seu 
projeto. Respeito S. Ex.ª pelo deputado e pelo amigo 
que é. 

S. Ex.ª apresentou o Projeto de Lei n.º 
385/2011, que altera a Lei n.º 7.000, de 28 de 
dezembro de 2001, para viabilizar empreendimentos 
que estimulem o trabalho dos presidiários. 

O Governo do Estado achou que a mensagem 
deveria ser vetada e a vetou. 

Como vice-líder do Governo, juntamente 
com o Líder, Senhor Deputado Sérgio Borges, 
encaminhamos a votação pelo voto sim, para a 

manutenção do veto do Governo ao Projeto de Lei n.º 
385/2011. Com todo respeito que temos ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, pois sabemos que é direito 
de S. Ex.ª defender a matéria. Não estamos aqui para 
julgar. Quem julgou foi quem conhece a matéria, que 
foi a Procuradoria Geral do Estado. E o Governo 
assim o fez, em comum acordo com a Procuradoria 
Geral do Estado. 

Então, o encaminhamento por parte do 
Governo é pela manutenção do veto à matéria, 
protocolada sob o número: Projeto de Lei n.º 
385/2011. Esse é o encaminhamento por parte do 
Governo do Estado. 

Obrigado, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Continua em discussão o veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 385/2012. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

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

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, para discutir, na qualidade 
de autor do Projeto. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, aproveitamos a fala do Senhor 
Deputado Atayde Armani, que sugeriu aos nobres 
pares que acompanhem o veto do Excelentíssimo 
Senhor Governador, para pedir a S. Ex.ª que 
justifique o veto, pois não há justificativa para o veto 
a esta matéria. 

É uma matéria extremamente importante, 
pois oferece incentivo para os empresários 
contratarem o trabalho de presidiários, 
contribuiremos, e muito, com a ressocialização. 

Estão presentes nas galerias o pessoal do 
Sindijudiciário e vários juízes da nossa área, que 
sabem perfeitamente que a matéria é constitucional. 
Foi votada e aprovada na Comissão de Constituição e 
Justiça, foi votada e aprovada na Comissão de 
Cidadania, foi votada e aprovada em plenário. Hoje, 
recebemos um veto aposto ao projeto. 

Da mesma forma, Senhor Deputado Atayde 
Armani, nos surpreendemos com a revogação da lei 
dos oficiais de justiça, que o Senhor Governador 
mandou para esta Casa. Foi acordado, combinado 
com o então Líder do Governo, Senhor Deputado 
Marcelo Coelho. Foi aprovado por esta Casa, 
perderam o prazo devidamente acordado, e foi 
tacitamente sancionada. Agora vem para esta Casa, 
na Comissão de Segurança, da qual sou o Presidente 
vou pedir vistas. Estamos discutindo com o Governo, 
porque isso não pode ocorrer. Isso foi combinado. 
Combinado não é caro, não é barato, é combinado.  

Com relação a esse veto, V. Ex.ª fez seu 
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papel. Com todo respeito que tenho a V. Ex.ª e ao 
Senhor Deputado Sérgio Borges, Líder do Governo, 
que sempre tem atendido os nossos pedidos gostaria 
de saber com fulcro em qual artigo da Constituição, 
que o projeto apresentado por mim é 
inconstitucional? 

Esse projeto foi votado. O relator, na 
Comissão de Justiça, foi o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, que é extremamente criterioso, e votou pela 
aprovação. E foi aprovado à unanimidade. E agora 
vem um veto do Governo. Então, é uma discrepância. 
Para alguns um tratamento, para outros, outros 
tratamentos. Somos iguais perante a Constituição. E 
não podemos ter tratamentos diferenciados. 

Queremos dizer a V. Ex.ª que nosso projeto é 
meritório, constitucional e legal. Estou verificando a 
situação; a Procuradoria da Casa  colocou que vetou, 
não está fazendo indicativo nenhum.  

Conclamamos aos nobres pares desta Casa, 
sei que não tivemos a oportunidade e a liberdade de 
derrubar nem um veto do Governador do Estado. Mas 
V. Ex. as têm que observar, pois temos feito várias 
denúncias neste Plenário que não estão sendo levadas 
a efeito.   
 Ontem, a coluna de jornal dizia que sou o 
governista mais oposicionista do Estado do Espírito 
Santo. Sou oposição a fatos que me chocam. 
Chocam-me enquanto ser da carreira jurídica, 
enquanto ser uma pessoa da base aliada do Governo e 
não ter uma discussão sobre isso. Ninguém me 
chamou para conversar sobre o Projeto de Lei n. ° 
385/2011. Os Senhores Deputado Sérgio Borges e 
Atayde Armani sabem perfeitamente que foi 
combinado que se tivesse um projeto a ser vetado ele 
seria conversado com o deputado. Senhor Deputado 
Rodney Miranda apresentou o Projeto da Ficha 
Limpa. Rejeitamos esse projeto com o compromisso 
de o Governo encaminhar para esta Casa. O Governo 
encaminhou e deu o crédito para o Senhor Deputado 
Rodney Miranda. Por que não fazer da mesma 
forma?  
 O Poder Judiciário encaminhou uma 
mensagem para esta Casa e a aprovamos no sentido 
de alterar as Leis de Execuções Penais, também 
dando condições de ressocialização e remissão de 
pena por leitura de livros. Hoje, vemos um projeto 
dessa natureza, importante- pois as cadeias estão 
lotadas, sem juízes para avaliarem esses que estão 
segregados da justiça; muitos já com penas 
cumpridas- essa posição.  
 Discordo do Senhor Deputado Atayde 
Armani que fez o pedido, que encaminhou pela 
manutenção do veto; discordo de V. Ex.ª porque não 
tem parâmetro, não tem razão, não assiste direito. 
Estamos fazendo exatamente com que aqueles 
segregados da justiça, que cometeram seus delitos, 
mas que têm, dentro da Lei de Execução Penal, da 
Lei n.º 7.210/84, a condição, o condão de vir para o 
seio da sociedade, remir suas penas, porque 
encarcerados e sem trabalho não serão 

ressocializados. Enquanto, se eles estiverem 
trabalhando nas empresas que terão incentivos- qual é 
o empresário que quer hoje dar emprego para um 
presidiário? Ninguém, mas se ele tiver incentivo, 
como muitas empresas têm, cito o exemplo da 
Petrobrás que teve o incentivo de setecentos e oitenta 
e sete milhões para geração de oitenta e sete 
empregos. O que é isso minha gente?  

Mas, esse é um projeto para geração de 
emprego para presidiários que sairão das cadeiras e 
irão para o convívio social. Deixarão de delinquir e 
irão, simplesmente, nos ajudar e nós os ajudaremos.  

Nós, enquanto legisladores, cidadãos 
capixabas, devemos lutar para que em nossas cadeias 
seja ofertado o direito do presidiário trabalhar. 
Trabalhando ele pensará duas vezes antes de voltar 
para as masmorras que temos no sistema prisional 
capixaba.  
 Pedirei mais uma vez, encarecidamente, sei 
que muitos dos Senhores Deputados são da base 
aliada e não gostam de votar contra o Governo, mas o 
veto ao Projeto de Lei em pauta é meramente 
casuístico da Procuradoria do Estado, pois não há 
inconstitucionalidade, não há óbice legal para a 
manutenção desse veto. Peço aos Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Doutor Henrique 
Vargas, Esmael de Almeida, Da Vitória, Marcelo 
Santos, Dary Pagung, Doutor Hércules, Rodney 
Miranda, Lúcia Dornellas, Genivaldo Lievore, Luzia 
Toledo, Gildevan Fernandes, Sandro Locutor, que 
votem conosco pela derrubada do veto, porque 
sabemos que em muitos projetos do Governo sempre 
apoiamos tanto quanto ao mérito e quanto à 
constitucionalidade. Sabemos que, às vezes, pode 
soar mal derrubar um veto do Governo, mas é um 
veto que merece ser derrubado, porque a matéria é 
constitucional. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Continua em discussão o veto. 
(Pausa)  

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

Em votação o veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 385/2011.  

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na forma regimental, peço a 
palavra para encaminhar votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Atayde Armani. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, encaminhamos continuando 
com a posição de votar SIM ao veto do Governo. 
Com todo o respeito que temos aos Senhores 
Deputados, tornamos a repetir ao Senhor Deputado 
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Gilsinho Lopes que o admiramos muito. Sabemos da 
posição de V. Ex.ª nesta Casa em defesa do Governo, 
mas houve uma conversa por parte do Governo para 
entendimento junto ao Senhor Deputado.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, autor do 
projeto, com todo respeito a V. Ex.ª, nosso querido 
amigo, a posição do Governo é que esta Casa 
mantenha o veto total ao Projeto de Lei n.º 385/2011. 
(Muito bem!) 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero dizer ao Senhor 
Deputado Atayde Armani que admiramos muito S. 
Ex.ª, mas dizer que houve conversa com este 
Deputado sobre esta matéria não condiz com a 
realidade. Sobre esta matéria não houve conversa 
nenhuma. Estivemos na Casa Civil discutindo várias 
matérias, mas sobre esta em comento, em hipótese 
alguma. Sabemos que é de bom alvitre que muitos 
colegas não querem ficar mal com o Governo, mas 
ainda suplicamos pedindo a derrubada do veto, 
porque é constitucional e não há óbice nenhum.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em votação o veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 385/2011. 

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

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao veto 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 Doutor 
Henrique Vargas, Aparecida 
Denadai, Glauber Coelho, Luciano 
Pereira, Luciano Rezende e Luiz 
Durão) 

 
(Votaram SIM os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Dary 
Pagung, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Genivaldo Lievore, 
Gildevan Fernandes, Lúcia 
Dornellas, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Rodney Miranda, Sandro 
Locutor, Sérgio Borges e Solange 
Lube; votam NÃO os Senhores 
Deputados Cacau Lorenzoni, Da 
Vitória, Doutor Hércules, Gilsinho 
Lopes, José Carlos Elias e José 
Esmeraldo) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Votaram SIM quinze Senhores 

Deputados; votaram NÃO seis Senhores Deputados; 
uma abstenção do Presidente, regimentalmente 
impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o veto total 
posto ao Projeto de Lei n.º 385/2011. 

Comunique-se ao Governador.  
Arquive-se o processo. 
 

 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, agradecemos aos nobres 
colegas o voto contrário ao veto. 

Quero dizer que a minha manifestação em 
relação ao Projeto de Lei n.º 385/2011 não é contrária 
ao Governo, mas a manifestação é favorável aos 
encarcerados que não têm condições de 
ressocialização. São raríssimas as empresas que 
possuem convênios. Para assinar um convênio com a 
Secretaria de Estado da Justiça para dar trabalho ao 
presidiário é muito difícil.  

Outra situação, Senhor Deputado Atayde 
Armani, com relação a este projeto, V. Ex.ª me 
desculpa, mas não foi conversado com este 
Deputado. V. Ex.ª sabe perfeitamente que não fico 
triste, não fico zangado, muito menos aborrecido. A 
arte de parlar é isso, uns votam favoravelmente, 
outros contra. E estou dentro da minha prudência, 
dentro do meu equilíbrio.  

Se o Governo do Estado rejeitou o nosso 
projeto com esse veto, poderia nos contemplar como 
base aliada de sustentação nesta Casa, pois votamos 
favorável todos os projetos do Governo. V. Ex.ª, 
Senhor Deputado Atayde Armani, nunca nos pediu 
para votar favorável a um projeto do Governo, 
porque não há necessidade. Votamos favoravelmente 
ao Governo. Só não votamos quando o projeto é 
contra o servidor do nosso Estado. Contra servidor 
público não votamos, em hipótese alguma, contrário. 
Mas queremos fazer este registro.  

Senhor Deputado Marcelo Coelho,  o Projeto 
de Lei n.º 479/2012, do Governo do Estado, visa 
revogar a Lei n.º 9.794/2012 e está na Ordem do Dia 
desta sessão. Quero contar com o apoio de V. Ex.ª 
antes ainda de V. Ex.ª ser diplomado prefeito e tomar 
posse, para ser mais um a votar contra a revogação da 
lei que não beneficia os oficiais de Justiça, porque 
temos a certeza de que o Confaz não tem nada a ver 
com o projeto em pauta. A repercussão o Detran já 
fez. Simplesmente está parado na Secretaria de 
Fazenda, porque o Secretário de Estado da Fazenda 
não quer que o projeto prospere.  

Então, Senhor Deputado Marcelo Coelho, V. 
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Ex.ª tem que fazer coro com as minhas palavras e 
brigar pela manutenção da Lei n.º 9.794/2012, cuja 
revogação está sendo solicitada. Se não tiver a 
certeza da revogação da lei, este ano esta Casa não 
votará, porque pedirei vista ao projeto, na Comissão 
de Segurança. (Muito bem!)  

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.o 
44/2012.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILSINHO LOPES) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Cacau Lorenzoni, Doutor Henrique 
Vargas e Dary Pagung.  

O parecer do projeto em questão está com o 
Senhor Deputado Da Vitória, que pediu prazo 
regimental para oferecer parecer. Hoje acho que 
houve um acordo entre as categorias e o Governo. 
(Pausa) 

Consulto o relator, Senhor Deputado Da 
Vitória, se está apto a oferecer seu parecer.  

 
O SR. DA VITÓRIA – Sim, Senhor 

Presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Concedo a palavra a V. 
Ex.ª. 

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Segurança, há cerca de vinte dias, o 
Projeto de Lei Complementar n.o 44/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 312/2012 está em 
discussão, retornando com outra proposta, 
modificada pelo Governo.  

Quero mais uma vez cumprimentar os 
policiais militares que se encontram nas galerias. 
Peço que os Senhores Deputados prestem atenção à 
quantidade de policiais presentes  nesta Casa, e 
também o Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
devido à importância dessa matéria para esses 
servidores da área da Segurança Pública.  

Parabenizamos as entidades de classe da 
Polícia Militar, que de forma madura discutiram 
bastante com o Governo do Estado: o Senhor Flávio 
Gava, representando a Associação de Cabos e 
Soldados; o Senhor Paulo Araújo, representando a 
Associação de Subtenentes e Soldados; e o Senhor 
Carlos Roberto Caetano, Diretor da Associação de 
Cabos e Soldados. 

A Comissão de Segurança foi recebida sexta-

feira, às 15h, na Casa Civil, para tratar do Projeto de 
Lei Complementar n.º 44/2012. 

Senhor Deputado José Esmeraldo, membro 
efetivo da Comissão de Segurança, recebemos um 
telefonema do Senhor Rodrigo Júdice, Procurador-
Geral do Estado, que nos fez o compromisso de que 
qualquer dificuldade administrativa, jurídica, que 
tiver alguns dos cabos que estão para ser promovido a 
sargento da Polícia Militar, o Governo trataria de 
forma a entender que tivemos uma demanda que foi 
discutida nesta Casa. Porém, buscamos amparo 
dentro de uma regra legal. E hoje, da forma que a 
proposta está, de acordo com as regras que 
necessitam ser preenchidas para os policiais militares 
serem promovidos, pela aptidão, pelo amparo da Lei 
n.º 166/99, corre-se o risco de os policiais militares 
não terem esse direito assegurado. Falamos ao 
Procurador Geral do Estado que era importante a sua 
sensibilidade, mas não poderíamos deixar de propor 
uma emenda para garantir esse direito em lei.  

Agradecemos o empenho dos Senhores 
Deputados Atayde Armani, vice-líder do Governo, e 
Sérgio Borges, líder do Governo. Entendemos a 
defesa do Governo por receio de precedentes 
jurídicos. Esta lei pode não estar ligada aos nossos 
sargentos, mas não podemos deixar de defender nesta 
Casa uma regra que conquistamos para a Polícia 
Militar. 

Pedimos ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, Presidente da Comissão de Segurança, que 
receba essa Emenda Parlamentar, sugerida e 
aprovada em ampla discussão pelas entidades de 
classe, que em seu artigo 9.º dá essa garantia. 

Eles abriram mão, Senhor Presidente, da 
retroatividade em relação à questão pecuniária, que 
era uma preocupação porque deviam ter sido 
promovidos até o mês de dezembro de 2012. É o que 
a Lei 3.196/78 determina; e é o que aprovamos nesta 
Casa. Tem que ter, anualmente, curso de habilitação 
de cabo e curso habilitação de sargento, para dar 
garantia à nossa instituição promover os seus 
servidores, pois há tempo não se promovia na Polícia 
Militar. 

Conquistamos nesta Casa esse direito e o 
Governo nos atendeu. Portanto, o artigo 9.º, que 
passamos agora à assessoria desta Comissão, ficaria 
da seguinte forma:  

 
Exclusivamente, no âmbito da 
Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, para o Curso de Habilitação 
de Sargentos CHS 2012, a partir da 
publicação desta Lei Complementar, 
as determinações previstas no 
parágrafo primeiro do artigo 19.º e 
do artigo 41, ambos da Lei 
Complementar n.º 467 de 
04/12/2008, não serão observadas 
para efeito de promoção aos 
militares no referido curso.  
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Seria a nossa Emenda Parlamentar. E 
também não está inserido nessa lei, mas deveria estar, 
o artigo 10º: A lei entra em vigor na data da sua 
publicação. O artigo 10º está simplesmente 
relembrando a data da publicação da lei porque é 
necessário que tenhamos a inserção desse artigo. 
Portanto, o e-mail foi enviado ao Senhor Tyago 
Hoffmann, Secretário de Governo, no dia 
12/12/2012, às 16h39min, com essas preocupações. 
Todo o trabalho foi feito em sintonia com as 
entidades, com responsabilidade. Foi informado 
também ao Comando que estaríamos 
nos posicionando nesta Casa, mas principalmente à 
Secretaria que tem a interlocução com esta Casa de 
Leis, que é a Casa Civil. 
 Mais uma vez registramos que os Senhores 
Deputados Dary Pagung, José Esmeraldo, Doutor 
Henrique Vargas, Luiz Durão e Gilsinho Lopes, 
membros da Comissão de Segurança, trabalharam em 
defesa da nossa instituição junto à Casa Civil. Não 
teríamos as mesmas condições de resultado se não 
fosse a Comissão de Segurança. 
 Senhores Roberto Caetano e demais 
companheiros, para muitos o objetivo já foi atingido, 
até pela garantia verbal feita pelos representantes do 
Governo, não em relação à questão pecuniária, que é 
direito dos Senhores, mas em relação à garantia na 
condição de o Governo ter entendimento diferenciado 
sobre essa lei. Mas, para V.S.ª, Senhor Flávio Gava, 
que é militante do Direito, e para muitos que são 
bacharéis em Direito, a garantia é na lei. Por isso 
propomos emendas ao projeto e gostaríamos de pedir 
o apoio dos Senhores Deputados Luiz Durão e 
Gilsinho Lopes, membros da Comissão de 
Segurança, no sentido de acatarem nossas emendas. 
 Nosso parecer é pela aprovação do projeto, 
com emendas que dão garantias aos policiais 
militares. (Muito bem!) (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILSINHO LOPES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
 O SR. CACAU LORENZONI – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Com o relator. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
 Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Segurança, com 
emendas. 

 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 Segurança, Senhores Deputados Da 
Vitória, José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luzia 
Toledo, Dary Pagung e Atayde Armani. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei Complementar n.º 44/2012, oriundo 
da Mensagem Governamental n.o 312/2012, 
estabelece os princípios, condições e requisitos para 
ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado, 
altera dispositivos da Lei n.º 3.196, de 09.01.1978, e 
dá outras providências. 
 Este projeto faz parte do esforço do Governo 
no enfrentamento do problema na Segurança Pública 
e essas medidas passam, inevitavelmente, pela 
adoção de novos padrões profissionais.  
 O Governo tem todo empenho em resolver os 
problemas que houver, mas no momento precisamos 
que o projeto seja aprovado sem emendas. 

Nosso parecer é pela aprovação do projeto, 
sem emendas. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Da Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Finanças, coincidentemente o Senhor 
Deputado Sérgio Borges é Presidente da Comissão de 
Finanças e Líder do Governo. Não tínhamos dúvida 
de que S. Ex.ª relataria o projeto sem emendas, 
naturalmente pela missão e função que tem, ou seja, 
de seguir a orientação do Governo nesta Casa de 
Leis. 
 Gostaríamos que V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Sérgio Borges, soubesse que hoje também é um dia 
importante para a nossa instituição, a Polícia Militar, 
que atenderá a sociedade por meio do anseio do 
Governo, na contratação de policiais. É o que a 
sociedade espera. 

Uma classe motivada produz muito mais. E 
V. Ex.ª estava presente na reunião de sexta-feira e 
acompanhou o pronunciamento dos Secretários 
Henrique Herkenhoff e Luiz Carlos Ciciliotti, para 
discutir essas dificuldades futuras. Como tudo no 
mundo pode ser possível, pode ser que possamos 
vencer esta lei. Mas nos últimos tempos esta Casa, 
que é governista, tem seguido orientação do Governo 
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do Estado. Mas não deixaremos de lutar. 
Queria também pedir o compromisso do 

Senhor Deputado Sérgio Borges, Parlamentar amigo 
da Polícia Militar, que já teve demandas que 
defendeu e conquistou para a nossa instituição com 
relação à fala do Senhor Rodrigo Júdice, Procurador 
Geral do Estado, e do Senhor Tyago Hoffman, 
Subsecretário da Casa Civil que se empenhou. 
Fazemos justiça, porque se S. Ex.ª não tivesse se 
empenhado falaríamos. S. Ex.a me ligou pela manhã, 
pela tarde, falou no celular de V. Ex.ª, tentou de todas 
as formas, mas S. Ex.ª não teve amparo da 
Procuradoria do Estado. O Procurador do Estado nos 
ligou há pouco. 
 Atingimos nosso objetivo na questão da 
informalidade. Compromisso não precisa ser 
marcado, mas a partir do momento que foi marcado, 
que seja cumprido. Cada um dos nossos Cabos que 
estão em condições de serem promovidos a Sargento 
que possamos, Senhor Deputado Sérgio Borges, 
Líder do Governo, estar do lado deles caso não 
tenhamos a aprovação dessa emenda. Acreditamos 
que podemos vencer e nesta Casa votar com a 
emenda. (Muito bem!) 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(SÉRGIO BORGES) – Gostaria de dizer ao Senhor 
Deputado Da Vitória que participamos das reuniões. 
Tanto S. Ex.ª, como o Senhor Deputado Atayde 
Armani e nós. Junto com o Chefe da Casa Civil e do 
Secretário de Governo sempre buscamos um bom 
caminho. Quando não se chegar a um entendimento, 
isso não significa que a porta está fechada. Ficou 
claro um compromisso entre nós de votarmos a 
matéria e continuarmos conversando para tentar 
resolver os pequenos problemas que ainda faltam. 
 Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 

O SR. DA VITÓRIA – Contra o relator. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Contra o 
relator. 
 

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. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
 O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado, contra dois votos, 
pela Comissão de Finanças. 
 Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a 
V. Ex.ª preferência para votação do projeto na forma 
do parecer da Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Sérgio Borges, terei 
de voltar o processo para a Comissão de Justiça, 
tendo em vista a emenda que houve, para que a 
Comissão de Justiça ofereça o seu parecer. 

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

Informo aos Senhores Deputados que temos 
inúmeros projetos para serem votados. Quanto mais 
corrermos melhor, porque vamos ter que prorrogar 
esta sessão, se necessário for, para votar as matérias 
mais importantes, porque temos obrigação de 
terminar o ano com a pauta limpa. 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Sandro 
Locutor, Gildevan Fernandes, Dary Pagung, Marcelo 
Santos, Atayde Armani e Luzia Toledo. 

Avoco a emenda para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Justiça, 

gostaria de fazer uma colocação importante: talvez 
seja o Deputado que mais aplauda a luta do Senhor 
Deputado Da Vitória em favor da Polícia Militar e de 
todo o segmento da Segurança Pública. Mas temos 
acompanhado um raciocínio, e avocarei para mim a 
relatoria dessa emenda. 

A liderança do Governo já foi clara. O 
Senhor Deputado Sérgio Borges deixou muito claro 
que o fato de o projeto ser votado hoje não impede a 
abertura do debate em torno do assunto que, de forma 
brilhante e consistente, o Senhor Deputado Da 
Vitória trouxe para o Plenário. Portanto, neste passo, 
na Comissão de Justiça, relato inconstitucionalidade 
da emenda, na certeza de que o assunto possa ser 
reaberto. (Muito bem!)  

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

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
A SR.a LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
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O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Tendo em vista o parecer da 
Comissão de Justiça, retiro o pedido de preferência 
para votação pelo parecer da Comissão de Finanças, 
porque a preferência é da Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.o 44/2012. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.o 44/2012, na forma do parecer da Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Um esclarecimento, o Senhor 
Deputado Sérgio Borges desistiu do pedido de 
preferência da Comissão de Finanças. Como a 
Comissão de Justiça deu pela inconstitucionalidade 
da emenda, o parecer será o da Comissão de Justiça. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – A preferência é da Comissão de 
Justiça, num parecer inicial contrário às emendas que 
são inconstitucionais. 

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.o 44/2012, na forma do parecer da Comissão de 
Justiça. 

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)  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, informo a 
V. Ex.ª que o Senhor Deputado Sérgio Borges havia 
solicitado preferência para o parecer da Comissão de 
Finanças. Como o projeto teve que ir para a 
Comissão de Justiça porque houve emenda e a 
Comissão de Justiça teria que falar sobre a 
constitucionalidade ou não das mesmas, a preferência 
passa automaticamente a ser da Comissão de Justiça. 
O que o Senhor Deputado Sérgio Borges fez foi o 
reconhecimento de que a retirada do seu pedido era o 
caminho legal e regimental. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Entendi, 

Senhor Presidente. Pensei que o Senhor Deputado Da 
Vitória tivesse pedido preferência para o parecer da 
Comissão de Segurança. Mas o Senhor Deputado 
Sérgio Borges retirou seu pedido e está prevalecendo 
a preferência pelo parecer da Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

 
(Procede-se ao registro dos votos)  
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Doutor Hércules 
e Rodney Miranda) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas, Elcio Alvares, 
Esmael de Almeida, Genivaldo 
Lievore, Gildevan Fernandes, 
Gilsinho Lopes, José Carlos Elias, 
José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, 
Luzia Toledo, Marcelo Coelho, 
Marcelo Santos, Roberto Carlos, 
Sandro Locutor, Sérgio Borges e 
Solange Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 44/2012.  

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 Informo aos Senhores Deputados que temos 
matérias importantes a serem votadas. Agradeço a 
gentileza aos senhores deputados de se manterem 
alertas e não se retirarem do plenário, porque se 
necessário for pediremos a prorrogação da sessão, e 
não uma extraordinária, porque há interesse deste 
Poder em limpar a pauta o mais rápido possível. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
pela ordem! Vou colaborar com a celeridade que V. 
Ex.ª pediu, mas nesse projeto peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Vamos prorrogar a sessão, mas V. 
Ex.ª tem o direito de falar. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, o parlamentar que abrir mão do 
Regimento Interno e do seu direito tem que ir embora 
para casa. Não é verdade, Senhor Presidente? Ainda 
mais quando se trata da sua representatividade. Peço 
a compreensão de V. Ex.ª e dos demais deputados. 
 Agradecemos a presença aos companheiros 
da Polícia Militar. Já havia solicitado aos Senhores 
Roberto Caetano e Flávio Gava que levassem para 
vocês a mensagem com muita clareza, que 
naturalmente não venceríamos esse projeto nesta 
Casa. Não dá para brincar com o sentimento das 
pessoas e levar a mensagem que não seja verdadeira. 
Muitos já tiveram essa condução nesta Casa. Hoje a 
Assembleia Legislativa é composta por pessoas de 
responsabilidade. Da mesma forma, os Senhores já 
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me conheceram como policial militar e seis anos 
como representante dessa categoria nesta Casa. Já 
vencemos muitos projetos, mas a grande maioria 
deles, quase a totalidade, foi no diálogo de uma 
sintonia com o Governo do Estado. 

Há seis anos estou exercendo o mandato de 
deputado e esta Casa tem uma relação com o governo 
muito próxima. Foi assim no Governo Paulo Hartung 
e agora no Governo Renato Casagrande. A prova 
disso não está nos meus discursos, mas nas ações, nos 
braços de vocês, nos ombros dos nossos 
companheiros que tiveram as suas promoções. Ainda 
falta muito, porque a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros Militar tinham um atraso de dívidas com 
os nossos profissionais, contudo estamos vencendo, 
Senhor Roberto Caetano, desde 2003, ao andarmos 
por este Estado na Associação de Cabos e Soldados. 
Sobretudo, como representante desta classe, hoje 
nesta Casa de Leis, somos vencidos. Portanto, 
vencidos em um projeto, contudo vitoriosos num 
compromisso que o Procurador Geral da Justiça nos 
fez - não precisava ter feito, estamos falando 
publicamente desta tribuna-, e dos representantes do 
Governador que não têm interesse, segundo eles, de 
tirar direito nenhum de ninguém. Mas gravem: a 
preocupação deles é com a precedência jurídica, em 
abrir um precedente e outros possam aproveitar de 
um direito que está sendo garantido a vocês.  

Não é problema dos nossos companheiros, 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço. O problema 
que tira o direito dos Cabos da Polícia Militar a 
serem promovidos a Sargento em 2012, foi um mau 
gerenciamento administrativo da Polícia Militar, que 
já vem de um longo tempo. Deveriam ter a promoção 
acelerada, como os bombeiros tiveram, isso não é 
culpa de vocês. 
 Este deputado, nesta Casa de Leis, estará 
atento, acompanhando. Hoje, cada um de vocês, no 
dia 17 de dezembro de 2012, com o direito de 
ingressar no curso, quando começar e terminar, vou 
cobrar e brigar com quem for para que vocês 
coloquem a Divisa de Terceiro Sargento, que é um 
direito conseguido por vocês. Está registrado nos 
Anais desta Casa de Leis, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço.  

Vou deixar um tempo para V. Ex.ª falar do 
meu discurso. Gostaria que V. Ex.ª estivesse comigo 
nessa missão, pois é uma responsabilidade que sinto 
por não realizar um movimento maior, poderia ter 
realizado; poderia ter pedido preferência e feito 
qualquer movimento. Mas não quero constranger os 
Senhores Deputados, que são aliados de vocês, votam 
com vocês, comemoramos com vocês em todas as 
nossas conquistas. 

Mas tiveram o entendimento, Senhor 
Deputado Sandro Locutor, que está defendendo o 
projeto da indenização de escalas. Tiveram o 
entendimento do Governo, da Procuradoria diferente, 
e eles não querem que seja dessa forma. Mas, 
infelizmente, estamos subordinados a uma vontade 
constitucional, a uma regra condicional, e o 
entendimento desta Casa de Leis foi desta forma.  
 Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

agradecemos o apoio de V. Ex.ª e dos Senhores 
Deputados José Esmeraldo, Dary Pagung, Luiz 
Durão e Doutor Henrique Vargas da Comissão de 
Segurança. E também obrigado pela confiança de 
vocês. 
 Hoje, é um dia histórico, vocês se fizeram 
presentes nesta Casa de Leis, há tempo isso não 
acontecia. Muito obrigado e contem comigo. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Senhor Deputado da Vitória, a última 
palavra para V. Ex.ª é a nossa: A luta continua! 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 351/2012.  

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 Atayde Armani, Luzia Toledo, Dary 
Pagung, Gildevan Fernandes, Marcelo Santos e 
Sandro Locutor. 
 Consulto o relator, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, se está apto a oferecer seu parecer.  
 

O SR. MARCELO SANTOS – Não, Senhor 
Presidente. Continuarei me prevalecendo do prazo 
regimental para oferecer parecer ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – É regimental.  
Devolvo a palavra à Mesa.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 340/2012.  

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  Solange Lube, Marcelo Santos, Doutor 
Henrique Vargas e Gilsinho Lopes. 

Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2012 me 
prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 
que passarei a fazer neste momento. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, Projeto de Lei n.o 340/2012, do 
Deputado Luiz Durão, que dá nova redação ao artigo 
5.º da Lei n.o 7.737, de 05.4.2004, que instituiu a ½ 
(meia) entrada em locais públicos de cultura, esporte 
e lazer para doadores de sangue e órgãos. 

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

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

 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  
 

O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS - 
Com o relator.  
 

O SR. GILSINHO LOPES - 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.  
 

(Comparece a Senhora Deputada 
Aparecida Denadai) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

O Senhor Deputado Doutor Hércules me 
pediu para justificar sua saída, pois foi atender a um 
paciente.  

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Apenas gostaria de dizer que 
a Senhora Deputada Aparecida Denadai já está 
presente, apenas fui ao gabinete e já estou neste 
Plenário pronta para votar.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HENRIQUE VARGAS) – Senhor 
Presidente, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Saúde e convoco seus membros, 
Senhores Deputados José Esmeraldo, Luzia Toledo e 
Solange Lube. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
oferecer parecer.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

(DOUTOR HENRIQUE VARGAS) – Devolvo a 
palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução n.º 11/2012. 

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 Sandro 

Locutor, Gildevan Fernandes, Dary Pagung, Atayde 
Armani e Lúcia Dornellas.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, requeiro a V. Ex.ª prazo regimental para 
oferecer parecer ao projeto, com toda anuência e 
respeito ao Senhor Deputado Esmael de Almeida.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 466/2012. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da 
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados 
Gildevan Fernandes, José Esmeraldo, Esmael de 
Almeida e Atayde Armani. (Pausa)  

Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2012 me 
prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 
que passarei a fazê-lo neste momento, atendendo 
primeiramente ao pedido do Senhor Deputado 
Atayde Armani, Vice-líder do governo; e ao pedido 
do Senhor Deputado Sérgio Borges, Líder do 
Governo. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de 
Infraestrutura, nosso parecer é pela aprovação da 
Mensagem Governamental n.º 318/2012, por meio do 
Projeto de Lei n.º 466/2012, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de Alegre área de 
terreno medindo 24.868,84m² (vinte e quatro mil, 
oitocentos e sessenta e oito metros quadrados e 
oitenta e quatro decímetros quadrados). Somos pela 
sua aprovação, tendo em vista também o aspecto 
legal e constitucional apreciado pela Comissão de 
Justiça. (Muito bem!) (Pausa) 

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

relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
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O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Infraestrutura.  

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, Luzia Toledo, Lúcia 
Dornellas, Sandro Locutor e Gilsinho Lopes.  

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

trata-se do Projeto de Lei n.º 466/2012 que solicita 
autorização para doar ao Município de Alegre uma 
área de terreno urbano medindo 24.868,84 m² (vinte e 
quatro mil, oitocentos e sessenta e oito metros 
quadrados e oitenta e quatro decímetros quadrados). 
A área já se encontra ocupada pela Prefeitura de 
Alegre com o Teatro Municipal, sendo que o restante 
é de interesse da municipalidade para a instalação de 
um terminal rodoviário.  

Relatamos pela aprovação, seguindo as 
Comissões de Justiça e de Infraestrutura. (Muito 
bem!) (Pausa)  

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

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

relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
466/2012. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 466/2012.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

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

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 51/2012. 

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, Sandro Locutor, Dary Pagung, Marcelo 
Santos, Atayde Armani e Lúcia Dornellas.  

Consulto o relator, Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes, se está apto a oferecer seu 
parecer.  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Sim, 

Senhor Presidente.  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Concedo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, trata-se do Projeto 
de Lei Complementar n.º 51/2012, inicialmente nos 
prevalecemos de prazo regimental e neste momento 
relatamos pela constitucionalidade e legalidade do 
presente projeto. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – 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 
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oral ao projeto.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

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

da Cidadania, opinamos pela aprovação do  Projeto 
de Lei Complementar n.º 51/2012, que dispõe sobre a 
modalidade de remuneração por subsídio dos 
servidores da Faculdade de Farmácia e Bioquímica 
do Estado – Fafabes.  (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator.  
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Com relator. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – 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. 
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Da Vitória) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Senhor Presidente, na 
forma regimental assumo a presidência da Comissão 
de Educação e convoco seus membros, Senhores 
Deputados Atayde Armani, Esmael de Almeida, 
Cacau Lorenzoni e José Esmeraldo.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Cacau Lorenzoni. 

 
O SR. CACAU LORENZONI – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Educação, opinamos pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 
51/2012. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Com o 

relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator.  
 
O SR. GILSINHO LOPES – A Presidência 

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HENRIQUE VARGAS) – Senhor 
Presidente, na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Saúde e convoco seus membros, 
Senhores Deputados José Esmeraldo, Solange Lube e 
Luzia Toledo.  

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

relatamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 51/2012. (Muito bem!) (Pausa) 

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

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  

 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 

O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Saúde.  

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 Lúcia 
Dornellas, José Esmeraldo, Atayde Armani, Luzia 
Toledo, Dary Pagung e Gilsinho Lopes.  

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

o Projeto de Lei Complementar n.º 51/2012, que 
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propõe promoção por seleção de escolaridade para os 
servidores da Fafabes, bem como dispõe sobre a 
tabela de remuneração por subsídio.  

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

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

relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG - 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 votação o Projeto de Lei 
Complementar n.º 51/2012.  

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 e 
Marcelo Coelho) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Aparecida Denadai, Atayde Armani, 
Cacau Lorenzoni, Dary Pagung, 
Doutor Henrique Vargas, Elcio 
Alvares, Esmael De Almeida, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, José 
Carlos Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Roberto Carlos, Sandro 
Locutor, Sérgio Borges e Solange 
Lube)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 51/2012.  

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 52/2012. 

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 Sandro 
Locutor, Gildevan Fernandes, Dary Pagung, Marcelo 
Santos, Atayde Armani e Lúcia Dornellas. (Pausa)  

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

O SR. SANDRO LOCUTOR – Sim, Senhor 
Presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Concedo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 52/2012, cria a Indenização 
Suplementar de Escala Operacional - ISEO para os 
Militares e Policiais Civis do Estado. 

Enfrentamos e discutimos todos os dias os 
problemas da Segurança, tanto os militares como os 
policiais civis já possuem autorização para escalas 
especiais e essa será a escala especial da especial, 
Senhor Deputado Dary Pagung. É uma escala 
importante porque muitos policiais ainda precisam 
fazer o chamado bico para sustentarem suas famílias. 

O Poder Público e esta Assembleia 
Legislativa, por meio deste projeto, autoriza o 
Governo a pagar uma nova escala especial a esses 
policiais militares. 

Relato pela legalidade e constitucionalidade 
do Projeto de Lei Complementar n.º 52/2012. (Muito 
bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator.  
 

O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
 

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

(Comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória e Freitas) 

 
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, Solange Lube, Marcelo 
Santos 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 
52/2012, cria a Indenização Suplementar de Escala 
Operacional - ISEO para os Militares e Policiais 
Civis do Estado. 

Como mencionado na Comissão de Justiça, é 
uma escala para missões especiais e relato pela 
aprovação do presente projeto. (Muito bem!) 
(Pausa)  

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

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE – Com o relator. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - 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 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILSINHO LOPES) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados Da 
Vitória, José Esmeraldo, Doutor Henrique Vargas, 
Cacau Lorenzoni e Dary Pagung.  

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

Segurança, estávamos ouvindo o Senhor Deputado 
Da Vitória porque é o representante legítimo da 
Polícia Militar nesta Casa e esta matéria contempla 
tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. 

Tínhamos a intenção de fazer uma emenda, 
mas para não causarmos transtorno, solicitaremos ao 
comandante-geral da Polícia Militar, a pedido do 
Senhor Deputado Da Vitória, e ao chefe da Polícia 
Civil que na regulamentação, por decreto, seja 
otimizada a questão das escalas que, como disse o 
Senhor Deputado Sandro Locutor, evitará que os 
policias façam bicos e também compensará nas 
operações que os policiais fizerem no interior, pois, 
em muitas situações, saem durante a madrugada para 
fazerem operações, extrapolam a carga horária e não 
fazem jus à remuneração. Assim, é exatamente para 
contemplar essa parte. 
 Senhor Deputado Da Vitória, com o apoio de 
V. Ex.ª e dos Senhores Deputados membros da 
Comissão de Segurança, relatamos pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n.° 52/2012. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILSINHO LOPES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILSINHO LOPES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Da Vitória. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Segurança, complementando a fala do 
Presidente desta Comissão, o artigo 3.º do Projeto de 
Lei Complementar n.º 52/2012 diz o seguinte: 
 

A percepção da ISEO dependerá da 
efetiva prestação de serviço em 
operações policiais ou situação de 
tragédia ou calamidade pública em 
atividades fim de polícia militar, 
bombeiro militar ou policial civil, 
condicionado à escala prévia de 
serviço de duração mínima de 06 
(seis) horas e máxima de 12 (doze), 
não podendo exceder quatro escalas 
mensais. 

 
Senhor Presidente, a preocupação é que pode 
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ter um chefe de Departamento de Polícia Judiciária, 
DPJ, que implanta serviço de doze horas e outro que 
implanta serviço de seis horas. Da mesma forma, um 
comandante de unidade de batalhão pode implantar 
um serviço de doze horas dentro dessa escala, 
enquanto outro, de seis horas. Assim, em um batalhão 
poderá se trabalhar quarenta e oito horas para se 
receber as quatro escalas; enquanto que em outro 
poderá se trabalhar vinte e quatro horas para recebê-
las.  

O ideal é que se crie uma definição da 
duração da escala prévia de serviço, por meio de um 
decreto, e foi feito esse compromisso conosco. O 
Senhor Henrique Herkenhoff, Secretário de Estado da 
Segurança, ficou de definir esse decreto e 
uniformizar, para que não haja prejuízo e para que o 
Governo do Estado não pague, de forma diferente, as 
horas trabalhadas.  
 Senhor Presidente, votaremos favorável à 
relatoria proferida por V. Ex.ª, mas esperamos que 
fique claro aos Senhores Deputados que não podemos 
votar um projeto que dê condições de pagamento 
diferenciado aos profissionais de três instituições que 
representam a segurança pública do Estado do 
Espírito Santo. Alertamos sobre o que pode acontecer 
por conta da atitude de um comandante de unidade ou 
de um chefe de unidade quanto à duração da escala 
prévia de serviço. Essa é nossa discussão e nosso 
ponto de afirmação, que defenderemos junto ao 
Governo do Estado. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILSINHO LOPES) – Senhor Deputado Da 
Vitória, considero justa a fala de V. Ex.ª , porque 
uniformizando a duração da escala prévia de serviço 
os recursos serão otimizados e será dada mais 
segurança à sociedade capixaba.  
 Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator. 
 
 O SR. CACAU LORENZONI – Com o 
relator. 
 
 O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 
Com o relator.  
 
 O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Segurança. 
 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 Luzia 
Toledo, Da Vitória, José Esmeraldo, Freitas, Atayde 
Armani e Lúcia Dornellas. 

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

o Projeto de Lei Complementar n.o 52/2012 cria a 
Indenização Suplementar de Escala Operacional, 
ISEO, para os militares e policiais civis do Estado e 
dá outras providências.  

O nosso relato é pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 52/2012. (Muito bem!) 
(Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
 
O SR. DA VITÓRIA - Com o relator.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

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

relator. 
 
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 52/2012. (Pausa) 

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

Em votação. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
PMDB, peço a palavra para encaminhar votação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, solicito aos 
colegas da Bancada que votem sim ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 52/2012. (Muito bem!)  
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O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
pela ordem! É importante que fique registrado nos 
Anais que o Projeto de Lei Complementar n.º 
52/2012 é fruto da Indicação Legislativa n.º 
727/2011, que submeti à avaliação da Comissão de 
Segurança e que esta Casa aprovou por unanimidade, 
criando indenização suplementar de escala 
operacional para os militares e policiais civis do 
Estado do Espírito Santo e dando outras 
providências. 

O Senhor Governador recebeu essa indicação 
de nossa autoria e a acatou. Submeteu-a ao Secretário 
de Segurança, que reduziu de dez para quatro a 
quantidade de escalas. Mas foi um avanço. 

Esta Casa Legislativa cumpre com o seu 
papel, conversando com a sociedade, com os 
representantes, com os profissionais que trabalham e 
cria propostas para melhorar a segurança do nosso 
Estado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em votação o Projeto de Lei 
Complementar n.º 52/2012. (Pausa) 

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, retira-se a Senhora 
Deputada Aparecida Denadai e 
comparece o Senhor Deputado 
Marcelo Coelho) 

 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas, Elcio Alvares, 
Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, José 
Carlos Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Sandro Locutor, Sérgio 
Borges e Solange Lube)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 52/2012. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

Cumprimento o Senhor Deputado Da Vitória 
que por meio da Indicação n.º 727/2011, conseguiu 
mais uma grande vitória junto ao Governo. Parabéns 
pelo prestigio! 

Informo aos Senhores Deputados que 
solicitarei prorrogação da sessão pelo tempo 
necessário à apreciação até o item quinze da pauta, 
Projeto de Lei n.º 462/2012, desde que não ultrapasse 
o tempo máximo de até uma hora. Sem nenhum 
prejuízo para votação das matérias do Governo, que 
também precisam de apoio dos Deputados, em 
atenção à solicitação governamental. 

Em votação o requerimento de prorrogação 
da sessão.  

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

Aprovado. 
Fica prorrogada a sessão por até uma hora. 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 53/2012. 

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

Senhores Deputados, na sessão ordinária 
realizada dia 12 de dezembro de 2012 o Senhor 
Deputado Marcelo Santos se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar o presente projeto na 
Comissão de Justiça. Portanto, tem prazo até o dia 19 
de dezembro de 2012.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Sandro 
Locutor, Gildevan Fernandes, Dary Pagung, Atayde 
Armani, Lúcia Dornellas e Marcelo Santos.  

Consulto o relator, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, se está apto a oferecer seu parecer.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - Sim, Senhor 

Presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Concedo a palavra a V. Ex.ª  
 
O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, Projeto de Lei 
Complementar n.º 53/2012 dá nova redação ao Artigo 
2º da Lei Complementar n.o 266/2003, que dispõe 
sobre o custo da estada dos ocupantes de cargos 
públicos que menciona, a partir da data de sua posse, 
o servidor que tenha se deslocado para o Estado do 
Espírito Santo para exercer cargo de Secretário de 
Estado ou cargo de provimento em comissão 
especial-QCE, níveis 1, 2, 3 ou níveis a eles 
equivalentes. Mensagem n.º 325/2012, assinada pelo 
Senhor Governador Renato Casagrande. 

Após analisarmos a mensagem, nosso 
parecer, que não é do mérito, é pela 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
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legislativa do Projeto de Lei Complementar n.º 
53/2012. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - 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. 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, Solange Lube, Marcelo 
Santos 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 
53/2012 dá nova redação ao Art. 2º da Lei 
Complementar n. o 266/2003, que dispõe sobre o 
custo da estada dos ocupantes de cargos públicos que 
menciona, a partir da data de sua posse, o servidor 
que tenha se deslocado para o Estado para exercer 
cargo de Secretário de Estado ou cargo de 
provimento em comissão especial-QCE, níveis 1, 2, 3 
ou níveis a eles equivalentes.  

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

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

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator.  
 

A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  

O SR. MARCELO SANTOS - 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 Lúcia 
Dornellas, Atayde Armani, José Esmeraldo, Luzia 
Toledo, Da Vitória e Freitas. 

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

o Projeto de Lei Complementar n. o 53/2012 dá nova 
redação ao Art. 2º da Lei Complementar n. o 
266/2003, já votado nas Comissões de Justiça e de 
Defesa da Cidadania.  

Acompanho os pareceres das Comissões e 
relato pela aprovação do projeto. (Muito bem!) 
(Pausa)  

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

relator.  
 

O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
relator.  
 

A SR. ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
 

O SR. DA VITÓRIA - Com o relator.  
 
O SR. FREITAS - 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 53/2012. (Pausa) 

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

Em votação.  
O presente projeto exige votação nominal, 

que será realizada utilizando-se o painel eletrônico. 
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Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO.  

A Presidência apela aos Senhores Deputados 
que se encontram nas imediações do Plenário que 
adentrem ao recinto e aponham presença nos 
terminais eletrônicos.  

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, comparecem os 
Senhores Deputados Doutro 
Hércules, Glauber Coelho e Luciano 
Pereira) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Esmael de Almeida, 
Freitas, Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, Glauber 
Coelho, José Carlos Elias, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Sandro Locutor, Sérgio 
Borges e Solange Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em face do resultado, fica aprovado o Projeto 
de Lei Complementar n.º 53/2012. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 479/2012.  

Concedo a palavra à Comissão 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 Sandro 
Locutor, Gildevan Fernandes, Dary Pagung, Atayde 
Armani e Marcelo Santos. (Pausa) 

Consulto o relator, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, se está apto a relatar o projeto. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Não, Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – É regimental.  
Devolvo a palavra à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
54/2012.  

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 Sandro 
Locutor, Gildevan Fernandes, Marcelo Santos, 
Atayde Armani e Lúcia Dornellas.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Dary Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Justiça, em mãos o Projeto de Lei 
Complementar n.º 54/2012 altera a Lei 
Complementar n.º 529/2009 e dá outras providências.  
 

Art. 1º O anexo III, a que se refere o 
parágrafo único do Art. 13 da Lei 
Complementar passa a vigorar com a 
redação dos anexos I, II, III, IV, V e 
VI desta Lei Complementar.  
 
(...) O Instituto de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do 
Estado do Espírito Santo – Prodest- 
tem como missão propor e prover 
soluções em Tecnologia da 
Informação e Comunicação para 
melhoria da gestão pública e dos 
serviços prestados à sociedade do 
Estado do Espírito Santo. (...) 

 
Nosso parecer é pela sua constitucionalidade 

e legalidade do Projeto de Lei Complementar n.º 
54/2012. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - 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 José Carlos Elias, Solange Lube, Marcelo 
Santos 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 
54/2012, de autoria do Governo do Estado, altera a 
Lei Complementar n.º 529, de 28 de dezembro de 
2009.  

Art. 1.º- O anexo III a que se refere o 
parágrafo único do Art. 13 da Lei Complementar 
529, de 28 de dezembro 2009 passa a vigorar com a 
redação dos anexos I, II, III, IV, V e VI desta Lei 
Complementar. 

Nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 54/2012. (Muito bem!) 
(Pausa)  

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

relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - 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 
Ciência e Tecnologia, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto.  
 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 
(LÚCIA DORNELLAS) – Convoco os membros da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Senhores 
Deputados José Carlos Elias e Genivaldo Lievore.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, o Projeto de Lei Complementar n.º 
54/2012 altera a Lei Complementar n.º 529/2009, que 
institui o Plano de Cargos e Salários de Empregados 
Públicos do Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do Espírito Santo – Prodest. 

O nosso parecer é pela aprovação do projeto, 
conforme os pareceres das demais Comissões. 
(Muito bem!) (Pausa) 

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

relatora. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Com a 

relatora. 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
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, Da Vitória, Freitas, 
Luzia Toledo, Lúcia Dornellas e Sandro Locutor.  

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

o Projeto de Lei Complementar n.o 54/2012, oriundo 
da Mensagem Governamental n.o 327/2012, altera a 
Lei Complementar n.o 529/2009, que instituiu o 
Plano de Cargos e Salários dos empregados públicos 
do Instituto de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado - Prodest. 

O nosso parecer é pela sua aprovação. 
(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. DA VITÓRIA - Com o relator. 
 

O SR. FREITAS - Com o relator. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
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A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 
relator. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR - 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 54/2012. (Pausa)  

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 54/2012. 

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)  
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Henrique Vargas, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Esmael de Almeida, 
Freitas, Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, Glauber 
Coelho, José Carlos Elias, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luciano 
Pereira, Luzia Toledo, Marcelo 
Coelho, Marcelo Santos, Roberto 
Carlos, Sandro Locutor, Sérgio 
Borges e Solange Lube.)  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 54/2012.  

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Há pouco aprovamos um 
projeto de interesse do Poder Judiciário. Certamente 
os funcionários merecem. Mas é importante, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, não esquecermos 
também da prata da Casa. É importante que nós, 
Deputados, não nos esqueçamos dos funcionários 
desta Casa de Leis.  

Os servidores de todas as instituições estão 
recebendo o seu direito, recebendo aquilo que lhes 

são devidos. Mas esta Casa tem uma dívida grande 
com seus funcionários, é exatamente a questão dos 
11,98%. Por isso tomo a liberdade de falar, Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço. V. Ex.ª sempre foi 
amigo dos funcionários, mas o que vemos nesta Casa 
é que todas as instituições vêm a este Poder fazer 
suas reivindicações e nós as aprovamos, fazemos a 
nossa parte. Mas é importante também que façamos a 
parte dos funcionários da Assembleia Legislativa. É 
inadmissível que os servidores de todas as 
instituições recebam os 11,98% e nesta Casa os 
funcionários ainda não o tenham recebido. Por isso 
tomamos a liberdade de fazer esse apelo a V. Ex.ª, 
que sempre teve boa-vontade com a prata da Casa, os 
funcionários que fazem a diferença. Sem esses 
funcionários com certeza não teríamos completado 
este ano brilhantemente. Todo esse trabalho feito no 
Plenário e nas secretarias foi com a colaboração 
decisiva dos funcionários. Por isso tomamos a 
liberdade de que eles também tenham a oportunidade 
e o direito líquido e certo de receber os 11,98%. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – V. Ex.ª muito nos agrada, Senhor 
Deputado José Esmeraldo, em proclamar em alto e 
bom som que os servidores da Assembleia 
Legislativa também são filhos de Deus.  

A Senhora Deputada Luzia Toledo na 
Presidência, V. Ex.ª relator e os demais 
companheiros da Comissão Especial estão nessa luta 
e temos certeza de que venceremos.  

O último levantamento solicitado pela 
Procuradoria-Geral do Estado foi entregue na última 
sexta-feira. Dizemos em alto e bom som, V. Ex.ª, a 
Senhora Deputada Luzia Toledo e os demais 
Senhores Deputados da Comissão, estão 
representando condignamente os interesses dos 
nossos servidores públicos.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Queremos apenas 
complementar a fala do relator da Comissão Especial 
para trabalhar a questão dos 11,98%. Queremos dizer 
a V. Ex.ª que hoje, conversamos com o Doutor 
Marcelo Chequer. Os nossos cálculos chegaram à 
PGE na sexta-feira à tarde. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Conforme V. Ex.ª exigiu e pediu. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Não. Apenas 

solicitei. Nunca exijo. Apenas peço. Consultei o 
Doutor Marcelo Chequer, procurador que está com os 
nossos cálculos, sobre se gostaria que o Tribunal de 
Contas fizesse a mesma coisa que fez a Assembleia 
Legislativa, que fossem à Procuradoria dois auditores 
para analisarem a metodologia, e S. Ex.ª concordou. 
Oficializamos o pedido hoje ao Tribunal de Contas, e 
os dois auditores já estão na Procuradoria auxiliando 
o Doutor Marcelo Chequer.  
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O Senhor Leandro machado, presidente do 
Sindicato, acabou de conversar comigo e acha que o 
Doutor Pedro Valls Feu Rosa, presidente do Tribunal 
de Justiça, achará uma solução independente dos 
cálculos. Acho difícil uma solução sem os cálculos 
nas mãos. Assim mesmo marquei uma audiência com 
o Doutor Pedro Valls Feu Rosa, enquanto são feitos 
esses cálculos para ver se realmente S. Ex.ª tem uma 
solução sem analisar os cálculos. Vejo com muita 
dificuldade isso, mas em todo caso... 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Confiamos muito em V. Ex.ª. 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do regimento Interno do Projeto de 
Lei n.º 481/2012. 

O Senhor Deputado Sérgio Borges, pela 
Liderança do Governo, tem pedido para votarmos as 
matérias do Governo. 
 Os servidores do Poder Judiciário podem 
ficar tranquilos, porque hoje ainda votaremos os 
projetos oriundos desse Poder. A Comissão de Justiça 
receberá o parecer final e, amanhã, assinaremos os 
autógrafos da aprovação da lei. 
 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, Dary Pagung, Marcelo Santos, Atayde 
Armani, Lúcia Dornellas, Luzia Toledo e Sandro 
Locutor. 
 Consulto o relator, Senhor Deputado Sandro 
Locutor, se está apto a oferecer parecer. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Sim, Senhor 
Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Concedo a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, todos os nossos 
nobres colegas deputados sabem que sou um crítico 
contundente na questão dos regimes de urgência; um 
crítico contundente de votarmos matérias sem 
observâncias. Na semana passada este projeto foi 
retirado de pauta num acordo com a liderança do 
governo. E, na oportunidade, quis me prevalecer do 
prazo regimental para analisar um pouco mais a 
matéria. Porém, com informações dos nobres colegas, 
inclusive do Senhor Deputado Dary Pagung, que 
preside a Comissão de Defesa do Consumidor desta 
Casa, da qual fazemos parte, e com orientações de 
um dos autores da matéria, o Senhor Deputado 
Marcelo Coelho, falando sobre a questão da 
segurança dos botijões de gás, aumentando com esta 
legislação a segurança neste trabalho e 

principalmente para o consumidor final, mesmo não 
tendo tido disposição de analisar o mérito como um 
todo, mas tendo o amparo de orientações dentro do 
bojo do projeto, e em homenagem ao nobre Deputado 
Marcelo Coelho que amanhã será diplomado Prefeito 
do Município de Aracruz, e este deve ser um dos 
últimos projetos nesta legislatura de autoria de S. 
Ex.ª, relatamos favorável ao Projeto de Lei n.º 
481/2012. 

Assim sendo, relatamos favorável à matéria 
em homenagem aos dois autores desta indicação, os 
Senhores Deputados Marcelo Coelho e Rodney 
Miranda, que coincidentemente foram eleitos 
prefeitos. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSAO – 

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

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

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – C om 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. 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, Solange Lube, Marcelo 
Santos e Doutor Henrique Vargas.  

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

da Cidadania, o Projeto de Lei n.o 481/2012, oriundo 
da Mensagem Governamental n.o 328/2012, que 
revoga a Lei n.o 5.652, de 26 de maio de 1998, dispõe 
sobre a comercialização de produtos por meio de 
vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis. 
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 O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 481/2012. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relator.  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - 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 
Ciência e Tecnologia, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto.  

 
A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO – 

(LÚCIA DORNELLAS) – Convoco os membros da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Genivaldo Lievore. 

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

Tecnologia, o Projeto de Lei n.o 481/2012, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 328/2012, que revoga 
a Lei n.o 5.652 de 26 de maio de 1998, dispõe sobre a 
comercialização de produtos por meio de vasilhames, 
recipientes ou embalagens reutilizáveis. 
 O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 481/2012. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relatora.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Com a 

relatora. 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Com relação ao projeto ora 
em discussão, vejo que nem a Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente, Comissão de mérito neste 
questionamento, e nem a Comissão de Defesa do 
Consumidor estão sendo ouvidas. 

De acordo com o Regimento Interno desta 
Casa, sugiro a inclusão dessas duas Comissões. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
defiro o pedido de V. Ex.a. 

Peço, por gentileza, aos Senhores Deputados 
para não se ausentarem do Plenário, porque teremos 
ainda três matérias, para as quais precisamos do 
quorum de dezenove Senhores Deputados. 

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 Doutor Hércules, Esmael de Almeida, 
Dary Pagung e Doutor Henrique Vargas. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente, o Projeto de Lei n.o 481/2012, que revoga 
a Lei n.o 5.652, de 26 de maio de 1.998, que dispõe 
sobre a comercialização de produtos por meio de 
vasilhames, recipientes ou embalagens reutilizáveis. 

Senhor Presidente, analisando o parecer da 
Procuradoria desta Casa, que é totalmente favorável, 
relatamos pela aprovação do Projeto de Lei n.o 
481/2012. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(SANDRO LOCUTOR) – Em discussão. (Pausa)  
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Com o 

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Com o relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – A 

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

unanimidade pela Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente. 

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

FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
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Defesa do Consumidor, para oferecer parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG) – Convoco os membros da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes, Doutor Henrique Vargas, 
Gildevan Fernandes, Marcelo Santos e José 
Esmeraldo. 

Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa do Consumidor, relatamos 
pela aprovação do Projeto de Lei n.o 481/2012. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(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. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – A Presidência 

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

unanimidade pela Comissão de Defesa do 
Consumidor.  

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, Lúcia Dornellas, José Esmeraldo, Luzia 
Toledo, Freitas e Da Vitória. 

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

o Projeto de Lei n.º 481/2012, de autoria do Governo 
do Estado, revoga a Lei n.º 5.652, de 26 de maio de 
1998, que dispõe sobre a comercialização de 
produtos por meio de vasilhames, recipientes ou 

embalagens reutilizáveis. Relatamos pela sua 
aprovação. (Muito bem!) (Pausa) 

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

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
O SR. FREITAS – Com o relator. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

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

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

FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.º 
481/2012. (Pausa) 

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

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

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 357/2012. 

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, Solange Lube, Marcelo 
Santos e Doutor Henrique Vargas. (Pausa)  

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 
continuarei me prevalecendo do prazo regimental, 
requerido na sessão ordinária realizada dia 12 de 
dezembro de 2012, para oferecer parecer ao Projeto 
de Lei n.º 357/2012.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(GENIVALDO LIEVORE) – Devolvo a palavra à 
Mesa.  
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 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – O Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore não está procrastinando a votação. S. Ex.ª 
está ainda acabando os últimos estudos de matéria da 
maior importância da reforma carcerária. 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 45/2012. 
 Devo fazer uma referência especial. Na 
última sessão o Senhor Deputado Sérgio Borges 
pediu vistas ao projeto. Na verdade o Deputado não 
quis fazer qualquer manifestação contrária ao projeto 
do Tribunal de Justiça. Eu mesmo me considero 
responsável, porque quisemos avançar para a votação 
com urgência e deixamos várias matérias do Governo 
para trás. Como S. Ex.ª é Líder do Governo, era 
necessário que se votasse anteriormente as 
mensagens governamentais. Então, incluo-me 
também dentro dessa divergência de votação para 
dizer que o Senhor Deputado Sérgio Borges jamais se 
manifestou contrário aos interesses do Tribunal de 
Justiça.  

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, Lúcia Dornellas, José Esmeraldo, Luzia 
Toledo, Freitas e Da Vitória. 
 Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 12 de dezembro de 2012 me 
prevaleci do prazo regimental para relatar o projeto, o 
que passarei a fazer neste momento. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Finanças, 
o Projeto de Lei Complementar n.º 45/2012, do 
Tribunal de Justiça, reestrutura o Poder Judiciário do 
Estado, oriundo da Mensagem 09/2012, do 
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador 
Pedro Valls Feu Rosa. Esse projeto veio 
acompanhado de mais outro que será votado 
posteriormente, o Projeto de Lei n.º 462/2012, que 
institui o plano de carreira e vencimentos dos 
servidores do Poder Judiciário. Ao chegar à Casa os 
dois projetos, como todos os outros recebem um 
tratamento especial de análise das comissões que vão 
falar dos projetos, Assim foi feito com esse projeto 
que relatarei agora e com o seguinte.  

Por meio de reuniões entre os três Poderes: 
Judiciário, Legislativo e Executivo na Casa Civil, 
com a presença do Presidente da Comissão de 
Justiça, Senhor Deputado Elcio Alvares; com a 
ausência do Senhor Deputado Genivaldo Lievore, 
que se encontrava doente no dia,com muita febre, 
pediu-nos que o representássemos lá. Com a nossa 
presença; com a presença do Senhor Deputado 
Atayde Armani; com a presença do Procurador-Geral 
do Estado Doutor Rodrigo Marques de Abreu Júdice 
e do Doutor Lívio Oliveira Ramalho subprocurador-
geral para Assuntos Jurídicos; com a presença do 

Doutor José de Magalhães Neto e do Doutor Adriano 
Specinille do Tribunal de Justiça, assessores do 
presidente e com a presença do Doutor Paulino José 
Lourenço, também do Tribunal de Justiça. realizamos 
uma reunião de alto nível, e dali foi tirado uma 
comissão para estudar a legalidade do projeto em 
relação à constitucionalidade e os problemas 
financeiros que poderiam advir do projeto. 
 O pedido de vista a um projeto de lei, na 
Assembleia Legislativa - está no Regimento Interno – 
é a mesma coisa que um juiz, quando não tem certeza 
do que vai falar a respeito o projeto, S. Ex.ª pedi 
vista. Na justiça é assim e nesta Casa também.  
 Portanto, nós deputados já estamos 
acostumados a pedir vista, a discutir e a buscar o 
aperfeiçoamento do projeto. Só não estamos 
acostumados com as vaias injustas e ameaças de 
pessoas que não têm o menor escrúpulo a pessoas 
queridas nossas.  
 Quem está me ouvindo falar, está vestindo a 
carapuça, pois sabe o que fez na quinta-feira; o que 
não impede e nem impedirá o meu parecer favorável 
ao projeto. Porque acima dessas bandalheiras está o 
meu papel e o juramento que fiz de defender a Lei e a 
Constituição do Estado do Espírito Santo. 
 Nesta Casa de Leis, há um entendimento 
entre os deputados - o Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço disse bem nesse plenário – onde votamos às 
matérias do Governo e de todos os outros Poderes 
com parceria, com harmonia, como votamos a do 
Tribunal de Contas, como votamos as matérias do 
Ministério Público e como votamos várias do Poder 
Judiciário. 
 O ano passado mesmo aprovamos uma 
matéria nesta Casa retroativa há cinco anos de 
salários, pois entendíamos que era legal e justo. 
Agora, relataremos favorável a este projeto. 
 Na quarta-feira, dia 11 de dezembro, ao 
chegar a este plenário dez minutos atrasado, chegou 
um documento do honrado Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo, Doutor Pedro 
Valls Feu Rosa, complementando a repercussão 
financeira do projeto e está aqui anexo. Foi 
encaminhado ao Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, que é o nosso Presidente, e depois 
encaminhado à Comissão de Finanças. 
 Em todo o momento, neste projeto do 
Tribunal de Justiça, conversamos com tranquilidade 
com todos,visto ser esse o nosso papel. Estou nesta 
Casa de Leis há quatro mandatos, não sou pau 
mandado e nem tenho medo de ninguém. Contudo, 
Senhor Deputado Atayde Armani, - V. Ex.ª Vice-
Líder do Governo que divide a liderança do Governo 
com esse deputado - sou obrigado a votar com minha 
consciência e justiça. Não observei nada errado neste 
projeto, que já não tivesse sido corrigido na 
Comissão de Justiça e pelo próprio parecer do 
Presidente.  

O que observei de errado é alguém achar que 
pode me ameaçar por meio de pessoas queridas a 
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mim. Isso é que é errado. É falta de hombridade, falta 
de caráter. Mas, quem me conhece sabe, não vou, em 
virtude do que aconteceu,  deixar de votar. 

Na quarta-feira passada me vaiaram, mas a 
vaia já faz parte do Parlamento. Estamos 
acostumados a ser vaiados e a sermos aplaudidos, 
mas não estamos neste Plenário para ser isso e sim 
para votar de acordo com nossa consciência, 
buscando o melhor para o Estado e não apenas para o 
Poder Executivo, mas também para o Poder 
Judiciário e o para o nosso Poder Legislativo, além 
das Instituições do Ministério Público e Tribunal de 
Contas, que envia para esta Assembleia Legislativa 
todas as matérias relativas a eles. 

 Em meu relato acato todas as emendas que 
foram feitas na Comissão de Justiça, pelo Senhor 
Deputado Elcio Alvares, quem não preciso dizer que 
é uma referência para todos, não apenas como Senhor 
Deputado, mas como jurista e como homem de bem 
que S. Ex.ª é. Todas as emendas feitas na Comissão 
de Justiça, de acordo com as comissões. A Comissão 
de Justiça se reuniu com a Procuradoria da 
Assembleia, Procuradoria do Estado e com 
representantes do Poder Judiciário, buscando sempre 
um caminho que não leve a questionamentos quando 
aprovamos um projeto.  

Pela primeira vez, nesta Assembleia 
Legislativa, estou relatando, usando o tempo que 
tenho direito, que são vinte minutos e mais vinte caso 
precise, mas acho que não preciso falar mais do que 
já falei porque está muito claro para quem fez o que 
fez e não deve fazer mais.  

Senhores Deputados, Senhoras Deputadas e 
telespectadores, existe uma justiça que não falha, que 
é a de Deus. A justiça de Deus não falha e quem faz o 
mal aqui, paga aqui mesmo. Às vezes, lamento que 
pessoas fiquem com brincadeira com coisa séria. 

Este é o Parlamento, é o Poder Legislativo do 
Estado do Espírito Santo, é nesta Casa de Leis que se 
dá ou se tira o direito dos funcionários públicos e de 
todos os Poderes. É por isso que temos que votar as 
matérias que chegam, nesta Assembleia Legislativa, 
com todo o carinho e cuidado que pudermos.  

No dia 11 de dezembro de 2012, por meio do 
Ofício n.º 73 /2012 encaminhado ao Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço, o Senhor 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
mandou o seguinte texto para esta Casa de Leis: 

 
Senhor Presidente,  
 
Tendo em vista que ocorreu erro 
material no envio das tabelas 
constantes no Projeto de Lei n.º 
09/2012, que propõe a 
Reestruturação do Poder Judiciário 
do Estado do Espírito Santo, 
encaminho as tabelas devidamente 
corrigidas, sem previsão de criação 

de novas Comarcas. 
 Muito bem! Se tivéssemos votados um dia 
antes, este documento não teria chegado a esta Casa 
de Leis, mas chegou porque foi feito um caminho 
muito importante entre os Poderes, por meio de 
reuniões realizadas na Casa Civil, depois nesta 
Assembleia Legislativa, Senhor Deputado Freitas, foi 
se chegando a um consenso.  
 Neste momento, relatarei pela aprovação do 
projeto, sem emenda, mas com as emendas 
constantes na Comissão de Justiça. Parabenizando 
 o Senhor Presidente do Tribunal de Justiça. Esse 
ainda não é o projeto do Plano de Carreiras, mas o 
projeto que cria o cargo de mais quatro 
Desembargadores e reestrutura o Poder Judiciário no 
Estado do Espírito Santo. Meu voto, meu relato, é 
pela aprovação do projeto. 

Reitero, neste momento, tudo que falei em 
relação à covardia. Temos mandato e não podemos 
ter medo de ninguém. Porém, temos que ficar 
revoltados quando se tenta... vou repetir porque 
minha revolta é muito grande. Pensei muito nesse fim 
de semana sobre o que diria hoje. Pedi muito a Deus 
que me inspirasse para não cometer uma injustiça 
com os servidores do Tribunal de Justiça e com os 
Desembargadores em virtude da irresponsabilidade 
de alguém que ameaçou pessoas queridas a mim.  

Este é um assunto que morrerá hoje com o 
meu relato, que é pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 45/2012, com as emendas 
apresentadas pela Comissão de Justiça. (Muito bem!) 
(Pausa) 

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

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

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator.  
 
O SR. DA VITÓRIA – Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças, com as emendas 
apresentadas pela Comissão de Justiça.  

Senhor Presidente, agradeço a V. Ex.ª a 
solidariedade e também ao Senhor Deputado Elcio 
Alvares que sabem bem a que me refiro. 

Devolvo o projeto à Mesa. 
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O SR. PRESIDENTE – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Obrigado, 
Senhor Deputado Sérgio Borges. 

Em votação o Projeto de Lei 
Complementar n.º 45/2012, com as emendas 
apresentadas pela Comissão de Justiça.  

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.  

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Após a votação, 
justificarei meu voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Senhor 
Deputado Atayde Armani, V. Ex.ª não gostaria 
de justificar o voto após a votação do próximo 
projeto, inclusive justificaria dos dois? 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Podemos 

sim, não há problema. Votamos o outro projeto 
do Tribunal de Justiça e justificaremos o voto 
dos dois. 

 
O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Senhor 
Deputado Atayde Armani, se V. Ex.ª puder 
atender, agradeço, pois outros Senhores 
Deputados também poderão justificar seus votos. 
Não posso impedi-lo, mas é um apelo pessoal 
para votarmos o segundo projeto. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, posso sim, não há problema.  
 
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, retira-se o 
Senhor Deputado Luciano Pereira 
e  comparece o Senhor Deputado 
Luiz Durão) 

 
(Votam SIM os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Cacau 

Lorenzoni, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Henrique Vargas, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, 
Glauber Coelho, José Carlos 
Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luiz Durão, Luzia 
Toledo, Marcelo Coelho, Marcelo 
Santos, Roberto Carlos, Sandro 
Locutor, Sérgio Borges e Solange 
Lube)  
 

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

Em consequência, fica aprovado o 
Projeto de Lei Complementar n.º 45/2012.  

À Comissão de Justiça para redação final. 
Informo que amanhã, quando for lida, 

será requerido dispensa de publicação, 
automaticamente a Mesa assinará o autógrafo 
aprovando a matéria.  

 
Discussão única, em regime de urgência, 

nos termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 462/2012. 

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 
Sandro Locutor, Gildevan Fernandes, Dary 
Pagung, Marcelo Santos, Atayde Armani, Lúcia 
Dornellas e Luzia Toledo.  

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

Justiça, faremos um ligeiro registro. Estamos 
dentro de um programa de trabalho traçado por 
V. Ex.ª com a anuência de todos os Senhores 
Deputados para que votemos projetos 
importantes da pauta.  

É nosso dever dizer que assistimos ao 
relato do Senhor Deputado Sérgio Borges, que 
fechou com chave de ouro o projeto que todos 
estávamos empenhados em favor do Poder 
Judiciário. Fazemos esse registro por achar que é 
nosso dever. O Senhor Deputado Sérgio Borges 
participou de todas as discussões preliminares 
em torno desse projeto. As emendas que 
assinamos não são pessoais. Mas foram frutos de 
um trabalho coletivo, ou seja, as seis emendas 
tiveram a participação de todos os Senhores 
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Deputados, inclusive dos assessores do Governo, 
do Poder Judiciário e de nossos assessores, 
quando destacamos com muito carinho a figura 
do Senhor Júlio Chamun, um dos procuradores 
mais competentes que temos no Estado do 
Espírito Santo e que nos dá tranquilidade de 
votar qualquer matéria pelo seu saber jurídico. 

O Senhor Deputado Sérgio Borges foi 
irrepreensível na condução desse projeto. A vista 
que S. Ex.ª pediu foi justificada. Como os 
Senhores Desembargadores têm direito à vista 
para examinarem processos, nesta Casa temos 
também o recurso regimental do pedido de vista. 
Quando um Deputado precisa acrescentar um 
documento ou precisa apresentar alguma coisa, 
que, ao seu alvedrio, é necessário ao projeto, 
pede vista. 

Nossas emendas foram ao projeto 
original e foram emendas consensuais. 
Poderíamos ter pedido vista, mas fizemos nosso 
trabalho e o Senhor Deputado Sérgio Borges, 
que acumula a função de Líder do Governo, foi 
uma figura imprescindível para que votássemos a 
matéria.  

Mais uma vez homenageamos o Senhor 
Deputado Sérgio Borges, uma figura que 
enaltece esta Casa e orgulha seus colegas. O 
Senhor Governador Renato Casagrande pode 
ficar ciente de que tem nesta Casa, não só um 
líder do porte do Senhor Deputado Sérgio 
Borges, mas também um Vice-Líder como o 
nosso querido Deputado Atayde Armani, que 
tem demonstrado em todos os momentos o 
quanto é importante.  

É bom que todos ouçam que esse projeto 
é produto de um trabalho consensual. Os trinta 
Senhores Deputados participaram do projeto, 
colaborando com o Poder Judiciário para o 
aperfeiçoamento do mesmo. Não houve, em 
nenhum momento, qualquer coisa que pudesse 
ser demonstrada ou tida como agressão ao 
Judiciário, ou qualquer coisa que pudesse fazer 
com que o nosso relacionamento não fosse esse 
relacionamento harmônico, previsto pela 
Constituição e em favor do texto constitucional.  

Fazemos essa homenagem ao Senhor 
Deputado Sérgio Borges, nosso amigo pessoal e 
nosso líder, com muito orgulho e uma das 
melhores figuras que temos nesta Casa. 

Esse projeto interessa a todos os 
funcionários que estão presentes. Conforme 
falamos, todos nos reunimos para examiná-lo. 
Obviamente relatamos pela constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n.º 462/2012 vindo 
do Poder Judiciário. Mas, de acordo com os 
estudos que foram realizados, acrescentamos 
neste momento três emendas que iremos lê-las 
agora que serão partes integrantes do nosso 
relatório da Comissão de Justiça: 

 
Os §§ 2.º e 3.º do artigo 19 a que 
se refere o artigo 1.º do Projeto 
de Lei n.º 462/2012, oriundo da 
Mensagem n.º 010/2012 do 
Tribunal de justiça, passa a ter a 
seguinte redação: 

 
“Art. 1.º (...) 

 
Art. 19 (...) 

 
2º Os ocupantes dos cargos de 
Analista Judiciário 01 - Área 
Judiciária, Analista Judiciário 01 
- Área Judiciária  
- Oficial de Justiça Avaliador e 
Analista Judiciário 01 - Área 
Judiciária - Comissário da 
Infância e Juventude, pelo 
exercício das mesmas atribuições 
dos cargos de Analista Judiciário 
02 - Área Judiciária, Analista 
Judiciário 02 - Área Judiciária - 
Oficial de Justiça Avaliador e 
Analista Judiciário 02 - Área 
Judiciária - Comissário da 
Infância e Juventude 
respectivamente, passarão a ter 
direito à promoção na carreira 
conforme Tabelas 1 e 2 dos 
Anexos X-A e XI-A, sendo 
imediatamente enquadrados nas 
citadas tabelas no nível cujo 
vencimento básico for igual ou 
imediatamente superior ao do 
nível em que se encontram 
atualmente enquadrados. 

 
§ 3º (...) 
 

 Passarei a ler a segunda emenda: 
 
O artigo 2º do Projeto de Lei nº 
462/2012, oriundo da Mensagem 
nº 010/2012 do Tribunal de 
Justiça, passa a ter a seguinte 
redação: 
 
“Art. 2º. As Tabelas de Unidades 
de Vencimento e de Vencimento 
dos Cargos Efetivos passam a ser 
as constantes nos Anexos I e II 
desta lei, que alteram, 
respectivamente, os anexos X e XI 
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da Lei Estadual n.º 7.854/2004. 
 
 É importante frisar que esta emenda 
atendeu solicitação do Egrégio Tribunal de 
Justiça. Estou frisando porque o nosso diálogo 
com o Tribunal de Justiça foi integral, pois este 
Tribunal acompanhou o trabalho e deu toda a 
assistência.  

Lerei a terceira emenda, que também é 
para atender solicitação do Tribunal de Justiça, 
com o seguinte teor: 
- Os Anexos I e II a que se refere o artigo 2º do 
Projeto de Lei nº 462/2012, oriundo da 
Mensagem nº 010/2012 do Tribunal de Justiça, 
ficam substituídos (alterados) pelos Anexos I 
(Anexo X e X-A) e II (Anexos XI e XI-A), 
encaminhados pelo Ofício CG nº 73/2012, da 
lavra do Eminente Desembargador Pedro Valls 
Feu Rosa, Presidente do Egrégio Tribunal de 
Justiça deste Estado. 
 Portanto, são três emendas, mas 
registramos que o Senhor Deputado Gildevan 
Fernandes, que está ao nosso lado, seria o relator 
desta matéria, inclusive, teve todo o carinho, 
examinando-a conosco. Porém, em face, 
exatamente, desse parecer ser decorrência de um 
ajuste coletivo que houve, do qual estivemos 
presentes com os representantes desta Casa, do 
Poder Judiciário, do Governo e seus líderes, 
assumimos a relatoria do Projeto de Lei n.º 
462/2012, mas rendemos homenagens neste 
momento ao Senhor Deputado Gildevan 
Fernandes, que seria o relator da matéria, o que 
não aconteceu em virtude do caminho que 
traçamos para aprovarmos as matérias que estão 
em análise. 
 O nosso parecer é pela legalidade e 
constitucionalidade, dentro da melhor técnica 
legislativa, sendo que apresentamos três emendas 
que passam a integrar o nosso parecer e também 
farão parte integrante do texto da mensagem que 
nos foi encaminhada. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator.  
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 
Com o relator.  
 

O SR. DARY PAGUNG - Com o 
relator.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - 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. ELCIO ALVARES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 

Assino as emendas aprovadas nesta 
Comissão.  

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. 
 Lembro a Comissão de Defesa da 
Cidadania que o Projeto de Lei n.º 462/2012 
apresenta as emendas aprovadas pela Comissão 
de Justiça, fruto de amplo entendimento entre 
Governo do Estado, Tribunal de Justiça, 
Deputados Estaduais e sindicatos.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (GENIVALDO LIEVORE) – Antes de 
oferecer parecer ao Projeto de Lei n.º 462/2012, 
o Senhor Deputado Sérgio Borges, Líder do 
Governo, nos informou que o Senhor Luiz Fux, 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, acaba de 
decidir pela ilegalidade da votação do regime de 
urgência do projeto de lei que trata dos royalties 
do petróleo.  

Isso significa que o veto terá o trâmite 
normal e não será em regime de urgência. Fruto 
do pedido feito pelo Deputado Federal 
Alessandro Molon, do Partido dos 
Trabalhadores, do Rio de Janeiro, ao Supremo 
Tribunal Federal.  

Esse é um registro importante em favor 
do Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO) – Aliás, devo 
dizer a V. Ex.ª que essa decisão foi enviada 
diretamente ao Senhor Ministro Luiz Fux, pois a 
Prefeitura do Município de Cachoeiro do 
Itapemirim já havia ingressado contra a 
ilegalidade envolvendo os royalties do petróleo e 
o processo está em discussão na mão desse 
Ministro. Assim, todos os projetos sobre 
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royalties do petróleo são enviados ao Ministro 
Luiz Fux, que, modéstia a parte, é carioca, bem 
pertinho do Estado do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Parabenizamos a 
iniciativa do Município de Cachoeiro do Itapemirim, 
que acaba defendendo o Estado do Espírito Santo. 

Convoco os membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, Senhores Deputados José Carlos Elias, 
Solange Lube, Marcelo Santos e Luiz Durão.  

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

da Cidadania, Projeto de Lei n.o 462/2012, do 
Tribunal de Justiça, dá nova redação à Lei nº 
7.854/2004, que instituiu o Plano de Carreiras e de 
vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder 
Judiciário do Estado. 

Essas matérias oriundas do Poder Judiciário 
foram fruto de um amplo debate nesta Casa. De 
forma especial, parabenizo o trabalho das Comissões 
de Justiça, na pessoa de seu Presidente, o Senhor 
Deputado Elcio Alvares; e de Finanças, na pessoa de 
seu Presidente, o Senhor Deputado Sérgio Borges, 
Líder do Governo, que não envidou esforços e 
durante o final de semana nos ligou e falou sobre a 
preocupação, a fim de que olhássemos para o projeto 
com carinho. E, assim, para que o projeto pudesse 
atender a todas as exigências legais e o votássemos 
com segurança. Agradeço a essas duas Comissões 
que junto com a Comissão de Defesa da Cidadania 
deram condições para que hoje pudéssemos votar o 
presente projeto. 

O nosso relato é pela aprovação do Projeto de 
Lei n.° 462/2012, com as emendas apresentadas pela 
Comissão de Justiça, pelo Senhor Deputado Elcio 
Alvares. (Muito bem!) (Pausa)  

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

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator.  
A SR.ª SOLANGE LUBE - Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  
 
O SR. LUIZ DURÃO - 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 Atayde 
Armani, Lúcia Dornellas, José Esmeraldo, Luzia 
Toledo, Freitas e Da Vitória. 

Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
relataria o Projeto de Lei a favor, evidentemente, às 
emendas apresentadas pela Comissão de Justiça, mas 
o Senhor Deputado Atayde Armani, Vice-Líder do 
Governo, que tem ajudado muito na aprovação desses 
projetos, pediu para relatá-lo. Assim, designo para 
relatar o projeto o Senhor Deputado Atayde Armani. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, obrigado Senhor 
Presidente Sérgio Borges. 

Senhor Presidente Sérgio Borges, antes de 
relatar o projeto, gostaria, como disse há pouco, de 
justificar o meu voto no projeto anterior e também 
neste projeto. Sou testemunha do trabalho feito pelo 
Senhor Deputado Sérgio Borges, como Líder do 
Governo, ao longo dessas semanas em que estamos 
discutindo, reunindo e apreciando essas matérias.  

Não foi fácil para o Senhor Deputado Sérgio 
Borges enfrentar o que enfrentou. Hoje cedo, em uma 
reunião na Casa Civil, vi S. Ex.ª chorando, magoado 
por uma situação por que passou devido a essas 
matérias.  

Senhor Deputado Sérgio Borges, aproveito a 
oportunidade para dizer a V. Ex.ª que me orgulho 
muito de estar junto de V. Ex.ª liderando o Governo 
Renato Casagrande, nesta Casa. Porque é um 
Governo do diálogo, da ética, da responsabilidade, 
que em momento algum fechou as portas para o 
diálogo com as categorias.  
 Dizemos aos Deputados que nos orgulha 
estar fazendo esse trabalho junto com o Senhor 
Deputado Sérgio Borges. Por isso, neste momento, 
não poderíamos deixar de hipotecar o nosso apoio ao 
Deputado Sérgio Borges. 
 O Projeto de Lei n.º 462/2012, oriundo da 
Mensagem n.º 10/2012, do Tribunal de Justiça, dá 
nova redação à Lei nº 7.854/2004, que instituiu o 
plano de carreiras e de vencimentos dos servidores 
efetivos do Poder Judiciário do Estado. 

Relato pela aprovação, de acordo com o 
parecer da Comissão de Justiça, com as emendas. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO 
BORGES) - Em discussão o parecer. (Pausa)  
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
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 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 
relator. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
 O SR. FREITAS - Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA - 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.  

Devolvo o projeto à Mesa.  
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! O Senhor Deputado Sérgio 
Borges não me convocou para votar, mas voto com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Foi um equívoco. 
 Em discussão o Projeto de Lei n.º 462/2012. 

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 
462/2012.  

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

Aprovado.  
À Comissão de Justiça para redação final. 
 

 Cumprimento o Sindicato dos Servidores 
do Poder Judiciário, que tem o lema: sindicato 
forte é o sindicato de luta. Parabéns. 
 Obrigado aos Senhores Deputados pela 
compreensão, pela paciência. Esperando a 
presença de todos até quarta-feira, porque o 
Governo do Estado acaba de entregar à 
Presidência seis projetos de lei, considerados 
muito importantes. Então, vamos dar aos 
projetos do Governo a mesma atenção que 
demos aos projetos no dia de hoje. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 
Presidente, pela ordem! Um agradecimento, em meu 
nome e em nome do Senhor Deputado Sérgio Borges, 
em primeiro lugar a V. Ex.ª por ter prorrogado a 
sessão e pela sua maestria em administrar esta sessão. 
Agradecer também a todos os colegas deputados por 
estarem nesta sessão até esta hora, votando 
matérias do Governo e do Poder Judiciário. 
 Queremos deixar, em nosso nome e em 
nome do Senhor Deputado Sérgio Borges, um 
agradecimento a todos os parlamentares que nos 

hipotecaram o apoio até este momento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – 
(THEODORICO FERRAÇO) Permita-nos, 
Senhor Deputado Atayde Armani, agradecer a V. 
Ex.ª que, gentilmente, entendeu que quando 
pedimos para não fazer o pronunciamento 
naquele momento, não era motivo de cassação da 
palavra. Estamos longe de fazer isso. Era porque 
o tempo é inimigo do próprio relógio. 
 Então, agradeço a V. Ex.ª pela 
compreensão, a todos os Senhores Deputados e a 
todos os servidores. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, 
dia 18 de dezembro de 2012, para a qual designo  

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
 
ORDEM DO DIA:  votação, da redação 

final, dos Projetos de Lei Complementar n.os 
46/2012, 47/2012,  48/2012; votação, da redação 
final, dos Projetos de Lei n.os 101/2012, 
173/2012, 188/2012; discussão única, em regime 
de urgência, dos Projetos de Lei n.os 351/2012, 
340/2012; discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução n.o 11/2012; 
discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.os 479/2012, 487/2012, 
357/2012,  435/2011, 181/2012, 202/2012, 
217/2012,  223/2012, 226/2012, 227/2012, 
244/2012, 258/2012, 259/2012, 288/2012, 
295/2012, 317/2012, 366/2012,  379/2012, 
381/2012, 408/2012, 432/2012, 441/2012 e 
442/2012.; discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 do Regimento 
Interno, dos Projetos de Resolução n.os 02/2011, 
20/2011, 35/2011, 03/2012; discussão prévia, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.o 
383/2012; discussão especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Resolução n.º 15/2011. 

 
 
Está encerrada a sessão. 
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas e 

quarenta e quatro minutos. 
 
*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixou de comparecer a 
presente sessão o Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 
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