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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA SOLANGE LUBE 

 
 
OF/GABSL/Nº 001/2013 
 

Vitória (ES), 16 de janeiro de 2013. 
 
 

Ao 
Exmo. Sr. Presidente Theodorico Ferraço 
 
 
Senhor Presidente, 
 
Venho por meio deste, dar prévia ciência a Vossa 
Excelência, de meu afastamento do território nacional 
durante o período de 17/01/2013 a 26/01/2013, por 
motivo particular. 
 
Respeitosamente, 
 

SOLANGE LUBE 
Deputada Estadual - PMDB 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 5218 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, NINA IGNACIO 
FERNANDES MOYSES, do cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Comissão de Sáude, código 
ASSCS, da Secretaria da Assembleia Legislativa, a 
partir de 07/01/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5219 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FRED ROBERTO AZEVEDO 
DA SILVEIRA, do cargo em comissão de Auxiliar 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
AXGRP, do gabinete da Deputada Aparecida 
Denadai, por solicitação da própria Deputada. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5220 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SABRINA BOBBIO, do cargo em 
comissão de Coordenador-Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP, do 
gabinete do Deputado Luiz Durão, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
130223/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5221 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
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 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PAULO CESAR DE SÁ, do cargo 
em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, do 
gabinete do Deputado Luiz Durão, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
130223/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5222 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, ALEXANDRE LIPEK 
SPALA DEBOSSAN, do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, do gabinete do 
Deputado Hércules Silveira, por solicitação do 
próprio Deputado. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5223 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, GABRIEL FRAGA 
MARINHO DA FONSECA, do cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Comissão de 
Saúde, código AJSCS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5224 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, GABRIEL FRAGA MARINHO DA 
FONSECA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Comissão de Saúde, código 
ASSCS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5225 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, CARLOS ALBERTO 
EVANGELISTA, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Jamir Malini, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
Processo Administrativo nº 130156/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
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ATO Nº 5226 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, FRED ROBERTO AZEVEDO DA 
SILVEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Supervisão da Comissão de 
Políticas Antidrogas, código AJSCPAD, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5227 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, CARLOS ALBERTO JARSKE, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Dary Pagung, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
130230/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5228 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, NILO DE SOUZA NETO, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Dary Pagung, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 
130232/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5229 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ANDRÉIA REZENDE RODRIGUES 
DE PAULA, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Marcos Mansur, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
130197/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5230 

 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, PAULO CESAR DE SÁ, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, no gabinete do Deputado Luiz Durão, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 130223/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 
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ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 
ATO Nº 5231 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, SABRINA BOBBIO, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 
Deputado Luiz Durão, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 130223/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 5232 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ALEXANDRE LIPEK SPALA 
DEBOSSAN, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Comissão de Saúde, código 
AJSCS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de janeiro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

PORTARIA Nº 1985 
 

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

 SUSPENDER, a partir de 16.01.2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1667/2012, da servidora SELMA MARIA DOS 
SANTOS, matrícula nº 34961, titular do cargo 
efetivo de Especialista em Políticas Públicas IV, 
reservando-lhe o direito de gozar os 09 (nove) dias 
restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 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 1986 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações do CGRH, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2013, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 1757/2012, 
do servidor PEDRO VELLOZO, matrícula nº 
205681, ocupante do cargo em comissão de 
Agente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código AGRP, para serem gozadas 
integralmente em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 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 1987 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações do CGRH, resolve: 
 
 SUSPENDER, a partir de 14.01.2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1757/2012, da servidora MARCIA REGINA 
QUEIROZ, matrícula nº 201063, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Júnior, código ETLJ, 
reservando-lhe o direito de gozar os 18 (dezoito) dias 
restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 16 de janeiro de 2013. 
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FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria (em exercício) 

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

 
PORTARIA Nº 1988 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações do CGRH, resolve: 
 
 SUSPENDER, a partir de 22.01.2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1757/2012, da servidora CLAUDIA CRISTINA DA 
SILVA VILELA, matrícula nº 201481, titular do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código 
ETLS, e marcar os 10 (dez) dias restantes para o 
período de 22 a 31.07.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 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 1989 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações do CGRH, resolve: 
 
 TRANSFERIR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2013, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 1757/2012, do 
servidor DANIEL SILVA DOS SANTOS, matrícula 
nº 206589, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Supervisão de Redação de Atas 
Apanhamentos, código AJSRA, para o período de 
15.01 a 13.02.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 16 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 1990 
 

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

 SUSPENDER, a partir de 17.01.2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1757/2012, da servidora MARIA DO CARMO DE 
ALMEIDA LIMA, matrícula nº 201401, titular do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código 
ETLS, do Quadro Permanente, reservando-lhe o 
direito de gozar os 15 (quinze) dias restantes em 
época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 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 1991 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações do CGRH, resolve: 
 
 SUSPENDER, a partir de 14.01.2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
1757/2012, da servidora RITA DE CASSIA 
OLIVEIRA DAS VIRGENS, matrícula nº 201302, 
titular do cargo efetivo de Técnico Legislativo 
Sênior, código ETLS, do Quadro Permanente, e 
marcar os 18 (dezoito) dias restantes para o período 
de 08 a 25.07.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 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 1992 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações do CGRH, resolve: 
 
 SUSPENDER, a partir de 21.01.2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
marcadas anteriormente conforme Portaria 
1757/2012, da servidora ROSA EPONINA 
SALVADOR MORAES, matrícula nº 200771, 
titular do cargo efetivo de Técnico Legislativo 
Sênior, código ETLS, do Quadro Permanente, 
reservando-lhe o direito de gozar os 11 (onze) dias 
restantes em época oportuna. 
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 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 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 1993 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 15 (quinze) dias restantes 
das férias regulamentares, referentes ao exercício 
de 2012, suspensas anteriormente conforme 
Portaria nº 1565/2012, do servidor 
CHRISTIANO OTTONI DA FONSECA, 
matrícula nº 204665, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor Júnior da Supervisão da Comissão de 
Finanças, código AJSCF, para o período de 
25.01 a 08.02.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 16 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 1994 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, com base nas 
informações do CGRH, resolve: 
 
 SUSPENDEER, a partir de 17.01.2013, 
as férias regulamentares referentes ao 
exercício de 2013, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 1757/2012, do servidor 
ANTONIO SERGIO NUNES LYRA, 
matrícula nº 16658, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, do 
Quadro Permanente, e marcar os 15 (quinze) dias 
restantes para o período de 04 a 18.03.2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 16 de janeiro de 2013. 
 

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

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

 
 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

PROGRAMAÇÃO – QUINTA-FEIRA – 17.01.13 
 

 
HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA 

 
ENTREVISTADOS 

08H00 
 

 PERSONALIDADES MARIA LAURINDA DIVERSOS 

08H20 

 ESPAÇO PARCERIA  
CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
VITÓRIA 

TRABALHOS DO LEGISLATIVO 
MUNICIPAL 

 

12H00 
 MUNICÍPIOS 

CAPIXABAS  
 

GUARAPARI 
DIVERSOS 

12H30 

 ESPAÇO PARCERIA 
MPT – TRABALHO 
LEGAL 
 

JUSTIÇA ELETRÔNICA  

13H00 

 ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 

CÓDIGO FLORESTAL EDUARDO CHAGAS, 
ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO, 
CHEFE DO 
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DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS 
NATURAIS 
RENOVÁVEIS 

13H30 
 OPINIÃO MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

DO PODER LEGISLATIVO 
HAROLDO TAJRA, 
DIRETOR-GERAL 
DO INTERLEGIS 

14H00 
 REPORTAGEM 

ESPECIAL 
 

RAÍZES: ITALIANOS DO ESPÍRITO 
SANTO DIVERSOS 

14H15  BIOGRAFIA CECILIANO ABEL DE ALMEIDA  

 
14H30 

 AÇÃO 
PARLAMENTAR ATIVIDADE PARLAMENTAR 

GILSINHO LOPES, 
DEPUTADO 
ESTADUAL 

15H00     
ESPAÇO PARCERIA 
TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ES 

TRABALHOS DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ES  

 

18H40  

UM DEDO DE 
PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA CAPIXABA  
APOENA 
MEDEIROS, 
FOTÓGRAFO E 
ESCRITOR 

19H10 
       

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA 
COMISSÃO 
ESPECIAL EM 
DEFESA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER VÍTIMA 
DE VIOLÊNCIA EM 
VITÓRIA 

DEFESA DOS DIREITOS DA 
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

 

21H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPT – TRABALHO 
LEGAL 

JUSTIÇA ELETRÔNICA  

22H00 
 BIOGRAFIA CECILIANO ABEL DE ALMEIDA  

22H15 

 ESPAÇO PARCERIA 
MP COM VOCÊ  

DESENVOLVIMENTO DA 
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 
DA SOCIEDADE E O TRABALHO DO 
MP NA ÁREA. 

DRA. ISABELA DE 
DEUS CORDEIRO,  
PROMOTORA DE 
JUSTIÇA 

22H45 
 OPINIÃO MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO 

DO PODER LEGISLATIVO 
HAROLDO TAJRA, 
DIRETOR-GERAL 
DO INTERLEGIS 

23H15 
 AÇÃO 

PARLAMENTAR ATIVIDADE PARLAMENTAR 
GILSINHO LOPES, 
DEPUTADO 
ESTADUAL 

23H45 

 ES EM DEBATE O FIM DOS LIXÕES E AS 
ALTERNATIVAS PARA CATADORES 
E COOPERATIVAS  

 DALTON 
RAMALDES, 
SUBSECRETÁRIO 
DE PROGRAMAS 
URBANOS DA 
SEDURB 
DAYSE KELLY, 
PRESIDENTE DA 
ASCAMARE 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBC – DE 
CORAÇÃO 

ANTICOAGULANTES ORAIS  

 

 

ATAS DAS SESSÕES 
 

 

SESSÕES SOLENES 
 

QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
SOLENE DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

ÀS DEZOITO HORAS E QUARENTA 
SEIS MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 
GENIVALDO LIEVORE OCUPA A CADEIRA 
DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Senhoras e Senhores, 
Deputados presentes, telespectadores da TV 
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Assembleia, boa-noite!  
É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 
para a sessão solene em comemoração ao Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. 

O primeiro documento internacional que 
afirma a universalidade dos direitos fundamentais e a 
igualdade entre todos os seres humanos é a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
aprovada em Assembleia Geral das Nações Unidas, 
no dia 10 de dezembro de 1948 e considerada um 
marco para a proteção e o respeito aos direitos 
humanos.  

Neste instante são convidados à Mesa os 
Senhores Deputados Genivaldo Lievore, Presidente 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos; e Luzia Toledo, Vice-Presidente da 
Assembleia Legislativa, que farão a abertura dos 
trabalhos, conforme é regimental. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) - Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e solicito à Senhora Deputada Luzia 
Toledo que proceda à leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(A Senhora Deputada Luzia 
Toledo lê Filipenses, 4:8) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO 

LIEVORE) – O Presidente, de ofício, dispensa a 
leitura da ata da sessão anterior. (Pausa)  

 
Informo aos Senhores Deputados e demais 

presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, 
conforme requerimento da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, da qual sou 
Presidente, aprovado em Plenário. 

Convido o Senhor Deputado Claudio Vereza 
para compor a Mesa. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o Senhor 
Deputado Claudio Vereza) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) – Passo a palavra ao Cerimonialista.  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 
Senhor Deputado Doutor Hércules, Presidente da 
Comissão de Saúde; o Desembargador Carlos 
Roberto Mignone, Vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo; a Doutora 

Viviane Barros Parteli Pioto, Promotora de Justiça e 
Coordenadora do Grupo Especial do Trabalho em 
Execução Penal – Getep, representante do Ministério 
Público Estadual; o Senhor Perly Cipriano, 
Subsecretário de Estado dos Direitos Humanos, 
representante do Governo do Estado do Espírito 

Santo; o Senhor Jassenildo Henrique de Oliveira 
Reis, representante do Programa dos Defensores dos 
Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo; e o 
Senhor Gilmar Ferreira, Presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos Humanos do Estado do Espírito 
Santo. (Pausa) (Palmas)  

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido todos para, de pé, 
ouvirmos a execução do Hino Nacional e o do 
Espírito Santo. (Pausa)  
 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Anunciamos e agradecemos a 
presença do Senhor Christovão Colombo, 
Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos, da Prefeitura de Vitória; do Pastor Sillas 
dos Santos Vieira, Subsecretário da Prefeitura de 
Vitória; do Senhor Sebastião P. Capdeville, da 
Federação das Associações Pestalozi do Estado do 
Espírito Santo; do Senhor Zezé Machado, do 
Conselho Estadual da Pessoa Idosa; do Senhor 
Toninho Lopes, do Movimento LGBT Socialista; do 
Senhor Glisciono Chagas Brumatti, Presidente do 
Sindicato dos Psicólogos do Estado do Espírito 
Santo; e da Senhora Tânia Maria Silveira, setorial dos 
Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores. 

Neste momento, fará uso da palavra o 
Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, proponente desta sessão, 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) - Passo a presidência dos trabalhos à 
Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - (Sem 

revisão do orador) – Saúdo a Senhora Deputada 
Luzia Toledo; o Senhor Deputado Claudio Vereza; o 
Senhor Deputado Doutor Hércules; o Desembargador 
Carlos Roberto Mingnoni, vice-presidente do 
Tribunal de Justiça; a Doutora Viviane Barros Parteli 
Pioto, Promotora de Justiça, representante do 
Ministério Público Estadual e Coordenadora do 
Grupo Especial Tratamento em Execução Penal; o 
Senhor Perly Cipriano, Subsecretário de Direitos 
Humanos, representando o Governo do Estado; o 
Senhor Jassenildo Henrique de Oliveira Reis, 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 9 

representando o Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos do Estado do 
Espírito Santo; o Senhor Gilmar Ferreira, Presidente 
do Conselho Estadual dos Direitos Humanos do 
Estado do Espírito Santo; e, de forma especial, saúdo 
todos os representantes das entidades que serão 
homenageadas hoje, nesta sessão solene. 

É uma alegria a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo está comemorando a 
Semana de Direitos Humanos. Uma semana que tem 
mais de sete dias, Senhor Gilmar Ferreira, que 
começou no dia 20 de novembro, cuja abertura 
ocorreu lá no Palácio Anchieta, com o Dia da 
Consciência Negra, dia de relembrar a luta de Zumbi 
dos Palmares por uma sociedade igualitária. E 
também no dia 20 de novembro foi lançada uma 
campanha, uma programação internacional: 16 Dias 
de Ativismo pelo Fim da Violência contra as 
Mulheres. Neste período, diversos seminários, 
encontros, mobilizações, discutem a temática: 
Direitos Humanos.  

Ontem, dia 10 de dezembro, é a data em que 
nos lembramos da promulgação da Carta de Direitos 
Humanos pela ONU. Mas ainda precisamos refletir 
muito para que possamos mudar pensamentos, 
cultura, e construir uma sociedade igualitária. A 
sociedade tem hoje, nas entidades que prestam um 
serviço pela vida – como neste Plenário, hoje -, essas 
entidades têm um papel fundamental no resgate da 
dignidade da pessoa humana. E o Diploma de 
Menção Honrosa que V. S.as receberão, leva o nome 
de Dom João Batista da Mota e Albuquerque. 
Durante o período em que Dom João foi bispo e 
arcebispo em Vitória, tinha uma preocupação com o 
povo e com as necessidades do povo.  

Na Década de 70, Dom João lutou contra a 
ditadura militar, salvou muitos jovens das garras da 
ditadura. O Senhor Christovão Colombo, que se 
encontra presente neste evento, deve lembrar-se bem 
que lá na comunidade de Vila Lenira, em Colatina, 
quantas vezes S. S.ª foi lá para acompanhar jovens, 
mais o padre presos, porque se reuniam para discutir 
uma sociedade melhor. Então, Dom João Batista da 
Mota e Albuquerque cumpriu um papel histórico nas 
pastorais, Senhor Deputado Claudio Vereza, na 
formação dos leigos e das leigas, Senhora Deputada 
Luzia Toledo; na formação para a cidadania; na luta 
pela moradia digna; na luta em defesa dos 
encarcerados e pela dignidade da pessoa humana.  

Portanto, hoje vamos relembrar todos os 
homens e mulheres que lutam por uma sociedade 
igualitária.  

Agradeço a todos a presença. Esta Casa e a 
Comissão de Defesa da Cidadania se sentem 
honradas por também contribuírem para a construção 
de uma sociedade igualitária. (Muito bem!) 
(Palmas) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) – Devolvo a presidência dos trabalhos ao 

seu presidente, Senhor Deputado Genivaldo Lievore. 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO 

LIEVORE) – Assumo a presidência dos trabalhos e 
concedo a palavra ao cerimonialista, para conduzir a 
próxima fase desta sessão. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para fazer uso da 
palavra a Senhora Deputada Luzia Toledo, Vice-
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 

oradora) – Cumprimentamos a Mesa na pessoa do 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, Presidente da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos desta Casa de Leis, proponente desta 
sessão solene; o Senhor Deputado Claudio Vereza, 
comprometido com a cidadania desde seus primeiros 
momentos, não só como Deputado, mas na militância 
de S. Ex.ª; o Senhor Deputado Doutor Hércules, 
Presidente da Comissão de Saúde; o Senhor Carlos 
Alberto Mignone, Desembargador e Vice-Presidente 
do Tribunal de Justiça, representando uma 
instituição, um Poder, o Tribunal de Justiça. 
Falaremos sobre o Tribunal de Justiça, que 
homenagearemos. 

Cumprimentamos a Senhora Viviane Barros 
Pioto, Promotora de Justiça e Coordenadora do 
Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal, e 
gostaríamos de dizer que S. Ex.ª está enfeitando a 
Mesa. Que bom que S. Ex.ª veio. Representando o 
Governo do Estado do Espírito Santo, está presente o 
Subsecretário de Estado e Direitos Humanos, que é 
um ícone dentro dessa luta por igualdade, esse grande 
companheiro, amigo e ex-vereador junto com esta 
Deputada, Senhor Perly Cipriano. Cumprimentamos, 
também, o Senhor Jassenildo Henrique de Oliveira 
Reis, representante do Programa de Proteção aos 
Defensores de Diretos Humanos do Estado do 
Espírito Santo, e o Senhor Gilmar Ferreira, 
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos 
Humanos do Espírito Santo. Cumprimentamos todos 
os presentes e os nossos convidados em nome da 
Senhora Zezé Machado, na qual temos imenso 
respeito pelo trabalho, pela luta e por tudo que V. S.ª 
vem fazendo ao longo de sua vida, sempre em busca 
de igualdade, simplicidade e fé. A Senhora Zezé 
Machado é uma pessoa especial.  
 Falaremos, rapidamente, sobre o Tribunal de 
Justiça. Senhor Deputado Genivaldo Lievore, V. Ex.ª 
é reverenciado por nós como o Deputado das 
mulheres. Para chamarmos o Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore de Deputado das mulheres, é 
porque V. Ex.ª é realmente especial e sabe tratar o 
gênero feminino, da mesma forma trata o gênero 
masculino, com delicadeza. E buscamos na sociedade 
essa delicadeza, pois estamos carentes dela. Falarmos 
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um por favor, dá licença, bom-dia, um abraço e um 
sorriso, isso faz uma falta imensa na sociedade. 
Porque a nossa sociedade está muito violenta. 
 Ficamos feliz porque os Senhores Deputados 
que estão à Mesa, representam exatamente esse 
pensamento. O Senhor Deputado Claudio Vereza é 
um grande companheiro de tanto tempo e o Senhor 
Deputado Doutor Hércules, que chamamos de Doutor 
Saúde, também é outra pessoa comprometida. Temos 
muito orgulho de dizer nesta tribuna que o Estado do 
Espírito Santo avançou, Senhor Gilmar Ferreira, 
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos 
Humanos do Espírito Santo. Por que avançou? Por 
causa de todos nós que estamos nesta Casa hoje, da 
luta de cada um. Nós não nos vergamos e por isso 
avançamos.  
 Hoje, todas as pessoas presentes, não tem 
ninguém que está aqui e não tem um compromisso 
com a qualidade de vida dos nossos semelhantes. Não 
tem ninguém que está aqui que não luta pela paz, 
tenho certeza disso. As pessoas que foram 
convidadas hoje, representando as entidades, são do 
bem. Tudo que a sociedade está precisando neste 
momento é buscar essa sociedade que, realmente, 
queira melhorar a qualidade de vida dos nossos 
cidadãos e cidadãs.  

Há muitas campanhas lançadas. A do 
Ministério Público, Conte até 10. Acho que é uma 
campanha propositiva, não tem a palavra não. Não 
gosto muita da nossa, pois trabalhamos vinte e tantos 
anos na luta contra a violência contra a mulher. Tem 
contra e contra. O Conte até 10 possibilita o cidadão 
e a cidadã de refletirem em absolutamente todos os 
momentos de sua vida. No carro, na rua, no trabalho 
e no convívio social. É só contar realmente. Vai 
brigar, conte até dez. As pessoas que têm uma arma, 
se contar até dez, com certeza não irão atirar. Sei que 
a campanha do Ministério Público é muito bonita, 
aderimos, assinamos domingo, em nome da Casa, em 
uma caminhada. 

Com todas as entidades que estão nesta 
sessão solene, conhecemos o trabalho de cada um e 
de cada uma, quero dizer do último compromisso que 
vimos, Senhores Gilmar Ferreira e Perly Cipriano, o 
Tribunal de Justiça deu um salto que não 
esperávamos. 

Parabenizo o nosso Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça, que hoje representa o 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do 
Tribunal de Justiça. Direi nesta hora, Senhor Carlos 
Roberto Mignone, nosso Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça, e Senhor Deputado Genivaldo Lievore, é 
muito bom sabermos que as partes, as pessoas, 
principalmente as mais simples, hoje têm uma 
entrada respeitada no Tribunal de Justiça. 

Acho que esse exemplo, eu que acompanhei 
a luta do meu sobrinho Bruno Alves de Souza 
Toledo, tenho certeza da contribuição dele para que 
hoje tivéssemos acesso. Acho que na hora que o 
nosso Presidente do Conselho for falar, talvez diga. 

Mas, de qualquer forma, quero dizer que duas 
coisas são extremamente importantes, Senhor Gilmar 
Ferreira: primeiro, quando o Presidente do Tribunal 
de Justiça, Senhor Pedro Valls Feu Rosa, fez o 
discurso de posse o que mais me encantou, talvez não 
foram todos que tiveram a oportunidade de ouvir - a 
classe política estava literalmente toda no dia da 
cerimônia- mas se dirigiu aos humildes e separou as 
cadeiras da frente para que a sociedade, a que não 
tem oportunidade de ficar, nem mesmo em pé ou de 
entrar, pudesse se sentar nas cadeiras da frente do 
Tribunal de Justiça. Acho que foi um grande avanço.  
 É por isso que estamos homenageando o 
Tribunal de Justiça. Não estamos homenageando nem 
o Presidente, nem o Vice-Presidente. Estamos 
homenageando o Tribunal de Justiça, o órgão, o 
Poder, a entidade. Por quê? Porque temos certeza de 
que o Tribunal de Justiça hoje abriu suas portas para 
os direitos humanos de uma forma muito diferenciada 
do Brasil inteiro. Seguramente se fizerem uma 
pesquisa, o Estado do Espírito Santo será o único 
Estado que hoje está fazendo esta diferença no 
tratamento das nossas pessoas mais simples, mas 
necessitadas, carentes de justiça e o Tribunal tem 
dado essa cobertura, tem recebido do mundo. Isso 
para nós é fundamental.  

Portanto, Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore, Presidente desta sessão solene tão 
importante, dou os parabéns V. Ex.a pelo trabalho no 
cotidiano e no encerramento do nosso ano legislativo, 
o que V. Ex.a faz de uma forma brilhante fazendo as 
homenagens a esse povo maravilhoso, que luta tanto 
e que tem certeza na esperança. É isso que queremos: 
esperança, paz, prosseguir numa sociedade mais justa 
e mais igualitária. 

Um abraço para os Senhores. Vamos 
continuar lutando, porque já estamos dentro do 
Palácio, mas ainda não estamos do jeito que 
queremos.  

Não sei se todos sabem: é a primeira vez que 
os representantes dos direitos humanos entram no 
nosso Palácio Anchieta. Em nenhum outro governo 
isso foi possível. No Governo passado, o nosso 
Senador Ricardo Ferraço foi ao Conselho, onde ficou 
por duas horas ouvindo. Isso já foi uma bandeira que 
levantamos, porque foi o primeiro político que foi ao 
Conselho dos Direitos Humanos do Estado do 
Espírito Santo. Agora já estamos dentro do Palácio e 
não estamos ainda do jeito que queremos. Cabe ao 
Senhor Gilmar Ferreira falar sobre isso de uma 
maneira mais densa.  

Quero realmente abraçar a todos e desejar 
muita paz, um natal abençoado, que todos nós 
pensemos que o ser humano é nosso semelhante, é o 
nosso irmão. Ser cristão é reconhecer no nosso 
semelhante o nosso irmão. Muito obrigada. (Muito 
bem!) (Palmas)  
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Obrigado, Senhora Deputada Luzia 
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Toledo. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Doutor Bruno Nascimento, representante da 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 
(Palmas) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, fará uso da 
palavra o Senhor Deputado Claudio Vereza, membro 
da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) - Boa-noite! Saudamos todos e 
todas; a Senhora Deputada Luzia Toledo e o Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore, proponentes desta 
sessão; o colega Doutor Hércules; o Desembargador 
Carlos Mignone, representante do Tribunal de 
Justiça; o Senhor Perly Cipriano, Subsecretário de 
Direitos Humanos e representante do Governo do 
Estado; o Senhor Gilmar Ferreira, Presidente do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos, em plena 
semana de luta; a Senhora Promotora Viviane Barros 
Parteli Pioto; e o Senhor Jassenildo Henrique de 
Oliveira Reis, do Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos do Espírito Santo 
(PPDDH-Es), de quem vi o nome por extenso e não 
soube quem era. Na luta, S. S.a é conhecido por Reis. 
Ninguém o reconhece por esse nome. 

Cumprimentamos o Doutor Bruno 
Nascimento, do programa de defensores dos direitos 
humanos, que acaba de compor a Mesa representando 
a Defensoria Pública; os militantes presentes, os que 
serão homenageados com o Diploma de Menção 
Honrosa Dom João Batista da Mota e Albuquerque e 
aos que lutam no dia a dia. 

Esta Casa normalmente em torno do dia 10 
de dezembro, nem sempre no dia 10 de dezembro, 
desde a Década de 80 vem celebrando os direitos 
humanos. Hoje é um dia de celebração, mas também 
de luta. Ao mesmo tempo que celebramos os 
avanços, realizamos a sessão para marcar os desafios 
que continuam presentes e os novos desafios que 
surgem, porque os direitos humanos são uma 
declaração dinâmica. A cada período da história da 
humanidade vai-se percebendo a necessidade de se 
consagrar novos direitos ou direitos diferenciados. 
Até pouco tempo não havia direitos registrados do 
consumidor, não havia direitos dos que se utilizam da 
internet. Hoje há necessidade de leis que defendam os 
usuários da internet. A sociedade é dinâmica, a vida é 
dinâmica. A vida gira. O ditado da minha avó dizia: o 
mundo gira e a lusitana roda. Toda hora me lembro 
disso. O cantor e compositor Lulu Santos fala isso de 
maneira diferente: nada do que foi será do jeito que 

já foi um dia. Algumas coisas permanecem e esta 
sessão permanece há algum tempo.  

Após as primeiras sessões, por exemplo, 
surgiu como fruto a criação da Comissão Permanente 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos 
nesta Casa. A ex-Deputada Brice Bragato foi a autora 
dessa iniciativa. Não havia ainda uma cultura de 
direitos humanos no Brasil e a criação da comissão 
permanente permitiu que esta Casa se debruçasse 
permanentemente sobre essa questão. E, assim, 
depois a propositura de criação de um conselho 
estadual que já está celebrando o décimo sétimo ano 
de existência, quando os conselhos ainda não eram 
muito fortes no Estado. Então, a criação do conselho 
foi muito importante. Não havia um organismo de 
Estado voltado para esta área. Hoje temos pelo menos 
uma subsecretaria de direitos humanos e secretarias 
municipais em alguns municípios. Então, esta é uma 
sessão de celebração, de avanços. 

Recordo-me de uma sessão semelhante a esta 
de entrega do Diploma de Menção Honrosa Dom 
João Batista da Mota e Albuquerque, criado logo 
após o falecimento de Dom João, numa iniciativa 
conjunta minha e da ex-Deputada Brice Bragato. 
Decidimos marcar a passagem de Dom João com a 
criação de um diploma na área da defesa da vida. 
Íamos entregar pela primeira vez e celebrar essa 
sessão, mas era um momento muito difícil na Casa. 
Não era possível fazer nesta Casa uma homenagem a 
pessoas de luta e fomos para o auditório da Ufes 
realizar a sessão lá, já que na Assembleia Legislativa 
era muito complicado. Estavam presentes os 
Senhores Doutor Ronaldo Albo, o Senhor Marcelo 
Zenkner e outros lutadores, e o presidente da 
Assembleia Legislativa compareceu; abriu a sessão; 
passou a presidência imediatamente para mim e se 
retirou. Não tinha condições dele participar daquela 
sessão. E naquele clima realizamos a sessão solene 
no auditório Manoel Vereza na Ufes, repito, porque 
nesta Casa era difícil realizar uma sessão desse nível 
que combatesse o crime organizado de frente, que 
indicasse pessoas para serem homenageadas, pessoas 
que estavam no combate, num momento que não era 
mais ditadura, mas nesta Casa era porque aqui 
vigorava. Este é um momento de avançar, de celebrar 
esses avanços, mas também de cobrar novos avanços.  

Senhoras e senhores, passamos mais de um 
ano discutindo um Programa Estadual de Direitos 
Humanos e um Plano Estadual de Educação em 
Direitos Humanos. Agora é a hora de avançar, 
transformando esse Programa e esse Plano em um 
programa e Plano do Estado do Espírito Santo. Esse 
instrumento discutido democraticamente na 
sociedade capixaba, por meio de assembleias, 
audiências, por meio de consulta pública divulgada 
pela internet ainda não foi possível transformá-lo em 
decreto. Ainda não houve o ápice, o momento final. 
Portanto, esperamos para o início do ano que vem 
esse momento final de consagrar o programa e o 
plano em instrumentos de Estado, assinado e 
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aprovado não apenas pelo subsecretário, pelo 
secretário, por outros secretários e pela sociedade 
como um todo, sobretudo pelo chefe maior do Poder 
Executivo, que é o Governador Renato Casagrande. 
Mas chegará esse dia e não irá demorar, temos 
certeza disso. É questão de tempo, de 
amadurecimento porque o governo é comprometido 
com a defesa de um Programa e de um Plano de 
Educação e Direitos Humanos. Falta apenas o ato 
final, o ato de consagração desse trabalho intenso 
coordenado pelo Senhor Perly Cipriano e pelo 
Conselho Estadual que finalizou nesta Casa de Leis, 
em uma audiência pública da Comissão de Cidadania 
e Direitos Humanos, presidindo aquela audiência 
pública, validou o debate ocorrido durante o ano 
inteiro. Falta agora a validação pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

Finalizamos saudando o Fórum Popular de 
Economia Solidária, uma nova forma de atuar, uma 
nova forma de anunciar que é possível uma sociedade 
não competitiva, mas solidária, e de produzir de 
modo solidário. Saudamos a Ascamare – Associação 
dos Catadores de Material Recicláveis da Ilha de 
vitória – e a Amarive, duas entidades da economia 
solidária que atuam concretamente no meio das 
nossas cidades, com catadores de materiais 
recicláveis, limpando-as e transformando essa 
limpeza em novos produtos e em novas formas de 
vivermos; e também o Movimento de População de 
Rua do Estado do Espírito Santo, um movimento 
novo que denuncia e anuncia a necessidade da nossa 
sociedade reconhecer outros setores da sociedade que 
optam, escolhem, ou são empurrados para morar na 
rua. Portanto, saudamos essas quatro entidades e 
movimentos que indicamos para serem 
homenageados nesta sessão solene. Um abraço a 
todos. (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Anunciamos e agradecemos a 
presença da Senhora Keila Bárbara Ribeiro da Silva, 
representando a Secretaria de Educação Municipal de 
Vitória; e a Senhora Marília Poletti, representando o 
Sindijornalistas. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules, Presidente da Comissão 
de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 
revisão do orador) – Saudamos a Senhora Deputada 
Luzia Toledo, que ora preside esta sessão. Ontem, 
saímos desta Casa às 22h e ainda fomos a outro 

evento. Deputada batalhadora, noite e dia. E estamos 
desde a manhã neste Poder.  

Saudamos o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore, Presidente da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, nossa admiração 
pela sensibilidade; Senhor Deputado Claudio Vereza, 
colega de Parlamento; o Senhor Desembargador 
Carlos Roberto Mignone, Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado, que leve um abraço ao 
Senhor Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e a 
todos os demais Desembargadores; a Doutora 
Viviane Barros Parteli Pioto, representando o 
Ministério Público Estadual; o Senhor Perly 
Cipriano, amigo que conhecemos de perto há tão 
pouco tempo. Deveríamos tê-lo conhecido há mais 
tempo. A sua amizade nos honra muito pela sua luta e 
pela sua persistência, lutando contra as desigualdades 
e principalmente pela democracia. E por tudo o que 
passou até hoje, ainda tem muita força para lutar.  

Saudamos o Senhor Gilmar Ferreira, 
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos 
Humanos do Espírito Santo, representando o 
Governo do Estado do Espírito Santo, também nosso 
amigo, a quem temos encontrado tantas vezes na 
OAB; Senhor Jassenildo Henrique de Oliveira Reis, 
representando o Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos do Espírito Santo - 
PPDDH-ES; Doutor Bruno Nascimento, 
representando a Defensoria Pública do Espírito 
Santo, e a todos os presentes.  

Hoje estou alegre por esta sessão, mas estou 
triste porque neste momento estou com um amigo de 
infância na fila do transplante em São Paulo. 
Compareci a este evento hoje porque precisava vir. 
Precisava vir para homenagear o Senhor Adauto 
Vieira de Almeida, representante da ONG Pró-Vidas 
Transplantes. É um transplantado hepático, está com 
o fígado de outro e lutando por aqueles que estão 
precisando de fígado, igual a esse amigo que está em 
São Paulo, na fila do transplante.  

Não poderíamos deixar, também, neste 
momento, de falar sobre a nossa luta junto a OAB, 
Senhor Gilmar Ferreira, para que o Pavivis - 
Programa de Atendimento a Vítimas de Violência 
Sexual não fosse fechado. O Senhor Toninho Lopes 
lutou também naquela época por esse programa. O 
Pavivis iria ser fechado no ano passado. Lutamos e 
conseguimos reunir os Secretários da área da Saúde, 
da Justiça, de Ação Social, o Ministério Público e a 
OAB. O Governador do Estado foi sensível e 
destinou recursos para que aquele programa não fosse 
fechado. O trabalho do Pavivis é feito no Hospital 
das Clínicas. 

Conheço de perto o que é violência sexual. 
Sou ginecologista, para quem não sabe, e tenho uma 
paciente que foi violentada. Ela tomava banho de 
quinze em quinze minutos, porque sentia o odor da 
pessoa que a violentou. Conheço de perto esse 
sofrimento e, por isso, não podia deixar de lutar por 
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esse trabalho tão importante.  
Senhora Presidenta Luzia Toledo, ainda tem 

mais. Depois a menstruação dessa paciente atrasou. 
Atrasou um dia, dois dias, três dias, dez dias. Ela 
ligava de hora em hora; de duas em duas horas para 
mim. Felizmente, no décimo primeiro dia, ela ficou 
menstruada. Não estava grávida.  

Por outro lado, fico triste também que o 
Hospital das Clínicas tenha cento e vinte leitos 
desativados por falta de recursos financeiros. Ficarei 
nesta tribuna enquanto tiver voz, enquanto puder 
gritar por uma Saúde melhor. A Saúde vai muito mal, 
muito mal mesmo.  

Sou parceiro do Governo, elegi-me no 
palanque do Governo, mas não estou nesta Casa para 
bater palmas para algo que não está bem. Estou 
lutando para que seja feito um projeto de lei de 
iniciativa popular destinando dez por cento da 
arrecadação para o financiamento da Saúde. O Brasil, 
hoje, não gasta nem quatro por cento da arrecadação 
bruta com a Saúde. A Argentina destina oitocentos e 
trinta dólares per capita, enquanto destinamos 
quatrocentos mil dólares. Tem países da África que 
estão investindo 9,6% para a Saúde. Saúde é 
investimento, não é gasto, não é despesa, porque vida 
não tem preço. O Programa de Saúde da Família é o 
programa mais inteligente de Saúde do mundo.  

Depois de amanhã, estará neste Plenário - e o 
Senhor Deputado Claudio Vereza falava ainda hoje 
que a conhecia - a Senhora Linamara Rizzo 
Battistella, Secretária de Estado da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo. São Paulo é um Estado 
rico, mas podemos ser pobres e termos a 
sensibilidade de olhar para quem precisa.  

O Senhor Pedro Valls Feu Rosa tem escrito 
alguns artigos. Temos um artigo de S. Ex.ª guardado 
que fala sobre o homem invisível. Recentemente, S. 
Ex.ª escreveu um artigo sobre a Saúde. Já 
homenageamos o Desembargador Pedro Valls Feu 
Rosa com a Comenda Orlando Bonfim Júnior pelo 
trabalho que tem feito no Tribunal de Justiça e, 
principalmente, como a Senhora Deputada Luzia 
Toledo disse, pelo que tem feito pelas pessoas mais 
humildes.  

Mas é preciso visitar, por exemplo, o 
Hospital Santa Rita ou o pátio do Hospital das 
Clínicas para olharmos as pessoas deitadas em cima 
de uma toalha e comendo no marmitex. Isso quando 
podem deitar no chão em cima de toalha, porque se 
estiver chovendo nem toalha tem. Se tiverem que ir 
ao banheiro, não têm como. Temos que sair da 
Assembleia Legislativa, dos Tribunais, dos Juizados, 
do Ministério e do ar condicionado para olharmos 
essas pessoas que estão nesses lugares. É pertinho, 
muito perto mesmo. Temos que sair do nosso carrão 
com ar condicionado e olharmos esse pessoal. 
 Temos que olhar, Senhor Adauto Vieira de 
Almeida, para um cidadão com um abdome enorme, 
deitado no chão, comendo uma quentinha e sonhando 
com um transplante de fígado. Tem seis anos que 

gritamos por uma subsecretaria para tratar as pessoas 
com deficiência, mas não conseguimos sensibilizar 
nem esse Governo e nem o Governo passado. 
Senhora Deputada Luzia Toledo. 

Vamos visitar o holocausto no Município de 
Cariacica, o leprosário. Trabalhamos dez anos 
naquele local. A Senhora Zezé Machado conhece. E 
assim verão o que é preconceito e o que é o 
abandono. O único Governador do Estado que foi a 
esse hospital, que já tem setenta e três anos, foi o 
Senhor Francisco Lacerda de Aguiar. De todos os 
outros, ninguém mais foi.  
 Vivo me esgoelando, convidando os 
governadores para irem e ninguém vai. Espero que o 
Senhor Governador Renato Casagrande possa visitá-
lo. Perdoem esse desabafo, mas não aguento mais ver 
essas coisas. Então, me ajudem, não sou eu que 
preciso de um fígado, de córnea, de rins, de cadeira 
de rodas, graças a Deus. Mas são essas pessoas que 
estão nos assistindo, que no dia 13 de dezembro 
estarão lutando nesta Casa por dias melhores. 
Desculpem mais uma vez. Que Deus abençoe a todos 
e que continuem lutando. Não adianta dizer: água 
mole em pedra dura tanto bate até que acaba a água, 
pois não irá acabar a água. Furaremos a pedra e 
lutaremos por quem precisa. (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Anunciamos a presença da 
Senhora Daniela Rosa de Oliveira, Presidente do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos da Mulher. 
(Pausa) 

Fará uso da palavra o Senhor Gilmar 
Ferreira, Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. 
 

O SR. GILMAR FERREIRA - (Sem 
revisão do orador) - A Senhor Deputada Luzia 
Toledo me deu tarefas muito difíceis para este 
momento. Cumprimento os membros da Mesa, 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, proponente 
desta sessão, integrante do Conselho Estadual de 
Direitos Humanos. Não é só uma presença no 
Conselho, é um deputado que repercuti nesta Casa os 
temas que debatemos lá, de interesse da população; 
Desembargador Carlos Roberto Mignone, vice-
presidente do Tribunal de Justiça.  

É uma satisfação falar da minha alegria de 
nessa gestão poder adentrar àquela Casa para elogiar, 
homenagear e também criticar e propor; Senhora 
Viviane Barros Parteli Pioto, é uma satisfação 
também trabalhar com aquela instituição. 
Cumprimento a primeira e a principal a se juntar 
efetivamente com a sociedade brasileira na luta pelos 
direitos humanos e que tenho assistido nesses dias a 
dura batalha enfrentada; cumprimentar meu amigo e 
companheiro, representante da Defensoria Pública, 
vice- presidente do Conselho Estadual dos Direitos 
Humanos do Espírito Santo, Senhor Bruno Pereira 
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Nascimento; Senhor Perly Cipriano, Subsecretário de 
Estado de Direitos Humanos; meu amigo e 
companheiro de entidade que tem um nome muito 
extenso, Senhor Jassenildo Henrique de Oliveira 
Reis, que alguns chamam de Reisinho, outros de 
Jassenildo, outros de Doutor Reis e eu chamarei de 
Reis; Senhor Deputado Claudio Vereza, um dos 
baluartes da luta pelos direitos humanos; Senhor 
Deputado e meu amigo que sempre me elogia com 
palavras muito carinhosas, Senhor Deputado Doutor 
Hércules. 

Senhora Deputada Luzia Toledo, sempre que 
vou a um evento de Direitos Humanos imagino onde 
está a Senhora Deputada Luzia Toledo na data de 
hoje, se ela ainda não chegou. É como se fosse aquela 
pessoa que está na igreja e sabemos qual é a cadeira 
que ela se senta, e se ela faltar percebemos. A 
Senhora me deu algumas tarefas difíceis, mas a uma 
delas tentarei responder: o papel do Senhor Bruno. 
Tem que ser motivo de muito orgulho ser tia do 
Bruno Alves de Souza Toledo, ele é um amigo muito 
especial, muito do que sei, aprendi com ele. 
Tentamos transpor as portas do Palácio Anchieta, 
quase que chutar a porta, e não conseguimos, mas 
com a sensibilidade do Desembargador Pedro Valls 
Feu Rosa conseguimos adentrar ao Palácio da Justiça 
e conseguimos continuar adentrando a esta Casa. Já 
fazíamos isso antes com o apoio de V. Ex.ª e do 
Senhor Deputado Claudio Vereza, que já exerceu 
alguns mandatos nesta Casa. Abriram as portas para 
nós, a porta desta Casa também era fechada. E 
seguimos abrindo portas. A nova Defensoria Pública, 
que é uma parceira na luta pelos direitos humanos, o 
Tribunal de Justiça, os Senhores Deputados que 
compõem esta Casa, o Palácio Anchieta.  

Primeiramente, parabenizo cada um e cada 
uma homenageada da tarde de hoje. Esta é uma data 
importante para a humanidade. Lembrar os direitos 
humanos na data de hoje é lembrar uma caminhada 
que a humanidade faz na luta para conquistar cada 
dia mais direitos humanos, e nunca estar satisfeito 
com o que já conquistamos, mas querer conquistar 
cada vez mais.  

Cito os homenageados porque é uma 
responsabilidade muito grande receber uma menção 
que traz o nome Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque. Quando era menino, na catequese, me 
arrepiava quando aquele velhinho se pronunciava 
falando dos pobres. Acho que aprendi essa frase com 
ele.  

Nesta semana dos direitos humanos, 
homenageamos um Promotor de Justiça, ou seja, 
entregamos ontem, no Palácio Anchieta, o Prêmio 
Estadual de Direitos Humanos ao Dr. Cleto Vinicius 
Vieira Pedrollo, Promotor de Justiça que atua na 
Promotoria da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.  

Com essa premiação queríamos dizer coisas 
extremamente importantes. A primeira delas é 
considerar a importância desta instituição na luta pela 

efetivação dos direitos. A segunda é dizer que 
homenagear um Promotor que atua nas Promotorias 
de Saúde é muito importante. Esta homenagem é 
também extensiva aos promotores e às promotoras 
que em todos esses anos judiciaram na questão da 
saúde, entenderam o apelo feito pelo Senhor 
Deputado Doutor Hércules, e foram buscar a Justiça 
para que pudéssemos efetivamente continuar 
melhorando um pouco mais o atendimento à saúde. 
Também por uma questão muito específica: o Senhor 
Deputado Doutor Hércules já trouxe para esta tribuna 
a questão da Clínica Santa Isabel. É um marco na 
nossa luta a questão relacionada à saúde mental no 
País, o drama vivido no interior dos hospitais 
psiquiátricos, o silêncio que se esconde atrás dos 
muros dos hospitais psiquiátricos. (Palmas)  

Mesmo após a nova legislação que estabelece 
efetivamente o fim do manicômio, ele ainda persiste. 
Esse promotor simboliza efetivamente esse nosso 
compromisso e essa nossa luta para fazer cumprir de 
vez a nova legislação, e acabar com esse sistema de 
segregação existente nos hospitais psiquiátricos.  

A Clínica Santa Isabel simboliza muito bem 
isso. São cinquenta anos de existência e a reforma 
psiquiátrica nunca passou por lá.  

Depois homenageamos o instituto Tamo 
Junto, uma organização da juventude. Concretamente 
nos preocupa, nos atinge de forma muito forte o 
extermínio a que está exposta a juventude, sobretudo 
a juventude negra neste Estado. 

Ontem, foram escolhidas por nós, três 
redações, também homenageadas, num total de mais 
de cem que participaram. Elas mostraram o que pensa 
a juventude, o que pensam os alunos das escolas 
públicas sobre o tema extermínio da juventude, e seu 
olhar para as políticas públicas no Estado do Espírito 
Santo.  

Essas duas coisas foram profundamente 
marcantes nesta semana em que fizemos a 
IV Semana Estadual de Direitos Humanos. Portanto, 
a quarta edição. Esta Semana Estadual cumpre para 
nós um papel. Queríamos efetivamente colocar na 
pauta política do Estado do Espírito Santo o tema 
direitos humanos, seguindo a linha que o Tribunal de 
Justiça tem adotado. Achamos, ainda, que o Governo 
do Estado e esta Casa devem colocar na pauta 
política essa temática, porque é por onde devem 
passar todas as políticas, é por onde deve passar o 
reconhecimento de todos os direitos. Esse foi o nosso 
esforço de uma semana que ainda não acabou. Irei a 
três cidades do interior ainda nesta semana para 
discutir esses temas que consideramos fundamentais 
para que possamos efetivamente falar dos direitos 
humanos.  

Na manhã de ontem, tínhamos a convicção 
de que o Senhor Governador do Estado iria assinar o 
decreto que instituia o Programa Estadual dos 
Direitos Humanos e o Plano Estadual de Educação e 
Direitos Humanos, para cumprir duas tarefas, a 
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primeira que precisamos fazer com que no Estado as 
pessoas possam efetivamente discutir os direitos 
humanos ainda na tenra idade, para que possamos 
construir uma cultura de valorização dos direitos 
humanos no Brasil. A segunda, porque queríamos 
com isso estabelecer uma política institucional clara 
que fosse feita democraticamente, amplamente 
divulgada e discutida, mas que efetivamente também 
cumpria rituais muito claros de uma metodologia 
capaz de fazer um programa simples, sintético, 
exequível, tecnicamente correto e responsável. Não 
queríamos criar nenhum constrangimento ao Senhor 
Governador do Estado. Lamentavelmente, S. Ex.ª, o 
anfitrião, não compareceu. Estamos fazendo um 
esforço grande para que o Senhor Governador se 
convença da necessidade de fazer esse gesto à 
sociedade espírito-santense. O Espírito Santo também 
é um Estado que, apesar de tudo que ficou no 
passado, terá a marca da valorização dos direitos 
humanos no Brasil. 

O programa nos trazia algumas reflexões. A 
primeira é a de que não é possível alijar a sociedade 
civil de uma concepção de que passa pelo 
planejamento, pelo monitoramento, pela avaliação 
das diferentes políticas, senão viram apenas uma 
carta de intenção, como vários documentos no País. 
Por isso, não queríamos fazer apenas uma entrega 
simbólica, porque ontem o símbolo mais forte foi um 
menino que se suicidou no sistema socioeducativo e 
vinte e duas pessoas foram assassinadas no final de 
semana. Portanto, não era dia de fazer nenhum gesto 
simbólico, era dia de fazer gesto concreto. 
 Então, projetos que possam efetivamente 
cumprir objetivos parecidos devem levar em 
consideração as políticas sociais para que possamos 
universalizar os direitos humanos, garantir sua 
indivisibilidade, sua interdependência, a 
transversalidade, a intersetorialidade em todas as 
políticas. Era esse um dos objetivos fundamentais dos 
documentos que apresentamos na manhã de ontem.  

Mais do que isso, nos dias atuais é preciso 
para muito além dos programas institucionais o de 
recrudescer as forças estatais de segurança ou 
aumentar os aparatos. É preciso lembrar também que 
o Estado é o maior violador dos direitos humanos no 
Brasil. 

Nesse sentido me preocupa profundamente o 
debate que o Congresso Nacional faz nos dias de 
hoje, que é o rebaixamento da idade penal. A 
demonstração clara de que esse projeto vai 
efetivamente encarcerar mais cedo nossa juventude e 
entupir o sistema prisional enquanto o mundo discute 
o desencarceramento e a questão do povo negro. 

É preciso então que essas políticas sejam 
voltadas para orientar o respeito aos direitos 
humanos, compreender que a violência é um 
fenômeno multicausal cometido pelo Estado, mas é 
preciso que tenhamos coragem de dizer em alto e 
bom som o que nos desafia: é preciso enfrentar o 
encarceramento em massa, o extermínio da juventude 

negra, a criminalização da pobreza, a criminalização 
dos movimentos sociais e a negação de direitos. 

Por último, quero dizer que os compromissos 
com os direitos humanos deve ser um compromisso 
da nossa vida, mas ainda é preciso que 
compreendamos; é preciso que o governador 
compreenda que é imprescindível coragem, decisão 
política correta de assinar ainda este ano o Programa 
Estadual de Direitos Humanos e o Plano Estadual de 
Educação e Direitos Humanos.  

Quero com isso dizer a cada um de vocês que 
esta semana é marcante por essas coisas e, por 
último, lembrar que estou vendo meus companheiros 
lutadores, que moram na rua. Vi, no final do ano 
passado, a imprensa fazer um estardalhaço porque 
um morador de rua tinha achado dinheiro e o 
devolvido. Mas digo assim para eles: não é preciso 
ter vergonha daquele morador de rua ou enaltecê-lo 
porque ele devolveu o dinheiro; é preciso ter 
vergonha de um País em que pessoas honestas 
necessitam morar nas ruas.  

Com isso deixo um abraço de luta, de 
solidariedade e de compromisso. (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Fará uso da palavra o Senhor 
Perly Cipriano, Subsecretário de Estado de Direitos 
Humanos, representando o Governo do Estado do 
Espírito Santo. 
 

O SR. PERLY CIPRIANO – (Sem revisão 
do orador) – Boa noite a todos! Cumprimento o 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, que preside 
esta sessão; e a Senhora Deputada Luzia Toledo, 
militante de longas datas. Conheci S. Ex.ª lutando 
pelos idosos e por mulheres vítimas de violência. S. 
Ex.ª queria construir uma casa-abrigo; não sabíamos 
nem o que era e S. Ex.ª cobrava isso todos os dias.  

Cumprimento o Doutor Bruno Nascimento, 
militante dos Direitos Humanos; o Senhor Jassenildo 
de Oliveira Reis; e o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, que fez esse discurso emocionado e, 
também, ajudou, trabalhando intensamente pela 
criação da Comissão da Verdade na Assembleia 
Legislativa. 

O Espírito Santo é um dos estados que possui 
a Comissão da Verdade, num esforço de muitos 
Senhores Deputados e do Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  

Cumprimento o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, meu conterrâneo e militante dos Direitos 
Humanos de longa data; o Doutor Carlos Roberto 
Mignone e a Doutora Viviane Barros Parteli Pioto. 

De acordo com a fala da Senhora Deputada 
Luzia Toledo, realmente, avançamos. Há vários anos, 
viemos a esta Casa de Leis para celebrar e discutir os 
Direitos Humanos. Também iremos ao Palácio 
Anchieta discutir e debater, bem como no Tribunal de 
Justiça. Reconhecemos que houve avanço. 

Se não celebrarmos as vitórias pequenas não 
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celebraremos as maiores. O Estado do Espírito Santo 
tem tido um avanço muito grande. O Ministério 
Público tem tido um papel importante, a Defensoria 
Pública também. 

Há sessenta e quatro anos foi proclamada a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um 
grito de esperança da humanidade; um clamor! Foi 
proclamada depois da Segunda Guerra Mundial, 
quando mais de cinquenta milhões de pessoas foram 
exterminadas. Cinquenta milhões de pessoas, grande 
parte crianças, idosos e pessoas portadoras de 
deficiência. A guerra tem essa característica e essas 
são as principais áreas a serem atingidas; menos os 
soldados, pois, às vezes, escapam mais do que essas 
pessoas. 

A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos também traz um fato extremamente 
importante, que é o clamor da humanidade contra a 
intolerância, contra a violência, contra o racismo; 
contra tudo aquilo que o ser humano não quer. Por 
isso, essa declaração, embora pequena, é o 
documento que mais influência exerceu no mundo. E 
continuam discutindo, debatendo, achando que é 
insuficiente, mas continua. 

Devemos lembrar sempre de que Hitler, os 
nazistas – símbolo do qual precisamos lembrar, sim – 
tinham algumas metas: a primeira era acabar com as 
ideias – matar os comunistas e socialistas. Não 
conseguiu. Os comunistas e socialistas continuam 
existindo e vão continuar a existir, bem como novas 
formas de pensar. Mas, ele exterminou muita gente.  

Pretendia-se exterminar o povo judeu e o 
povo cigano. Conseguiram exterminar seis milhões. 
Mas os judeus continuam existindo em todas as 
partes do mundo. Pretendia-se também exterminar os 
ciganos. Houve o holocausto judeu e, hoje, a 
Alemanha reconheceu o holocausto cigano, que até 
deu um filho para ser presidente do Brasil: o ex-
presidente Juscelino Kubitschek. Queriam exterminar 
as pessoas portadoras de deficiência, no entanto, 
temos quarenta e cinco milhões e meio; queriam 
exterminar todas as pessoas, mas não conseguiram. 
As pessoas com deficiência dão exemplo a todos os 
países da sua luta, persistência e capacidade. 
Também queriam exterminar os homossexuais. Era 
só essa palavra que existia, não existia a sigla LGBT. 
Exterminaram muita gente. Mas a luta continua. estão 
nas ruas, nas praças, conquistando seu espaço e 
exigindo respeito. Também queriam exterminar os 
Testemunhas de Jeová, era uma religião que queriam 
acabar, mas também não conseguiu; outras foram 
surgindo e esta também continuou. 

Precisamos observar que Direitos Humanos é 
essa luta incansável. Ontem, estivemos no Palácio 
Anchieta e no Tribunal de Justiça. Hoje, estamos 
nesta Casa de Leis. Os prêmios, certamente, já foram 
nominados àqueles que o receberão.  

Esta Casa de Leis recebe a população em 
situação de rua – em número razoável – batalhando, 
brigando pelos seus direitos, enfrentando as 

dificuldades e conseguindo apoio da sociedade. E 
também os catadores de material reciclado. E sempre 
digo a essas pessoas que todos os dias elas cometem 
um ato de cidadania da maior importância, pois 
aquilo que a sociedade jogou fora eles recolhem da 
rua e fazem um produto. E cria-se a cidadania. É 
quase que um clamor dizer: Nós queremos o nosso 
espaço. E eles conquistam esse espaço.  

Então, acredito que precisamos estar sempre 
refletindo. Há muitos avanços no Executivo, no 
Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público e na 
sociedade civil. A sociedade civil está inquieta. É 
assim mesmo. Ela tem que cobrar sempre; persistir 
em todas as batalhas.  

Hoje mesmo, vi a Senhora Daniela Rosa e a 
Senhora Maria José Machado, a Zezé, no Tribunal de 
Justiça, discutindo sobre violência contra a mulher. 
Lá estavam nesse debate.  

Acredito que esta data e a sua celebração na 
Assembleia Legislativa é muito importante para 
todos nós. E aqueles que vão receber o prêmio, o 
Diploma de Menção Honrosa Dom João Batista da 
Mota e Albuquerque, devem pensar que estarão 
recebendo esse prêmio no dia onze de dezembro, 
lembrando a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  

Tentaram acabar com ideias, raças, etnias, 
religião, e não conseguiram. E não vão conseguir. A 
luta dos direitos humanos tem que ser maior do que 
todas essas questões. Vencer as dificuldades é a nossa 
tarefa. 

Parabenizo essa iniciativa da Assembleia 
Legislativa, que tem sido persistente e tem dado um 
bom exemplo de trabalho, de dedicação e de 
compromisso com os direitos humanos. Dificuldades, 
enfrentaremos. Mas temos que ter capacidade de 
fazer o que estamos fazendo. 

E, no mais, desejar que a luta continue. Cada 
um de nós buscando mais e mais encontrar parceiros 
nesta grande e longa caminhada.  

Muito obrigado. (Muito bem!) (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Passo a palavra ao cerimonialista, para 
conduzir a próxima fase desta sessão.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Ato de grande importância nesta 
sessão, neste momento passaremos à entrega do 
Diploma de Menção Honrosa Dom João Batista da 
Mota e Albuquerque.  

Com o lema “Só o povo salva o povo”, esta 
homenagem, criada pela Resolução n.º 1.883, de 12 
de dezembro de 1997, é oferecida pela Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
às entidades que atuam em defesa da cidadania e da 
vida. 

Passaremos à entrega dos diplomas aos 
homenageados indicados pelo Senhor Deputado 
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Claudio Vereza.  
Convido o Senhor Valdemir Anchesqui, 

representante do Fórum de Economia Solidária do 
Espírito Santo – Feps, para receber o diploma de 
Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque das mãos do Senhor Deputado Claudio 
Vereza, e nesse ínterim procederei à leitura de um 
pequeno histórico da entidade que S. S.ª representa. 
(Pausa)  

O Fórum de Economia Solidária do Espírito 
Santo – Feps foi criado em 2001. Tem como objetivo 
unir grupos interessados na gestão, produção, acesso 
ao crédito, criação de redes de trocas e comércio 
solidário, para uma melhor coordenação das 
atividades. Participa de eventos sobre economia 
popular solidária no Espírito Santo e no Brasil, e 
organiza encontros e cursos de formação sobre 
cooperativismo e associativismo, além de cursos 
básicos de administração e computação para 
membros do Fórum. 
 

(O convidado recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Adijefison 
Roseno, representante do Movimento Nacional da 
População de Rua do Espírito Santo, para receber o 
diploma de Menção Honrosa Dom João Batista da 
Mota e Albuquerque das mãos do Senhor Deputado 
Claudio Vereza, e nesse ínterim procederei à leitura 
de um pequeno histórico da entidade que S. S.ª 
representa. (Pausa)  

O Movimento Nacional da População de Rua 
do Espírito Santo surgiu na cidade de São Paulo. É 
formado por pessoas em situação de rua ou trajetória 
de rua, comprometidos com a luta por uma sociedade 
mais justa, que garanta direitos e dignidade humana 
para todos. Organizam-se e mobilizam-se para 
conquistar e fazer valer as políticas públicas de 
direito à moradia, assistência social, acesso à saúde, 
trabalho, educação e direitos humanos. 
 

(O convidado recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Claudinéia 
Ribeiro da Vitória, representante da Associação dos 
Catadores de Materiais Recicláveis de Vitória – 
Ascamare – Goiabeiras, para receber o diploma de 
Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque das mãos do Senhor Deputado Claudio 
Vereza, e nesse ínterim procederei à leitura de um 
pequeno histórico da entidade que S. S.ª representa. 
(Pausa)  

A Associação dos Catadores de Materiais 
Recicláveis de Vitória – Ascamare, em Goiabeiras, 
atua desde 1991, prestando serviços de reciclagem e 
gerando renda para seus associados. Enxergaram 

valor naquilo que ninguém queria e fizeram do lixo o 
seu modo de vida. O tempo passou, a onda 
ecologicamente correta chegou, e os catadores 
ganharam mais do que reconhecimento: o que era 
uma forma apenas de sobreviver virou emprego, com 
direito à aposentadoria e outros benefícios. 

 
(A convidada recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega do 
diploma ao homenageado indicado pelo Senhor 
Deputado Doutor Hércules.  
 Convido o Senhor Adauto Vieira de Almeida, 
representante do Instituto Pró-Vidas Transplantes, 
para receber o diploma de Menção Honrosa Dom 
João Batista da Mota e Albuquerque das mãos do 
Senhor Deputado Doutor Hércules, e nesse ínterim 
procederei à leitura de um pequeno histórico da 
entidade que S. S.ª representa. (Pausa)  
 O Instituto Pró-Vidas Transplantes é uma 
Organização Não Governamental, sem fins 
lucrativos, localizada em Jardim Camburi, Vitória-
ES. Tem como objetivo conscientizar a população 
sobre a necessidade da doação de órgãos, prestar 
suporte aos transplantados e aos que aguardam na fila 
de espera por transplantes.  
 Há no Brasil aproximadamente 90 mil 
pessoas a espera de um transplante. Em geral, uma 
única doação salva cinco ou seis pessoas, mas 
dependendo dos órgãos e tecidos utilizados este 
número pode ser bem maior. De acordo com as 
estimativas, aproximadamente vinte e cinco por cento 
das famílias que têm um parente com morte 
encefálica recusam-se a doar os órgãos por absoluto 
desconhecimento do assunto ou dúvidas que 
poderiam ser facilmente esclarecidas. 
 

(O convidado recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega do 
diploma ao homenageado indicado pelo Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas.  
 Convido o Senhor Sandro Vagno Bastos, 
representante do Rotary Club de São Gabriel da 
Palha, para receber o diploma de Menção Honrosa 
Dom João Batista da Mota e Albuquerque das mãos 
do Senhor Deputado Doutor Hércules e do Senhor 
Fabrício Francesco do Nascimento, representante do 
gabinete do Senhor Deputado Doutor Henrique 
Vargas, e nesse ínterim procederei à leitura de um 
pequeno histórico da entidade que S. S.ª representa. 
(Pausa)  

O Rotary Club de São Gabriel da Palha conta 
com noventa sócios. É o oitavo maior Rotary Club do 
Brasil e tem como missão servir ao próximo, difundir 
altos padrões éticos e promover a boa vontade, a paz 
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e a compreensão mundial por meio da consolidação 
de boas relações entre líderes profissionais, 
empresários e comunitários. 
 

(O convidado recebe o diploma em nome 
da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega do 
diploma ao homenageado indicado pelo Senhor 
Deputado Glauber Coelho.  

Convido a Senhora Maria Cristina Athayde 
Soares, representante da Apae de Cachoeiro de 
Itapemirim, para receber o diploma de Menção 
Honrosa Dom João Batista da Mota e Albuquerque 
das mãos do Senhor Deputado Doutor Hércules e da 
Senhora Soraya Duarte Dutra, representante do 
gabinete do Senhor Deputado Glauber Coelho, e 
nesse ínterim procederei à leitura de um pequeno 
histórico da entidade que S. S.ª representa. (Pausa)  

A Apae de Cachoeiro de Itapemirim foi 
fundada em 1969 e tem como missão promover e 
articular ações de defesa de direitos, prevenção, 
orientação, prestação de serviços e apoio à família, 
direcionados à melhoria da qualidade de vida da 
pessoa portadora de deficiência e à construção de 
uma sociedade justa e solidária. A Entidade 
proporciona aos usuários uma vida dentro do mais 
normal possível no contexto educacional 
especializado e social, orientando sobre o que é 
necessário para a continuidade do seu trabalho, 
visando proporcionar melhorias no desenvolvimento 
global das pessoas com deficiência.  
 

(A convidada recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega do 
diploma ao homenageado indicado pelo Senhor 
Deputado José Carlos Elias.  
 Convido o Senhor Sebastião Capdeville, 
representante da Sociedade Pestalozzi de Linhares, 
para receber o diploma de Menção Honrosa Dom 
João Batista da Mota e Albuquerque das mãos da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, e nesse ínterim 
procederei à leitura de um pequeno histórico da 
entidade que S. S.ª representa. (Pausa)  

A Sociedade Pestalozzi de Linhares é uma 
Instituição Filantrópica, sem fins lucrativos, que 
emprega totalmente em suas instalações e serviços os 
recursos captados. Fundada no município de Linhares-
ES, em 1984, com a finalidade de reabilitação, 
reintegração e escolarização.  

O Centro de Atendimento Educacional 
Especializado, Caee de Linhares, tem como objetivo 
maior propor atendimento aos alunos com deficiência 
e Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD, 
visando a potencialização de suas habilidades 
cognitivas bem como sua autonomia e independência.  

Em 2012, a Associação foi contemplada no 
Programa Criança Esperança com o Projeto Esportes 
sem limites que dará oportunidade às pessoas com 
deficiência a participarem das Paraolimpíadas 2016 no 
Rio de Janeiro, em pelo menos cinco modalidades: 
handebol adaptado, vôlei sentado, atletismo, basquete 
e futebol em cadeira motorizada, o Power Soccer. 
 

(O convidado recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega do 
diploma ao homenageado indicado pela Senhora 
Deputada Luzia Toledo.  

Convido o Senhor Desembargador Carlos 
Roberto Mignoni, representante do Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo, para receber o 
diploma de Menção Honrosa Dom João Batista da 
Mota e Albuquerque das mãos da Senhora Deputada 
Luzia Toledo, e nesse ínterim procederei à leitura de 
um pequeno histórico da entidade que S. S.ª 
representa. (Pausa)  

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 
Santo vem a cada dia mais e mais, com ações na área 
de direitos humanos, promoção da cidadania e 
combate a violência contra a mulher, dentre outras 
competentes ações. 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega do 
diploma ao homenageado indicado pelo Senhor 
Deputado Marcelo Santos.  
 Convido o Senhor Getulio Santo Cortes, 
representante do Rotary Club de Cariacica, para 
receber o diploma de Menção Honrosa Dom João 
Batista da Mota e Albuquerque das mãos da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, e nesse ínterim procederei à 
leitura de um pequeno histórico da entidade que S. S.ª 
representa. (Pausa)  
 A Fundação Rotary International é a 
principal organização não governamental sem fins 
lucrativos do mundo, promovendo a paz e a 
compreensão mundial através de programas 
internacionais humanitários, educacionais e de 
intercâmbio cultural. 
 

(O convidado recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Passaremos à entrega dos 
diplomas aos homenageados indicados pelo Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore.  
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 Convido o Senhor Wanildo José Janes, 
representante do Cáritas Diocesana de Colatina, para 
receber o diploma de Menção Honrosa Dom João 
Batista da Mota e Albuquerque das mãos do Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore, e nesse ínterim 
procederei à leitura de um pequeno histórico da 
entidade que S. S.ª representa. (Pausa)  
 A Cáritas Diocesana de Colatina é uma 
organização de nível internacional, que significa 
caridade, a instituição é considerada como organismo 
da pastoral social da igreja católica, reconhecida pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
como uma instância oficial da igreja para a promoção 
da ação social. Fundada em 1997 pelo Bispo 
Diocesano de Colatina Dom Geraldo Lyrio Rocha, 
cujo objetivo é desenvolver em todos os espaços da 
vida pessoal, familiar, comunitária, nas organizações 
e na sociedade, promovendo ações de assistência 
social. Hoje a Cáritas Diocesana de Colatina atende 
com ações de assistências sociais seis mil 
beneficiários direta e indiretamente. 

 
(O convidado recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido os Senhores 
Wellington Marcos e Adriana Silva, representantes 
da União Nacional dos Negros do Estado do Espírito 
Santo, para receber o diploma de Menção Honrosa 
Dom João Batista da Mota e Albuquerque das mãos 
do Senhor Deputado Genivaldo Lievore, e nesse 
ínterim procederei à leitura de um pequeno histórico 
da entidade que S. S.as representam. (Pausa)  
 A União Nacional dos Negros do Espírito 
Santo foi criada em 1988, a Unegro é uma 
organização do movimento negro, que tem como 
objetivo o combate ao racismo e toda forma de 
opressão social. A União dos Negros pela Igualdade 
se transformou num polo afetivo de reflexões e 
organização dos negros brasileiros, para a luta contra 
o racismo. Nos seus 23 anos de existência são 
marcados pela defesa da vida, cidadania e igualdade 
de oportunidades para a maioria da população 
brasileira. 
 

(Os convidados recebem o diploma 
em nome da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Jassenildo 
Henrique de Oliveira Reis, representante do 
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos do Espírito Santo, para receber o diploma 
de Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque das mãos do Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore, e nesse ínterim procederei à 
leitura de um pequeno histórico da entidade que S. S.ª 

representa. (Pausa)  
 O Programa de Proteção aos Defensores de 
Direitos Humanos do Espírito Santo se estrutura a 
partir de uma coordenação geral ligada à Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República. 
No Estado do Espírito Santo, os atendimentos e 
monitoramentos são realizados por equipe técnica e 
tem como órgão deliberativo a Coordenação Estadual 
do PPDDH. Está presente em oito Estados da 
Federação. Ao longo de oito anos de existência, o 
programa realizou setecentos e vinte e um 
atendimentos e protegeu trezentos e quarenta e quatro 
defensores dos direitos humanos. Atualmente, 
duzentos e noventa e nove defensores são protegidos 
por lei em todo país. 
 

(O convidado recebe o diploma em 
nome da entidade) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, fará uso da 
palavra em nome dos homenageados, o Senhor 
Jassenildo Henrique de Oliveira Reis, representando 
o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo.   
 

O SR. JASSENILDO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA REIS – (Sem revisão do orador) – 
Cumprimento os integrantes da Mesa 
cumprimentando o Doutor Bruno Nascimento, 
grande companheiro defensor na luta árdua da defesa 
dos direitos humanos. Cumprimento a Doutora 
Viviane Barros Parteli Pioto, representante do 
Ministério Público. Talvez seja este o órgão de 
Poder que mais evoluiu na última década. Tem dado 
uma contribuição de extrema importância. 
Cumprimento o Senhor Deputado Doutor Hércules. 
Aproveito para relatar um pouco da rebeldia que S. 
Ex.a apresenta, que talvez seja contaminada, 
contagiada pelos militantes de direitos humanos 
presentes.  

Esta forma de cobrança é o que mais 
esperamos dos Deputados desta Casa, porque 
parceiro não é aquele dá tapinha nas costas e aplaude 
o tempo todo, mas é aquele que critica, que 
apresenta alternativa e que cobra. V. Ex.a está 
cumprindo o seu papel e todo o tempo me fez 
lembrar da Senhora Gilcineia Ferreira Soares, outra 
militante de direitos humanos que hoje está em 
Brasília e que mora em Aracruz. S. S.a é uma 
advogada militante de direitos humanos que fez 
duras críticas naquele município de onde conseguiu 
mover inclusive juízes e promotores de Justiça. S. S.a 
representa uma mudança de cem por cento no Poder 
Legislativo daquele Município, o que é quase 
incompreensível e não esperado nos dias de hoje, 
porque quem está no poder se agarra de tal forma 
que não sai. A Doutora Gilcineia Ferreira Soares faz 
duras críticas ao Hospital São Camilo, que também 
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merece uma dessas visitas que o Senhor Deputado 
Doutor Hércules propõe. Que saiamos dos nossos 
escritórios frios pelo ar condicionado ou pelo nosso 
movimento e façamos de fato um movimento que 
traga energia e que faça essas cobranças. 

Cumprimento a Senhora Deputada Luzia 
Toledo, o que o Senhor Gilmar Ferreira já fez muito 
bem dizendo da sua militância e da sua luta também 
pelos direitos humanos. Sempre que pode S. Ex.a 
fala em nome da mulher e do idoso, o que não 
podemos nos esquecer, além de tantas outras lutas 
importantes. 

Cumprimento meu colega, companheiro e 
amigo Gilmar Ferreira, Presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos Humanos, que tem 
demonstrado para a população em todos os seus 
discursos, com essa veemência que fez nesta sessão, 
qual é a verdadeira luta do militante de direitos 
humanos. Viemos hoje a esta sessão para 
comemorar, para nos enaltecer, mas como é duro 
fazer isso com tantas dores. É assim que o Senhor 
Gilmar Ferreira faz quando fala do menino que se 
suicidou, quando fala dos mortos do nosso Estado no 
último final de semana. É com essa dor que 
precisamos comemorar, mas comemoramos com dor 
e também com choro.  

Cumprimento o Senhor Perly Cipriano, que, 
como já foi dito, é também um ícone do nosso 
Estado na luta pela defesa dos direitos humanos. Pela 
sua história de vida, agradeço a S. Ex.a por ter feito 
tantas lutas em momentos que até desconhecíamos o 
que fazer.  

Cumprimento o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, com esta mesma ênfase dada ao Senhor 
Perly Cipriano, pela forma como vem 
desempenhando o seu papel na Assembleia 
Legislativa. Não só por isso, mas pelo respeito e pela 
luta diária nesta militância de direitos humanos.  

Cumprimento o Desembargador Carlos 
Roberto Mignone, vice-Presidente do Tribunal de 
Justiça. Como evoluiu o Tribunal de Justiça, 
especialmente, nesta última gestão. Este órgão era 
muito mais conhecido pelos seus concursos 
duvidosos do que por ações de respeito aos direitos 
humanos, ou pelo recebimento dos militantes dos 
direitos humanos naquela Casa, naquele Poder. Que 
bom ser desembargador num momento deste. 
Parabéns! Tomara que seja para sempre, tomara que 
essa mudança signifique uma mudança não 
momentânea, mas que perdure. 
 Cumprimento o presidente da Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa, Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. É uma satisfação estar nesta Casa, ser 
recebido por esta Casa. Outros na minha frente 
relataram que em muitos momentos aqui não se 
adentrava o popular, menos ainda o militante dos 
direitos humanos. 
 O Senhor Deputado Claudio Vereza relatou 

muito bem que, mesmo quando instituído o Diploma 
de Menção Honrosa Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque, a sessão teve que ser feita no auditório 
da Ufes e não nesta Casa, tamanho o descaramento 
deste Poder em relação aos direitos humanos. 
Instituíram o diploma, mas não tinham coragem de 
receber nesta Casa os merecedores dele. 
 Mas, para trazer a um momento mais 
próximo de nós, na última legislatura tínhamos 
dificuldade em relação à presidenta da Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos que 
sequer nos recebia, que sequer propunha ações que 
pudessem fazer de nós partes desses momentos.  

Então, Senhor Deputado Genivaldo Lievore, 
a vinda de V. Ex.ª a esta Casa e para a Comissão 
significa para os movimentos de direitos humanos um 
avanço também enorme. Ficamos na torcida quando 
começa a discutir a mudança na composição das 
comissões, já ficamos arrepiados em saber o que 
poderá ocorrer. Esperamos que continue V. Ex.ª nesta 
Comissão ou que venha outros que tenham essa 
mesma garra, essa mesma disposição. 
 Ao cumprimentar as entidades que foram 
homenageadas, infelizmente não há tempo para que 
todos falem, deram-me a incumbência de falar em 
nome deles. Espero poder não agradar a todos, 
porque isso é impossível, mas pelo menos não 
chateá-los. Quero cumprimentar todos os presentes e 
quando o Deputado me pede para falar em nome de 
V. S.ªs, em nome das instituições, como militante dos 
direitos humanos que sou e tenho a rebeldia por 
natureza ouso-me cumprimentar a Plenária em nome 
de quem talvez Dom João Batista da Mota e 
Albuquerque faria. Então, não quero falar em nome 
dele e nem posso, mas me atrevo em cumprimentar o 
Movimento de População em Situação de Rua, 
porque Dom João Batista da Mota e Albuquerque fez 
sua opção pelos pobres, fez da sua vida a opção pelo 
movimento, também por essa rebeldia conseguiu 
ultrapassar as barreiras da sua religiosidade, de seu 
clero para propor e abrigar aqueles que lutavam. Foi 
assim logo após o Golpe de 64, já era na época do 
Golpe e foi logo depois vindo instituir, pelo menos 
apoiar de forma clara e evidente a Comissão de 
Justiça e Paz. Então, acho que a Plenária será bem-
representada e cumprimentada na pessoa desse 
movimento que nasce quase invisível. Não me 
envergonho de dizer que mesmo eu, militante dos 
direitos humanos que sou, passava e não os via. E 
dessa invisibilidade nasceu a população de rua, em 
situação de rua e precisam ser vistos, e precisamos ter 
a coragem de dizer que àqueles que não 
enxergávamos é tão importante quanto nós e 
merecem o respeito dos direitos humanos, merecem o 
respeito de cada um de nós e merecem continuar 
nessa luta. Portanto, sintam-se cumprimentados! 
 Anotei alguns tópicos porque não podemos 
deixar de dizer da entidade que represento – Centro 
de Defesa dos Direitos Humanos do Município de 
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Serra - que surgiu da necessidade de enfrentar o 
Poder – por que não daquela época? Estamos falando 
de uma época em que ainda existia o Le Coq, ainda 
existia o crime organizado formalmente; ainda existia 
mazelas dentro do Estado. Hoje já foram dissolvidas 
mas, infelizmente, surgiram tantas outras. 
 O Programa de Proteção aos Defensores dos 
Direitos Humanos surge, exatamente, para propor 
alternativas, para contribuir na segurança física e 
moral daquele defensor de Direitos Humanos que, 
por sua militância, está em situação de risco, está 
vulnerável e, muitas vezes, ameaçado.  
 Lembrando novamente que, logo após a 
morte de Dom João Batista, em 1984 foi assassinado 
um dos militantes de Direitos Humanos de dentro da 
Igreja Católica, que se chamava Padre Gabriel Maire. 
De lá para cá, dezenas e mais dezenas de militantes 
de Direitos Humanos foram assassinados. 
Exatamente, com essa visão, surge o Programa de 
Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, que 
tem como base legal a Lei Estadual n.° 8.233, votado 
nesta Casa de Leis e sancionada em 2005. No 
entanto, percebe-se que, muitas vezes, o próprio 
Poder a desconhece. Falamos, inclusive, do Poder 
Executivo, não estamos falando do Poder Judiciário e 
nem do Ministério Público. Falamos do Poder 
Executivo que se quer participa, efetivamente, das 
reuniões da coordenação de que faz parte.  

O Senhor Deputado Genivaldo Lievore é o 
representante da Assembleia Legislativa, que tem 
comparecido em todas as reuniões e quando não vai 
envia o seu representante. Mas o Poder Executivo às 
vezes não comparece, não convoca, e é papel dele o 
fazer. Também tem assento na coordenação o 
Tribunal de Justiça, a OAB, o Ministério Público, a 
Defensoria, que também está sempre presente; o 
Conselho Estadual de Direitos Humanos, o 
Movimento Nacional de Direitos Humanos do Estado 
do Espírito Santo mas, infelizmente, não consegue se 
reunir para discutir a vulnerabilidade dos Defensores 
dos Direitos Humanos. 

Estamos falando isso e achamos de extrema 
importância falar, estão presentes nesta sessão solene 
militantes de Direitos Humanos, que se em condição 
de risco poderão ser atendidos pelo Programa de 
Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos. 

Há o Decreto n.° 6.044/2007 que institui o 
programa em nível nacional; tem o convênio anterior 
n.° 126/2007; agora o Decreto n.º 01/2012, assinado 
entre Estado e a União a fim de dar essa garantia, 
para buscar alternativas e que se quer, apesar de ter 
formalizado, o Estado oferece, de fato, a sua 
contribuição.  

Portanto, Senhor Gilmar Ferreira, não me 
assusta quando o Governador do Estado não recebe 
os militantes do Conselho dos Direitos Humanos para 
assinar de vez o Programa Estadual e o Plano 
Estadual de Direitos Humanos. Precisamos de que 
essas políticas sejam efetivadas. 

Não dá para imaginar qualquer dessas 
instituições que nesta sessão solene receberam, nesse 
momento, o Diploma de Menção Honrosa Dom João 
Batista da Mota e Albuquerque. Não dá para 
imaginar que o nosso Estado possa continuar 
convivendo com vinte e dois mortos a cada final de 
semana. Não dá para ouvirmos do Secretário de 
Estado de Segurança Pública, Senhor Henrique 
Herkenhoff, apenas que isso não significa uma 
crescente. É S. Ex.ª que está naquela Secretaria para 
propor alternativas.  

Se abrirmos os Programas e Planos de Ação 
da Secretaria de Segurança Pública do Estado 
veremos que é uma vergonha. Temos apenas os 
serviços 181, 190 e outro chamado Rua Segura. 
Falamos isso como um desabafo, mas também 
duvidamos que alguém neste Plenário conheça esse 
programa Rua Segura. São esses os programas, além 
do Programa Estado Presente, que é uma política 
para o futuro, ou seja, que dá resultados a longo 
prazo. São esses os Programas. E vêm discutir 
redução da maioridade penal, porque é o que 
imprensa prega e o que é importante porque assim a 
gente aparece. Continuamos tendo uma população 
negra, jovem, assassinada todos os dias; continuamos 
tendo mortes de mulheres todos os dias; continuamos 
convivendo diariamente com a homofobia e com o 
racismo. E até onde vamos? 

Não é possível que o Estado continue calado 
apenas dizendo que não demonstra uma crescente. 
Não dá para não sentar com o representante do 
Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos 
Direitos Humanos e discutir melhores alternativas. 
Não dá para não assinar de vez o Plano Estadual de 
Direitos Humanos e o Programa Estadual de Direitos 
Humanos. E continuaremos discutindo que a Saúde e 
a Educação vão mal.  

Outro dia estava em uma reunião atendendo a 
um grupo de estudantes da Ufes que estão discutindo 
moradia no Campus da Ufes. E em certo momento, 
representando a reitoria, perguntaram: E qual é a 
alternativa? O Estado não tem alternativa? 
Respondi, um pouco irônico: Tem, tem alternativa. É 
só levarmos para os presídios. Lá já tem muitos que 
não farão a mínima diferença. Porque se não tem 
espaço na Educação para discutir Educação de 
qualidade, em condições dignas, é para lá que vão. E 
na área da Saúde é a mesma coisa. E até quando?  

Temos muitos avanços, realmente, e 
precisamos comemorar muito porque cada avanço é 
muito importante. Imaginar que não conseguíamos, 
primeiro, nos reunir em grupos; depois não 
conseguíamos adentrar aos Poderes. São avanços 
significativos que precisamos reconhecer. Mas é 
muito importante que o Ministério Público continue 
atuante, entenda essas dificuldades e promova as 
ações contra o Estado, as quais tiver que promover. É 
importante que os Deputados Estaduais se rebelem 
todos os dias. A harmonia que existe entre os Poderes 
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não é necessariamente submissão ou omissão. 
Precisamos realmente de nos rebelar, propor 
alternativas e exigir que tenham alternativas. Cada 
entidade presente neste Plenário atende aos seus e, 
muitas vezes, com essas dores de que estamos 
falando agora.  

Na semana passada um militante, um 
morador de rua, foi violentamente abatido por um 
policial e a Delegacia não queria sequer registrar a 
ocorrência. Mas isso teria ocorrido há quinze dias e 
também há trinta dias. E vamos convivendo com isso 
até quando? 

Só para lembrar e fazer uma última 
provocação: ainda convivemos, no Norte do Estado, 
em uma região chamada Sapê do Norte, em que 
quilombolas vivem em meio a eucaliptos, plantados 
em terras devolutas reconhecidamente pela empresa 
de celulose do Estado, e sequer o Estado mapeia 
essas terras. E toda vez que se aperta, o Estado diz 
que não tem orçamento para isso ou dá outra 
desculpa qualquer. Até quando vamos conviver com 
essa situação?  

Vamos esperar que seja votado, que julguem 
a inconstitucionalidade do decreto presidencial que 
estabelece a entrega das terras devolutas às 
comunidades tradicionais. Não é preciso esperar. É 
necessário sim que o Estado mapeie, que faça a sua 
parte e é necessário que os Deputados comprem essa 
briga. Outrora, instituíram neste Parlamento uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a 
grilagem de terra por essa empresa no Estado. Mas 
sequer tomamos conhecimento do seu relatório final. 
É importante que tenhamos a coragem de apurar o 
porquê do Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo não mapear essas terras. 
Talvez estejamos provocando até demais, mas é o 
que esperamos.  

Militantes de direitos humanos que se prezam 
e que têm coragem e dignidade de carregar um 
diploma de Menção Honrosa Dom João Batista da 
Mota e Albuquerque não podem ignorar os fatos 
ditos. Não podemos perder a oportunidade de chamar 
a atenção para isso porque nossas oportunidades 
estão na Semana Estadual de Direitos Humanos. Uma 
Semana em que comemoramos a defesa dos direitos 
humanos. Portanto, temos que comemorar muito essa 
Semana, mas ela não acaba aqui, a nossa luta não 
acaba aqui. Então, temos que provocar um pouco 
mais; temos que aproveitar esse espaço para exigir 
que os direitos humanos realmente venham e 
aconteçam.  

Estávamos ouvindo atentamente o Hino do 
Espírito Santo, que cantávamos na escola ainda nas 
primeiras séries escolares. Há quanto tempo não 
ouvíamos o Hino do Espírito Santo! Muitos nem 
sabem cantá-lo e não é para menos porque passa tão 
longe de nós. Uma frase chamou muito a nossa 

atenção que dizia: Se as glórias do presente forem 
poucas, acenai para nós prosperidade!  

Precisa ser acenado e precisa ser logo e por 
todos os Poderes. Precisamos agradecer muito essas 
homenagens feitas. Cada instituição tem seu orgulho; 
cada instituição atende aos seus fazendo a defesa dos 
direitos humanos de maneira brilhante e cada 
instituição que recebeu essa homenagem tem o dever 
e este dever não é o Senhor Jassenildo de Oliveira 
Reis, do Programa de Proteção aos Defensores de 
Direitos Humanos do Espírito Santo, que está 
pedindo, mas sim a honraria recebida que não pode, 
em hipótese alguma, dar poeira sem cumprirmos pelo 
menos uma tarefa deixada por Dom João Batista da 
Mota e Albuquerque, que é a opção real, não pela 
pobreza, mas pelo atendimento aos defensores de 
direitos humanos daquela época. Até hoje nascem 
defensores dos direitos humanos que são humilhados, 
pisoteados e têm negados os seus direitos. Uma 
honraria dessas precisa estar limpa todos os dias, mas 
é limpa em nossa mente, é sabendo que temos 
dignidade e que cada um de nós, para honrar de fato 
esse diploma, precisamos muito olhar pelo outro e 
fazer a defesa dos direitos humanos no nosso dia a 
dia. Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Muito obrigado, Senhor Jassenildo de 
Oliveira Reis.  

Agradecemos aos alunos do curso de 
Educação em Diretos Humanos da Secretaria de 
Direitos Humanos do Município de Serra a exposição 
Olhares que está na entrada do nosso Plenário. 
Agradecemos imensamente a todos que compõem a 
Mesa e a todos os homenageados desta sessão. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém convoco os Senhores 
Deputados, para a próxima, ordinária, dia 12 de 
dezembro de 2012, para qual designo: 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 

vigésima sessão ordinária, realizada dia 11 de 
dezembro de 2012.  
 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 
quarenta minutos. 
 
 

QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
SOLENE DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE 
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MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO JOSÉ 
ESMERALDO OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Senhoras e Senhores, 
Deputados presentes, telespectadores da TV 
Assembleia, boa-noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 
para a sessão solene em homenagem ao Dia do 
Engenheiro e do Arquiteto. 

Neste instante são convidados à Mesa a Vice-
Presidenta da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, Senhora Deputada Luzia Toledo; o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, proponente desta sessão 
solene; o 1.º Secretário, Senhor Deputado Roberto 
Carlos; o Senhor Deputado Esmael de Almeida e o 
Senhor Deputado Luciano Pereira, para os 
procedimentos regimentais de abertura dos trabalhos. 
(Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos Senhores Deputados) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Fara uso da palavra o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, proponente desta sessão, 
para abertura regimental dos trabalhos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 
ESMERALDO) – Boa noite a todos. Agradecemos a 
todos a presença, que é muito importante: 
engenheiros, arquitetos, enfim, todos que estão nesta 
Casa de Leis nesta data tão importante para a 
engenharia e para a arquitetura.  

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 
a sessão e solicito à Senhora Deputada Luzia Toledo 
que proceda à leitura de um versículo da Bíblia.  

 
(A Senhora Deputada Luzia 
Toledo lê Salmos, 139:14) 

 
O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 

ESMERALDO) - O Presidente, de ofício, dispensa a 
leitura da ata da sessão anterior. (Pausa) 

Informo aos Senhores Deputados e demais 
presentes que esta sessão é solene, em comemoração 
ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto, conforme 
requerimento de autoria do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, aprovado em Plenário.  

Passo a palavra ao Cerimonialista. 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 
Senhor Helder Paulo Carnielli, engenheiro e 
presidente do Crea/ES; o Senhor Wilmar Barroso 
Filho, filho do homenageado que nomeia a Comenda 
Wilmar dos Santos Barroso; o Senhor Chrisógono 

Teixeira da Cruz, ex-prefeito do Município de 
Vitória; o Senhor José Maria Cola dos Santos, 
engenheiro civil e presidente da Sociedade Espírito-
Santense de Engenheiros. 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Estando composta a Mesa 
convido todos para, de pé, ouvirmos a execução do 
Hino Nacional e o do Espírito Santo. (Pausa)  
 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Anunciamos e agradecemos a 
presença ao Senhor Sérgio de Sá Freitas, Vereador 
pelo Município de Vitória, e ao Senhor Álvaro João 
Bridi, representando o Senhor José Adilson Oliveira, 
presidente da Sociedade Espírito-Santense de 
Engenheiros Agrônomos. 

Neste momento fará uso da palavra o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, proponente desta sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE - (JOSÉ 

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

 
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo, proponente desta sessão 
solene. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) - Boa noite a todos. 
Amigos, amigas, engenheiros, engenheiras, 

arquitetos, arquitetas, familiares, sintam-se em casa. 
Muitas vezes ficamos um pouco tenso neste Plenário, 
mas esta é uma Casa tranquila e em função de ser 
realmente uma festa temos que estar felizes, alegres e 
satisfeitos, não é isso, Senhor Paru? Garanto que S. 
S.ª esta com o coração bastante feliz.  

Saúdo o Senhor José Maria Cola dos Santos, 
presidente da Sociedade Espírito-Santense de 
Engenheiros; o nosso Deputado Luciano Pereira que 
a partir de 1.º de janeiro de 2013 será o Prefeito de 
Barra de São Francisco. 

Senhor Deputado Esmael de Almeida, estou 
achando interessante que V. Ex.ª hoje está atento. 
Normalmente V. Ex.ª não fica tão atento como está 
hoje. Saúdo V. Ex.ª também, Engenheiro Civil da 
Cesan. V. Ex.ª nos dá o prazer de estar junto conosco 
para homenagear esse grande homem, o nosso amigo 
Wilmar Santos Barroso, que dá nome à comenda. 
Saúdo o meu amigo, Senhor Deputado Roberto 
Carlos. A presença de V. Ex.ª é muito importante. 
Saúdo a minha amiga, Senhora Deputada Luzia 
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Toledo, que está presente em todas as sessões. Saúdo 
o meu amigo Chrisógono Teixeira da Cruz. Entrei na 
prefeitura em 1972, se não me falha a memória, S. 
Ex.ª era o prefeito. Aposentei-me e estou na 
Assembleia Legislativa. Saúdo o Senhor Helder 
Paulo Carnielli, Presidente do Crea. É muito 
importante a presença de V. S.ª. Saúdo o Senhor 
Wilmar Barroso Filho, filho do homenageado. 

Quando tomei a liberdade de realizar a 
presente Sessão Solene em homenagem ao Dia do 
Engenheiro, comemorado anualmente no dia 11 de 
dezembro, data do Decreto n.º 23.569, que 
regulamenta o exercício das profissões do 
engenheiro; fi-lo por convicção e por satisfação de 
pertencer a essa valorosa categoria profissional. 

No dia a dia, os engenheiros sempre aplicam 
métodos e técnicas viáveis, e com o auxílio da 
matemática e das ciências buscam aliar as melhores 
condições de segurança. É uma profissão que goza de 
prestígio no mercado e de grande importância para a 
sociedade. Muitos produtos e serviços que 
revolucionaram nossa vida saíram de suas mentes 
engenhosas, como: construções, automóveis, 
eletrodomésticos, foguetes, computadores, entre 
outros. 

Gostaria de falar sobre o Senhor Wilmar 
Santos Barroso, homenageado com o seu nome na 
comenda. Fui seu aluno na escola de Engenharia, em 
1972. S. S.ª era professor de descritiva. Não era fácil 
passar nessa matéria. Parece-me que agora nem 
existe mais essa disciplina na grade curricular do 
Curso de Engenharia. Existia para que pudéssemos 
ter o raciocínio mais aguçado. Conheci esse brilhante 
professor, dono da Construtora Arariboia. 

Está presente nesta sessão solene o Senhor 
Chrisógono Teixeira da Cruz, ex-prefeito de Vitória.  

Lembro-me que, em 1972/1973, começou a 
urbanização da região de Jardim da Penha, onde só 
existia o IBC, e tudo era mato. Começou a 
urbanização daquela grande região, tão importante 
para o Estado do Espírito Santo. Há outras regiões de 
Vitória, mas esta foi a região mais importante no meu 
entendimento. Ali, tínhamos presentes várias 
empresas, Senhor Chrisógono Teixeira da Cruz: A 
Arariboia, do saudoso Senhor Wilmar dos Santos 
Barroso; a Coenco, do Senhor Manassés; a Cetil, que 
era do Senhor Ayrton Pedra; e a Oxford, do Senhor 
Amaury. Eram quatro grandes empresas que fizeram 
aquele belíssimo trabalho de infraestrutura naquela 
região tão importante para o desenvolvimento do 
nosso Estado. Jardim da Penha, hoje, é praticamente 
uma cidade, com uma densidade populacional 
enorme. 

Iniciamos o trabalho naquela época, quando 
ainda era estagiário. Deus quis assim, continuei na 
prefeitura, onde me aposentei. Não poderia deixar de 
citar esses momentos importantes, obviamente com 
certo grau de dificuldade, e esse desenvolvimento 
hoje tem a suas vitórias. 

Portanto, Senhor Chrisógono Teixeira da 

Cruz, queria parabenizá-lo também pelo grande 
prefeito de Vitória que foi. Um homem inteligente. 
Fiquei muito feliz quando o Senhor Deputado Esmael 
de Almeida, engenheiro da Cesan, aposentado, me 
disse que iria homenageá-lo nesta Casa. Meus 
parabéns pela sua vinda. 

Voltamos a falar do nosso amigo que se foi, 
um brilhante profissional da engenharia, nosso 
querido amigo Senhor Wilmar dos Santos Barroso, 
para os amigos o Sapuxô. 

Hoje, utilizando das prerrogativas que o 
mandato nos confere, faço questão de entregar, pela 
primeira vez nesta Casa de Leis, a comenda de 
Mérito Legislativo Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso, para quem peço uma salva de palmas. Esta 
comenda foi instituída pela Resolução 3167, de 19 de 
março de 2012, para homenagear engenheiros e 
arquitetos que se destacaram no exercício de sua 
profissão no Estado do Espírito Santo. Esta comenda 
tem o nome de um importante capixaba nascido em 
05 de setembro de 1932, casado com a Senhora Léa 
Maria Siqueira Barroso, pai de Ricardo, Renato, 
Wilmar e Maria Raquel. Em 1957, formou-se em 
engenharia civil pela Universidade Federal do 
Espírito Santo, e, três anos mais tarde, tornou-se 
professor da mesma instituição, função que ocupou 
por cerca de trinta anos. Aos vinte e seis anos, foi 
nomeado Superintendente do Porto de Vitória, cargo 
que ocupou de 1959 a 1963, período em que 
construiu a Avenida Beira Mar. Durante sua gestão, 
também ocorreram as obras do aterro da área que liga 
as ilhas do Príncipe e de Vitória, onde hoje se 
encontra a Ponte Seca. Tive a oportunidade de citar 
Jardim da Penha.  

Em 1966, V. S.ª fundou a Engenharia e 
Construtora Arariboia Ltda., primeira empresa da 
construção civil pesada certificada com ISO 2001. 
Entre 1968 a 1971, foi presidente do Sindicato da 
Construção Civil do Espírito Santo – Sindicon. Foi 
um dos fundadores do Sindicato da Indústria da 
Construção Pesada do Estado do Espírito Santo – 
Sindicopes. Além da Engenharia e Construtora 
Arariboia Ltda, era sócio majoritário das empresas 
Urbesa Administração e Participações Ltda e 
Incorporadora Porto Ltda. 

Importante personagem na história do 
desenvolvimento econômico e industrial capixaba, 
empenhou-se como grande defensor da construção 
pesada no Estado. O Engenheiro Civil foi também 
um dos entrevistados no Livro Crea-ES 50 Anos – 
Uma História da Engenharia no Espírito Santo, em 
virtude da comemoração do Jubileu de Ouro do 
Conselho. 

O Engenheiro Civil Wilmar dos Santos 
Barroso, faleceu em 14 de julho de 2011 vítima de 
AVC e deixou um importante legado para a 
engenharia no Espírito Santo. Portanto, nada mais 
justo que, nesta data, homenagear essa categoria que, 
de forma ímpar, tem contribuído para o 
desenvolvimento do nosso Estado e do nosso País. 
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Vou completar minha fala, até mesmo porque 
engenheiro não fala muito, estudamos integral, 
derivada, uma série de coisas na engenharia e depois 
resolvemos os problemas com uma facilidade 
enorme. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do 
quadrado dos catetos, não é Sebastião Luiz Folador 
Mendes? A menor distância entre dois pontos é uma 
reta. As coisas são simples, não adianta querer 
dificultar muito. 

Para nós, e para mim pessoalmente, é uma 
felicidade muito grande rever vários amigos. Estou 
vendo Wilson Manoel de Freitas Filho, meu irmão; 
Sérgio de Sá Freitas, meu filho; o Doutor Sebastião 
Luiz Folador Mendes, colega da engenharia da 
Prefeitura Municipal de Vitória; Paru, meu amigo; 
estou vendo nosso ex-Presidente do Crea-ES, ...Aliás, 
não estou vendo é nada!  

Doutora Marília Custódio Santos - não a 
estou vendo, mas gravei seu nome -, minha colega da 
engenharia da Prefeitura de Vitória; nosso querido 
amigo Doutor Reginaldo Vello Loureiro, Professor 
da Ufes, PHD; somos amigos há quantos e quantos 
anos? Ele não vota em ninguém que não seja o José 
Esmeraldo. Bernardo Teteco foi pedir voto a ele e ele 
falou: Teteco, se você pedir a segunda vez vou ligar 
para José Esmeraldo. Não é que o danado ligou? 
Senhor Reginaldo Vello Loureiro. Gostaria que fosse 
dada uma salva de palmas. (Palmas) 

Quero saudar, especialmente também, nossos 
arquitetos, por quem tenho o maior respeito, tanto é 
que vamos, a partir do ano que vem, ter a Comenda 
Oscar Niemeyer, esse grande homem que faleceu 
recentemente, respeitado em todo o Universo. Não 
poderíamos deixar de homenagear essa pessoa que 
fez brilhantes trabalhos em todo o mundo e levou o 
nome do nosso País para vários e vários outros. 

Por isso, quero hoje agradecer. Com certeza, 
ano que vem, haverá mais. Sempre haverá. É 
importante a presença dos senhores nesta sessão 
solene, é importante essa ligação entre a Assembleia 
Legislativa e os profissionais engenheiros e 
arquitetos, toda essa classe que muitas vezes tem 
dificuldade de vir a esta Casa. 

Temos três engenheiros, José Esmeraldo, 
Esmael de Almeida e Sérgio Borges. Nesta Casa, dos 
trinta Senhores Deputados, três são engenheiro e, 
com certeza, a tendência é cada vez aumentar esse 
número. É importante para todos nós a vinda dos 
senhores. Muito obrigado! Que Deus ajude, abençoe 
e proteja a todos nós! (Muito bem!) (Palmas!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa a 
Senhora Satiananda Carnielli, Presidenta do Crea/ES 
Junior, uma nova entidade criada no Crea/ES para 
prestigiar os jovens.(Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Anunciamos a presença e 
agradecemos aos Senhores Sebastião da Silveira 
Carlos Neto e Henrique Zimmer e à Senhora Ana 
Christina Estrada, representantes do Sindicato dos 
Engenheiros do Estado do Espírito Santo. 

Convido para fazer uso da palavra a Senhora 
Deputada Luzia Toledo, Vice-Presidenta da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

A SRª. PRESIDENTA – (LUZIA 
TOLEDO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado José Esmeraldo, para que eu possa 
fazer uso da palavra. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 
ESMERALDO) – Assumo a presidência dos 
trabalhos neste momento e concedo a palavra à 
Senhora Deputada Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) – Boa-noite a essas mulheres fantásticas 
que vieram a esta Casa. Umas são profissionais da 
engenharia e da arquitetura, outras são esposas e 
outras vieram como convidadas. Cumprimento todas 
as mulheres.  Cumprimento também, com muito 
carinho, nossos engenheiros e arquitetos presentes e 
os convidados. 

Cumprimento a Mesa, em particular o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, proponente desta sessão 
solene. S. Ex.ª falou com o coração. Esta sessão 
solene está realmente diferente. É difícil o Senhor 
Deputado José Esmeraldo chegar a este Plenário e 
falar mansamente, com essa ternura. Hoje, vocês 
fizeram com que S. Ex.ª falasse com o coração, com 
a alma. Isso é muito bom. Portanto, Senhor Deputado 
José Esmeraldo, cumprimento e parabenizo V. Ex.ª 
não só pela comemoração do dia 11 de dezembro, 
mas também por ser engenheiro e ter tido a 
sensibilidade de homenagear um homem como o 
Senhor Wilmar dos Santos Barroso, que todos 
conheceram. Acho que todos conhecemos e tivemos 
a oportunidade de ter tido convivência com aquele 
homem alegre, cheio de vida, que gostava de viver e 
de participar de tudo. Não sei se o Senhor Wilmar 
dos Santos Barroso Filho ficará satisfeito com a 
menção, mas era casado com a Senhora Léia Barroso, 
mimosense. Como mimosense, tenho que puxar a 
sardinha para o meu lado.  

Cumprimento o Senhor Wilmar dos Santos 
Barroso Filho, que é a cópia do pai. Isso é uma coisa 
fantástica, um exemplo para as famílias. 
Cumprimento nossos telespectadores, mencionando a 
importância do filho estar à Mesa nesta sessão, no 
momento em que comemoramos a comenda criada 
para honrar esse grande capixaba, o Senhor Wilmar 
dos Santos Barroso. 

Cumprimento meus colegas, os Senhores 
Deputados Luciano Pereira, Esmael de Almeida, 
Roberto Carlos. Cumprimento também, de uma 
forma muito especial, o Senhor Chrisógono Teixeira 
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da Cruz. Trabalhei com S. S.ª. Os Senhores 
Deputados querem que eu seja breve, mas tenho que 
contar uma coisa. Tenho uma história com o Senhor 
Chrisógono Teixeira da Cruz, ex-prefeito. Eu era 
adido do governo do ex-governador Arthur Carlos 
Gerhardt Santos e o Senhor Chrisógono Teixeira da 
Cruz era prefeito, queria desapropriar uma área e há 
cinquenta anos não se conseguia cumprir um 
precatório no Rio de Janeiro. Liguei para S. S.ª e 
disse: Traga uns bombons, Senhor Prefeito, que 
resolverei isso. Eu era advogada da nossa 
representação do Governo do Rio de Janeiro. Chegou 
com umas caixas de bombom de cinco quilos, que 
não existem mais, que não existem mais, que tinham 
absolutamente todos os bombons Garoto. O ex-
Prefeito do Município de Vitória, Senhor Chrisógono 
Teixeira da Cruz, chegou com cinco caixas dessas e 
falei para deixar comigo porque cumpriria o 
precatório. S. S.ª não acreditou muito, desde a hora 
em que pedi os bombons. Mas falei que quando me 
desafiam aí é que cumpro mesmo. S. S.ª disse que se 
ninguém havia conseguido cumprir esse precatório, 
como eu conseguiria? Peguei a caixa de bombons de 
cinco quilos e fui atrás do oficial de Justiça. O certo é 
que eu consegui cumprir e foi ele quem levou os 
bombons. Olha que prefeito atencioso e ele queria, na 
verdade, tirar a prefeitura do centro da Cidade.  

Senhoras e senhores, foi dessa forma que 
contribuímos e também contribuiu o grande 
engenheiro que é; e quantos empregos esse homem 
criou no Estado do Espírito Santo. Portanto, 
parabenizamo-lo pela sua vinda a esta Casa de Leis e 
também pela sua vida, com tanta história e tanto 
trabalho. 

Também cumprimento, de forma muito 
carinhosa, o Senhor José Maria Cola dos Santos, 
Presidente da Sociedade Espírito-Santense de 
Engenharia e Engenheiro Civil, que está ao meu lado; 
e o Senhor Helder Paulo Carnielli, Presidente do 
Crea/ES, que também está ao meu lado. Conheço 
demais sua família que é da Região Serrana. 

Para concluir, parabenizamos todos os 
profissionais presentes nesta Casa de Leis e dizemos 
que esta Casa é do povo, conforme o proponente 
desta sessão solene disse. Nós, Deputados e 
Deputadas, somos passageiros; só estamos nesta Casa 
enquanto o povo quiser porque na hora em que não 
quiser, sairemos. Mas a Casa de Leis é do povo. Por 
isso ficamos tão felizes ao ver esse Plenário 
completamente lotado.  

Quero abraçar também o Senhor Américo 
Madeira, meu amigo, que está sentado na parte de 
trás do Plenário; e dizer ao Senhor Álvaro João Bridi, 
meu afilhado, meu compadre, que será uma honra lhe 
homenagear porque S. S.ª é uma das pessoas mais 
persistentes que conheço, é meu compadre, é 
engenheiro e está nesta Casa de Leis. Em nome do 
meu homenageado quero abraçar meu colega de 
trabalho, Senhor Henrique Zimmer, com quem 
trabalhei junto na Codesa por tantos anos. S. S.ª é um 

exemplo de engenheiro porque chegou à Codesa de 
calça curta, conforme Doutor Jacob Ayub dizia. Fez 
absolutamente todo o tipo de serviço, tornou-se 
engenheiro e presidente da empresa em que começou 
como menino, chegou a ser presidente da empresa e 
até hoje está apaixonado pela Companhia Docas do 
Espírito Santo. Cumprimento o Doutor Francisco 
Junger, meu amigo querido. Gostaria de falar muito 
mais, mas tem mais homens do que mulheres - só eu 
de Deputada - então já viram que levarei um puxão 
de orelha por ter demorado. 

Finalizarei a fala, mas quero antes 
parabenizar os engenheiros e arquitetos. Amo a 
profissão de arquiteto. Acho que o arquiteto traz a 
beleza e o engenheiro dá a forma. Já fiz essa 
homenagem nesta Casa de Leis e hoje fico muito 
feliz em ver um engenheiro - o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que tem tantos mandatos e faz o seu 
trabalho com a alma - homenagear a sua própria 
classe. Fico realmente muito feliz. 

Parabenizo todos que estão nesta sessão 
solene. Todos são bem-vindos porque esta Casa de 
Leis é do povo. Muito obrigada. Um abraço no 
coração e Feliz Natal! (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Nesse momento fará uso da 
palavra, em nome dos Senhores Deputados presentes, 
o Senhor Deputado Esmael de Almeida, também 
engenheiro. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – (Sem 

revisão do orador) – Boa noite a todos. Saudamos a 
Mesa começando pelo Senhor Deputado José 
Esmeraldo, Presidente desta Sessão Solene, a quem 
parabenizamos pela iniciativa e pela criação da 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso.  

Nem precisamos mais falar sobre o Senhor 
Wilmar dos Santos Barroso porque já foi falado 
bastante sobre ele e sentimos saudade dele pois era 
nosso companheiro, amigo, conselheiro, foi nosso 
professor e nos cobrou muito no curso de Engenharia, 
não foi Luiz Augusto Calmon? 

Essa Comenda dignifica e honra todos nós 
engenheiros. Parabéns, Senhor Deputado José 
Esmeraldo, pela criação dessa Comenda. Estão 
presentes o Senhor José Maria Cola dos Santos, 
Presidente do Seng; os Senhores Deputados Luciano 
Pereira e Roberto Carlos, agradecemos a V. Ex.ªs por 
nos concederem a oportunidade de falar em nome dos 
senhores. Também agradecemos à Senhora Deputada 
Luzia Toledo, Vice-Presidenta desta Casa; o Senhor 
Helder Paulo Carnielli, Presidente do Crea; Senhor 
Wilmar Barroso Filho, mais conhecido como 
Wilmarzinho; e Presidente do Crea Júnior, 
Satiananda Carnielli. 

Tivemos o privilégio de indicar para receber 
essa Comenda o nosso homenageado e amigo, 
Senhor Chrisógono Teixeira Cruz; para nós foi uma 
grande honra tê-lo indicado, honrá-lo por sua história 
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de vida, por sua vida profissional, pelo legado 
deixado para todos nós engenheiros e como ex-
prefeito do Município de Vitória, Capital do Espírito 
Santo. 

Como o tempo é curto para todos nós 
procurarei ser breve. Saudamos a todos os 
engenheiros, arquitetos, familiares presentes nesta 
Casa, como disse o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, esta Casa é de V. S.ªs fiquem à vontade, 
esta Casa é nossa, é do povo do Estado do Espírito 
Santo.  

Lerei neste momento um artigo que escrevi 
para um jornal daqui do Município de Vitória, esses 
dias. A letra está muito pequena, mas vou tentar ler. 

Vivemos em uma época em que enfrentamos 
grandes problemas e desafios de sustentabilidade 
tanto na área urbana, como na área rural. Daí a 
importância cada vez mais evidente da atuação dos 
engenheiros e arquitetos. A atuação desses 
profissionais, apesar de todo avanço científico e 
tecnológico é fundamental ainda na solução de 
questões elementares como habitação popular, 
urbanismo e saneamento básico. 

O desenvolvimento econômico, social e 
ambiental está intimamente ligado à atuação dos 
engenheiros e arquitetos, pois a ação desses 
profissionais está presente direta ou indiretamente em 
todas as atividades humanas. Áreas como a medicina, 
Biologia, Educação, Comunicação dentre outras, não 
poderiam se desenvolver sem o apoio tecnológico da 
engenharia.  

Creio que todos os profissionais capixabas 
com a formação humanista além da técnica, 
desenvolvem um papel fundamental na vida do nosso 
povo.  

Sou engenheiro formado há trinta e nove 
anos, trabalhei na Companhia Espírito-santense 
durante trinta e sete anos em estágio e engenharia, 
não é Senhor João Ismael Ertulane Nardoto? S.S.ª 
enviou-me ao Estado do Rio de Janeiro para 
especializar na Fiocruz, muito obrigado, Senhor João 
Ismael Ertulane Nardoto, pela visão de S.S.ª que foi 
um grande amigo, colega nosso na Cesan por muitos 
anos.  

Profissão que me orgulha muito a qual me 
proporcionou as condições para desenvolver 
inúmeros trabalhos na área de Saneamento 
Ambiental, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida da população. 

Creio que, assim como eu, a maioria dos 
colegas vem cumprindo o juramento que fizemos por 
ocasião da nossa formatura, que diz: 

 
No cumprimento do meu dever de 
Engenheiro, não me deixarei levar 
pelo brilho excessivo da tecnologia, 
esquecendo-me completamente de 
que trabalho para o bem do homem e 
não da máquina. 
Respeitarei a natureza, evitando 

projetar ou construir equipamentos 
que destruam o equilíbrio ecológico 
ou que o poluam. Colocarei todo meu 
conhecimento científico a serviço do 
conforto e desenvolvimento da 
humanidade.  
Assim sendo, estarei em paz comigo 
e com Deus. 
 

Parabéns, meus colegas! E que Deus os 
capacite nos seus desejos pela excelência em tudo o 
que realizarem! 

E nunca esqueçam de que Deus é o primeiro 
construtor e arquiteto do Universo e de toda a 
natureza, ama cada um dos Senhores de uma maneira 
muito especial e por isso os criou!  

Desejo um Feliz Natal e próspero Ano Novo! 
Um ano de 2013 abençoado, juntamente com a 
família de todos os Senhores. Parabéns aos 
engenheiros, porque sabemos a importância da 
engenharia!  

Temos três Deputados engenheiros na 
Assembleia Legislativa, como o Senhor Deputado 
José Esmeraldo falou, e os Senhores não sabem como 
o profissional formado nessa área contribui para este 
Parlamento; enfim, em qualquer área.  

Mais uma vez, parabéns, Senhor Deputado 
José Esmeraldo, por essa iniciativa de criar a 
Comenda em nome do nosso querido Doutor Wilmar 
Barroso! Até outra oportunidade. Muito obrigado. 
(Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento fará uso da 
palavra o Senhor Helder Paulo Carnielli, Presidente 
do Crea-ES. 

 
O SR. HELDER PAULO CARNIELLI – 

Cumprimento engenheiros, engenheiras e arquitetos, 
esposas, noras e cunhados. É muita gente. Em 
especial o Senhor Deputado José Esmeraldo, 
proponente desta sessão solene, tão importante. É um 
momento de reconhecimento ímpar na engenharia 
capixaba. E em nome S. Ex.ª, cumprimento todos os 
outros Senhores Deputados. Cumprimento também o 
Senhor Wilmar dos Santos Barroso Filho, 
Wilmarzinho; o Senhor Chrisógono Teixeira da Cruz, 
ex-prefeito de Vitória, eterno prefeito de Vitória, e 
foi eleitor nosso; a Senhora Sathya Ananda Braguinia 
Almeida Carnielli, Presidente do Crea Júnior Espírito 
Santo; e o Senhor José Maria Cola dos Santos, nosso 
amigo, Presidente da Sociedade Espírito-Santense de 
Engenheiros, e em seu nome cumprimento todos os 
representantes de entidades do nosso Conselho. 
Cumprimento, também, todos os Conselheiros 
presentes, porque se formos nominar os 
esqueceremos. Estou vendo meu amigo Wilson 
Manoel de Freitas Filho, estudamos agronomia 
juntos, irmão do Senhor Deputado José Esmeraldo. 
Cumprimento todos. 
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Fiquei com inveja da visão do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida, porque com uma 
letrinha bem pequeninha S. Ex.ª não usa óculos. 
Parabéns, porque eu terei que usar óculos, porque 
caso contrário não falo nada. E lerei, também, a nossa 
mensagem. 

É imperativo que eu comece minha fala com 
o justo agradecimento aos Senhores Deputados desta 
Casa, em especial ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo pela iniciativa em homenagear nossos 
colegas engenheiros. Congratulo-me e, também, 
parabenizo os 31 engenheiros homenageados desta 
noite, escolhidos para receberem a honraria pela 
Comenda do mérito Legislativo Engenheiro Wilmar 
dos Santos Barroso. 

Muito nos honra essa Comenda que consta o 
nome do saudoso Wilmar Barroso, Engenheiro Civil 
que teve atuação marcante e exemplar na iniciativa 
privada em nosso Estado. Figura referencial da nossa 
profissão, foi um grande defensor da construção 
pesada no Espírito Santo. Falecido há pouco mais de 
um ano, Wilmar Barroso deixou um importante 
legado para a engenharia capixaba. 

Pois bem, senhoras e senhores, o dia 11 de 
dezembro foi escolhido como o Dia do Engenheiro. 
Isto mobiliza, em todo o País, as federações, os 
clubes, as associações, os institutos, os sindicatos e 
outras instituições que congregam os profissionais da 
engenharia. 

Queremos deixar claro que, na mesma 
proporção de sua importância e necessidade, os 
profissionais da engenharia vêm sendo 
historicamente esquecidos neste País, porquanto 
governos medíocres, não nos reconhecem como 
promotores do desenvolvimento. Não raro, pagam-
nos mal, por não reconhecer em nós engenheiros os 
propulsores do crescimento econômico. 

Com muita certeza somos a massa intelectual 
responsável por todo o desenvolvimento deste País. 
Nós, engenheiros, precisamos criar uma musculatura 
intelectual e política, para que reconheçam o nosso 
verdadeiro espaço que devemos ocupar dentro da 
sociedade. 

Senhor Presidente, é preciso trazer com 
clareza esta situação para esta Casa, sugerindo uma 
cuidadosa reflexão dos senhores representantes do 
povo capixaba. Esta data tem um significado 
relevante. Há setenta e nove anos, no dia 11 de 
dezembro de 1933, o Decreto Federal n.º 23.569 
regulamentou a profissão do engenheiro e do 
arquiteto. Além disso, criou o Sistema Confea/Crea. 

Aproveitamos esta importante homenagem 
para repetir um alerta que vem sendo feito há alguns 
anos: que neste País os engenheiros estão sendo 
excluídos da gestão pública. É um retrocesso que 
deve ser debitado na conta de governantes 
inconsequentes, que dão brechas ao atraso e ao 
perigo. Setores estratégicos da engenharia são 
entregues nas mãos de qualquer profissional, pondo 
em risco vidas humanas, numa irresponsável 

acomodação de compromissos políticos. 
Senhor Presidente, este ano terminamos o 

nosso planejamento estratégico. Estamos criando 
uma pesada agenda parlamentar para trazer, para este 
Plenário, várias correções de leis, não corporativas; 
mas, de proteção à sociedade. Tenho certeza de que 
V. Ex.ª e os outros três deputados engenheiros serão 
muito importantes na tramitação desses novos 
projetos. 

Estamos atentos mais do que nunca. Os 
departamentos técnicos de muitas secretarias, 
prefeituras, empresas públicas de modo geral, 
precisam se reavaliar urgentemente. Em todo o País, 
temos áreas restritas a engenheiros sendo conduzidas 
por gente que não tem o menor conhecimento de 
causa, principalmente na gestão dos municípios. 
Áreas como de mineração, saneamento, energia, 
transporte e habitação, estão sendo geridas por todo 
tipo de profissional, que está ali por amizade, 
acordos, porque perdeu a eleição, dentre outros 
fatores. 

Não se trata de mera defesa de reserva de 
mercado. É ver com olhos de engenheiro e se 
indignar com a falta de manutenção da nossa malha 
rodoviária, a expansão da cidade informal, que se 
constrói na periferia sem a atenção e responsabilidade 
de um engenheiro. 

A nossa defesa é que seja obrigatória a 
contratação de engenheiro nos departamentos 
técnicos e de fiscalização. Que os cargos executivos 
do mais alto escalão nas áreas de infraestrutura sejam 
ocupados por engenheiros experientes, a partir de 
rigorosos critérios técnicos. Num País que já tem um 
pé no primeiro mundo, muita coisa precisa mudar, e 
uma delas é o conceito de contratação de serviços 
especializados em engenharia por intermédio de 
pregões, como se o Poder Público estivesse 
comprando uma mercadoria, e não um trabalho 
intelectual de alto nível. 

O desenvolvimento do Brasil, o 
desenvolvimento do nosso Estado passou também 
pelas mãos dos engenheiros, que o País está 
perdendo. Muitos engenheiros estão até mesmo 
mudando de profissão. Há que se fazer uma 
intervenção urgente, sem o que vamos ver cada vez 
mais as grandes empresas - inclusive em obras 
públicas, trazerem seus engenheiros de fora para 
assumir o mercado de trabalho. Estamos firmes na 
defesa da nossa posição. 

Muitos de vocês não sabem que, somente no 
ano de 2011, entraram no País dois mil e trezentos 
engenheiros estrangeiros, que ao preencherem as 
fichas na Polícia Federal simplesmente declararam 
engineering, ocupando espaços de engenheiros 
brasileiros. É mentira a preposição do Governo 
Federal de que falta engenheiro neste País. O preceito 
de trazer, por decreto, um engenheiro vai acatar nossa 
soberania nacional. Estamos defendendo o princípio 
da legalidade, que o profissional que venha ao Brasil 
seja tratado pelos mesmos critérios com que um 
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brasileiro é tratado no exterior, ou seja, queremos que 
seja instalado e reconhecido pelo Ministério das 
Relações Exteriores deste País o princípio da 
reciprocidade. Que um engenheiro, que venha 
trabalhar no Brasil, tenha as mesmas proporções de 
trabalhar que no seu país de origem. 

Estamos formando, conceituando, está na 
fase final, a elaboração de um convênio com a Polícia 
Federal e com o Ministério do Trabalho, por meio da 
Delegacia Regional do Trabalho do Espírito Santo, 
um poder de fiscalizar essas empresas periféricas que 
estão com vários engenheiros asiáticos, pagando 
seiscentos a oitocentos dólares. O que não se quer 
pagar no Brasil é o salário mínimo profissional, que é 
devidamente reconhecido por lei. Essas empresas 
estão tomando o mercado de um profissional 
brasileiro, além de não estar contribuindo com as 
cargas tributárias a que somos submetidos todos dias.  

Durante este ano, com ampla participação das 
entidades vinculadas, criamos o nosso Plano 
Estratégico, cujo objetivo é organizar e orientar 
nossos passos na construção de um novo Crea. O 
Crea que nós profissionais queremos. Definimos os 
eixos estratégicos que norteiam nossas ações na 
direção do Crea. Definimos dezessete projetos 
voltados para os anseios da comunidade e para a 
valorização de quase vinte e sete mil profissionais 
registrados em nosso conselho. No final desta sessão, 
estará à disposição o Planejamento Estratégico e 
aceitamos sugestões a qualquer momento. 

Com esses princípios, vamos em frente. 
Nossa meta é valorizar nossos profissionais e fazer 
daquele conselho a principal ferramenta para o 
desenvolvimento econômico e social do nosso Estado 
do Espírito Santo. 

Viva a engenharia! Viva os engenheiros! 
(Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, daremos início 
à entrega da Comenda Wilmar dos Santos Barroso, 
destinada a homenagear os engenheiros e arquitetos, 
instituído pelo Projeto de Resolução n.º 3.167, de 
autoria do Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Convido o Senhor Wilmar dos Santos 
Barroso Filho, homenageado do Senhor Deputado 
José Esmeraldo, para, de acordo com a Resolução n.º 
3.350, receber a Comenda Wilmar dos Santos 
Barroso das mãos do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Wilmar dos Santos Barroso Filho é 
engenheiro civil, formado pela Universidade Federal 
do Espírito Santo – Ufes. Atuou durante toda a sua 
vida profissional na iniciativa privada. Começou 
atuando como auxiliar de escritório na empresa 
Engenharia e Construtora Arariboia, onde atualmente 
é diretor operacional. Foi presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção Pesada no Estado do Espírito 
Santo – Sindicopes e atualmente é presidente do 

Conselho Consultivo do Sindicopes e delegado 
representante na Findes. É filho do Senhor Wilmar 
dos Santos Barroso, que dá nome a esta Comenda. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Helder Paulo 
Carnielli, homenageado do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, para, de acordo com a Resolução n.º 
3.336, receber a Comenda Wilmar dos Santos 
Barroso das mãos de S. Ex.ª, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Helder Paulo Carnielli é 
engenheiro agrônomo, foi conselheiro do Crea-ES, 
conselheiro da Findes e presidente da Sociedade 
Espírito-Santense de Engenheiros Agrônomos - 
SEEA por três mandatos, de 2003 a 2008. Foi o 
primeiro diretor-geral da Mútua-ES, Caixa de 
Assistência dos Profissionais do Crea Espírito Santo. 
Atualmente exerce o cargo de presidente do Crea 
Espírito Santo para o triênio 2012-2014. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Luiz Fiorotti, 
homenageado do Senhor Deputado José Esmeraldo, 
para, de acordo com a Resolução n.º 3.338, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos de S. 
Ex.ª, e nesse ínterim procederei à leitura do currículo 
de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Luiz Fiorotti é engenheiro civil, 
pós-graduado em Engenharia de Segurança no 
Trabalho. Durante dois mandatos seguidos, 1999 a 
2005, ocupou a presidência do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Espírito Santo – Senge – 
ES. No final de 2005 foi eleito presidente do Crea 
Espírito Santo para o triênio 2006-2008. Em junho de 
2008 foi reeleito presidente da instituição para a 
gestão 2009-2011. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Chrisógono 
Teixeira da Cruz, homenageado do Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, para, de acordo com a Resolução 
n.º 3.326, receber a Comenda Wilmar dos Santos 
Barroso das mãos de S. Ex.ª e do Senhor Deputado 
José Esmeraldo, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Chrisógono Teixeira da Cruz é 
engenheiro formado pela PUC, construiu o grande 
Hotel Estoril. Como construtor participou de diversas 
construções de edifícios no centro de Vitória, na 
Praia do Canto e em Camburi. Foi prefeito de Vitória 
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nos anos 70. Hoje, com oitenta e quatro anos, é um 
orgulho para todos os engenheiros.  

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Alexandra 
Sordine Figueiredo, homenageada do Senhor 
Deputado Luciano Pereira, para, de acordo com a 
Resolução n.º 3.330, receber a Comenda Wilmar dos 
Santos Barroso das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado José Esmeraldo, e nesse ínterim procederei 
à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

A Senhora Alexandra Sordine Figueiredo é 
arquiteta com MBA em Gerenciamento de Projetos. 
Participou, entre 2006 e 2007, da obra do novo 
aeroporto de Vitória e gerenciou projetos de escolas e 
unidades de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Vitória. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – A Sociedade Espírito-santense 
de Engenheiros convida todos para comparecerem ao 
lançamento da revista da sociedade, em 
comemoração aos seus sessenta e dois anos, no dia 
20 de dezembro, no auditório do Crea/ES, ocasião em 
que serão homenageados vários profissionais. 
(Pausa) 

Convido o Senhor Álvaro João Bridi, 
homenageado da Senhora Deputada Luzia Toledo, 
para, de acordo com a Resolução n.º 3.351, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos de S. 
Ex.ª e do Senhor Deputado José Esmeraldo, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª. 
(Pausa) 

O Senhor Álvaro João Bridi é engenheiro 
agrônomo formado pela Ufes. Pós-graduado em 
Engenharia de Segurança do Trabalho pela Ufes e em 
Defensivos Agrícolas pela Universidade Federal de 
Viçosa. Membro da Diretoria Executiva da Seea 
(2010-2013) e 2.º Vice-Presidente do Crea/ES 
(2012). Atualmente trabalha no Iema. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Eliomar 
Venâncio de Souza Filho, homenageado do Senhor 
Deputado Roberto Carlos, para, de acordo com a 
Resolução n.º 3.329, receber a Comenda Wilmar dos 
Santos Barroso das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado José Esmeraldo, e nesse ínterim procederei 
à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Eliomar Venâncio de Souza Filho é 
arquiteto formado pela Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes), pós-graduado em Tecnologia 
das Construções pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), pós-graduado em Light Design pela 
Universidade Castelo Branco e pós-graduado em 
Engenharia Ambiental pela Faculdade Cândido 
Mendes. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Informo que o Senhor Deputado 
Luiz Durão estava em Linhares para uma reunião, 
acabou de chegar à Assembleia Legislativa e logo em 
seguida retornará a Linhares.  

Convido a Senhora Maria do Socorro 
Vasconcelos Passos, homenageada do Senhor 
Deputado Luiz Durão, para, de acordo com a 
Resolução n.º 3.324, receber a Comenda Wilmar dos 
Santos Barroso das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 
Deputado José Esmeraldo, e nesse ínterim procederei 
à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

A Senhora Maria do Socorro Vasconcelos 
Passos é engenheira civil formada pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes), pós-graduada em 
Matemática Superior pela PUC-MG, pós-graduada 
em Auditoria Ambiental pela UCB-RJ e pós-
graduada em Perícia Ambiental Judiciária e 
Securitária pela UCB-RJ. Já exerceu as funções de 
professora universitária, diretora de obras públicas, e 
atualmente atua como engenheira da Prefeitura de 
Sooretama. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Elda dos 
Santos Barbosa, homenageada do Senhor Deputado 
José Carlos Elias, representado pela Doutora Dicla 
Maria Pifer Brzeski, representante do gabinete, para, 
de acordo com a Resolução n.º 3.333, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos de S. 
S.ª e dos Senhores Deputados José Esmeraldo e Luiz 
Durão, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo da homenageada. (Pausa) 

A Senhora Elda dos Santos Barbosa é 
engenheira civil formada pela Universidade Federal 
Do Espírito Santo (Ufes), Pós-Graduada em 
Engenharia de Segurança do Trabalho e em Gestão 
Ambiental, Servidora de Carreira da Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Linhares). 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Sergio Sá 
Freitas, homenageado do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, para, de acordo com a Resolução n.º 
3.342, receber a Comenda Wilmar dos Santos 
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Barroso das mãos de S. Ex.ª e do Senhor Deputado 
Luiz Durão, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Sérgio de Sá Freitas é engenheiro 
civil formado pela Ufes. Aos 27 anos assumiu a 
Secretaria Municipal de Habitação da Prefeitura 
Municipal de Vitória; em 2008 foi eleito Vereador 
pelo Município de Vitória; em 2009 retornou à 
atividade de Secretário de Habitação, onde 
permaneceu até outubro de 2011. Atualmente exerce 
o cargo de Vereador pelo Município de Vitória. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Marco 
Antonio de Oliveira para receber, em nome do 
Senhor José Antonio Saadi Abi-Zaid, homenageado 
do Senhor Deputado José Esmeraldo, de acordo com 
a Resolução n.º 3.353, a Comenda Wilmar dos Santos 
Barroso das mãos de S. Ex.ª e do Senhor Deputado 
Luiz Durão, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor José Antonio Saadi Abi-Zaid é 
engenheiro mecânico e de segurança do trabalho 
formado pela Ufes; Conselheiro do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-ES para 
o triênio 2011/2014. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Elmo Luiz 
Campo Dall’Orto Filho para receber, em nome do 
Senhor Elmo Luiz Campo Dall’Orto, homenageado 
do Senhor Deputado José Esmeraldo, de acordo com 
a Resolução n.º 3.352, a Comenda Wilmar dos Santos 
Barroso das mãos de S. Ex.a e do Senhor Deputado 
Luiz Durão, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Elmo Luiz Campos Dall’ Orto é 
engenheiro civil formado pela Universidade Federal 
Do Espírito Santo (Ufes), Conselheiro do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-ES para 
o triênio 2011/2014. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Reginaldo 
Vello Loureiro, homenageado do Senhor Deputado 
José Esmeraldo, para, de acordo com a Resolução n.º 
3.339, receber a Comenda Wilmar dos Santos 
Barroso das mãos de S. Ex.a e do Senhor Deputado 
Luiz Durão, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Reginaldo Vello Loureiro é 
engenheiro civil, sanitarista e de segurança do 

trabalho, mestre em Poluição das Águas, em Saúde 
Ambiental e Ocupacional. Ex-professor da Ufes e do 
Ifes. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Rodrigo 
Sobrinho Casado, homenageado do Senhor Deputado 
José Esmeraldo, para, de acordo com a Resolução n.º 
3.340, receber a Comenda Wilmar dos Santos 
Barroso das mãos de S. Ex.a e do Senhor Deputado 
Luiz Durão, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Rodrigo Sobrinho Casado é 
engenheiro civil, formado Pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes); Pós-Graduado em Perícias 
de Engenharia e Avaliações de Imóveis; Pós-
Graduado em Tecnologia e Produtividade nas 
Construções; Gerente Regional (antigo Prefeitinho) 
da Região 02 (Santo Antônio) da Prefeitura 
Municipal De Vitória. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Danilo Lins 
Martins, homenageado dos Senhores Deputados José 
Esmeraldo e Luiz Durão, representado pela Senhora 
Marília Custódio Santos, para, de acordo com a 
Resolução n.º 3.343 receber a Comenda Wilmar dos 
Santos Barroso das mãos de S. Ex.ªs, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo do homenageado. 
(Pausa) 

O Senhor Danilo Lins Martins é engenheiro 
civil, formado pela Universidade Federal do Espírito 
Santo, Ufes. Atualmente, exerce a função de 
engenheiro na Prefeitura Municipal de Vitória. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Guilhermina 
Maria Pinheiro Gama, homenageada dos Senhores 
Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão, para, de 
acordo com a Resolução n.º 3.334 receber a Comenda 
Wilmar dos Santos Barroso das mãos de S. Ex.ªs, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

A Senhora Guilhermina Maria Pinheiro 
Gama é engenheira civil, pós-graduada em Análise 
de Sistemas, funcionária de carreira do DER/ES, 
onde já atuou como Diretora de Transportes, 
exercendo atualmente o cargo de Gerente de Obras 
Complementares, na Diretoria de Obras Especiais; 
também já atuou no núcleo de Engenharia do 
Tribunal de Contas do Espírito Santo. 
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(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Fernando 
Antônio Penha Coutinho, homenageado dos Senhores 
Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão, para, de 
acordo com a Resolução n.º 3.341, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos de S. 
Ex.ªs, e nesse ínterim procederei à leitura do currículo 
de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Fernando Antônio Penha Coutinho 
é engenheiro civil, atua como engenheiro na 
Prefeitura Municipal de Vitória há treze anos, 
atuando em grandes projetos como a construção da 
Grande São Pedro; atualmente é funcionário da 
Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Vitória. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Wilson 
Manoel de Freitas Filho, homenageado dos Senhores 
Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão, para, de 
acordo com a Resolução n.º 3.348, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos de S. 
Ex.ªs, e nesse ínterim procederei à leitura do currículo 
de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Wilson Manoel de Freitas Filho é 
engenheiro agrônomo formado pela Universidade 
Federal do Espírito Santo, proprietário da empresa 
Vale do Moxuara Turismo Rural, que é hoje modelo 
de sustentabilidade, preservação e educação 
ambiental. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Marília 
Custódio Santos, homenageada dos Senhores 
Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão, para, de 
acordo com a Resolução n.º 3.347, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos de S. 
Ex.ªs, e nesse ínterim procederei à leitura do currículo 
de S. S.ª. (Pausa) 

A Senhora Marília Custódio Santos é 
engenheira civil, formada pela Universidade Federal 
do Espírito Santo, pós-graduada em Engenharia de 
Sistemas Urbanos, pós-graduada em planejamento de 
rede escolar; atualmente atua como engenheira civil 
na Prefeitura Municipal de Vitória.  

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Rubens 
Carlos Mathias, homenageado dos Senhores 
Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão, para, de 
acordo com a Resolução n.º 3.346, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos de S. 
Ex.ªs, e nesse ínterim procederei à leitura do currículo 
de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Rubens Carlos Mathias é 
engenheiro elétrico, atualmente exerce a função de 
Engenheiro na Prefeitura Municipal de Vitória, 
atuando na Gerência de Projetos da Secretaria 
Municipal e Obras. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Sebastião 
Luiz Folador Mendes, homenageado do Senhor 
Deputado José Esmeraldo, para, de acordo com a 
Resolução n.º 3.349, receber a Comenda Wilmar dos 
Santos Barroso das mãos dos Senhores Deputados 
José Esmeraldo e Luiz Durão, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Sebastião Luiz Folador Mendes é 
engenheiro civil, formado pela Universidade Federal 
do Espírito Santo - Ufes, pós-graduado em 
Engenharia de Avaliações e Perícias, pós-graduado 
em Teoria e Prática de Concreto Armado; atualmente 
atua como engenheiro civil na Prefeitura Municipal 
de Vitória. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor João Bosco 
de Angeli, homenageado da Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, para, de acordo com a Resolução 
n.º 3.328, receber a Comenda Wilmar dos Santos 
Barroso das mãos dos Senhores Deputados José 
Esmeraldo e Luiz Durão, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor João Bosco de Angeli é engenheiro 
civil, formado pela Universidade Federal do Espírito 
Santo - Ufes, pós-graduado em Engenharia Civil na 
PUC-RJ e em Engenharia de Transporte e Engenharia 
de Trânsito. Trabalhou em obras importantes como a 
construção da ponte Rio-Niterói e do trevo de 
Guarapari. Residente em Cariacica há 40 anos. 

(Procede-se à entrega da 
Comenda)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Luiz 
Herkenhoff, homenageado do Senhor Deputado Da 
Vitória, para, de acordo com a Resolução n.º 3.323, 
receber a Comenda Wilmar dos Santos Barroso das 
mãos do Senhor Deputado José Esmeraldo, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo de S. S.ª. 
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(Pausa) 
O Senhor Luiz Herkenhoff é engenheiro 

civil, formado pela Universidade Federal do Espírito 
Santo, Ufes. Mestre em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ e 
Doutor em Engenharia pela Universidade Politécnica 
da Catalunya. Atualmente é professor associado da 
Universidade Federal do Espírito Santo, Ufes, possui 
diversos artigos e publicações no Brasil e no exterior. 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor José Augusto 
Sava, homenageado do Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, representado pelo Senhor Edison Moreira, 
assessor de gabinete de S. Ex.ª, para, de acordo com a 
Resolução n.º 3.337, receber a Comenda Wilmar dos 
Santos Barroso das mãos do Senhor Deputado José 
Esmeraldo e de S. S.ª, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo do homenageado. (Pausa) 

O Senhor José Augusto Sava é engenheiro 
civil e elétrico, formado pela Universidade Federal 
do Paraná, UFPR, pós-graduado em Análise de 
Sistemas pela PUC-PR, pós-graduado em Engenharia 
de Recursos Hídricos e Saneamento pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS; 
Advogado formado pela FDV e pós-graduado em 
Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas; 
Auditor do Estado, aprovado em 1.º lugar. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Juarez Farid 
Aarão Junior, homenageado do Senhor Deputado 
Glauber Coelho, representado pela Senhora Lílian de 
Souza Barbosa, assessora de gabinete de S. Ex.ª, 
para, de acordo com a Resolução n.º 3.335, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos do 
Senhor Deputado José Esmeraldo e de S. S.ª, e nesse 
ínterim procederei à leitura do currículo do 
homenageado. (Pausa) 

O Senhor Juarez Farid Aarão Junior é 
arquiteto, formado pela Universidade Santa Úrsula – 
RJ, Engenheiro de Segurança do Trabalho formado 
pela Universidade Centro Leste e Bacharel em 
Direito, com especialização em Gestão Ambiental, e 
pós-graduado em Direito do Trabalho; funcionário 
efetivo da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, há 
14 anos. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Swamy 
Negris de Barcellos, homenageado do Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas, representado 

pelo Senhor Fabrício Francisco do Nascimento, 
assessor de gabinete de S. Ex.ª, para, de acordo com a 
Resolução n.º 3327, receber a Comenda Wilmar dos 
Santos Barroso das mãos do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo do homenageado. (Pausa) 

O Senhor Swamy Negris de Barcellos é 
engenheiro eletricista formado pela Univale, pós-
graduado em Logística Empresarial pela FGV, pós-
graduando em Engenharia de Segurança do Trabalho 
pela Unisam. Atuante na área de elaboração de 
projetos e construção civil, tendo atuado em diversas 
prefeituras. Foi professor das Escolas Técnicas 
Cedtec e Ifes.   
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Ricardo 
Antônio Ramos, homenageado do Senhor Deputado 
Marcelo Santos, para, de acordo com a Resolução n.º 
3332, receber a Comenda Wilmar dos Santos Barroso 
das mãos do Senhor Deputado José Esmeraldo, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

O Senhor Ricardo Antônio Ramos é 
engenheiro mecânico formado pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (Ufes). Mestre em 
Engenharia de Produção pela PUC-RJ, professor 
universitário desde 2011 na Faesa. Já atuou em 
grandes empresas como ArcelorMittal, Vale e 
Flexibrás. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor João Ismael 
Ortulane Nardoto, homenageado do Senhor Deputado 
Sérgio Borges, representado pela Senhora Marinete 
Hoffman, assessora de gabinete de S. Ex.ª, para, de 
acordo com a Resolução n.º 3325, receber a Comenda 
Wilmar dos Santos Barroso das mãos do Senhor 
Deputado José Esmeraldo, e nesse ínterim procederei 
à leitura do currículo do homenageado. (Pausa) 

O Senhor João Ismael Ortulane Nardoto é 
engenheiro civil formado pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes), com especialização em 
Engenharia de Saúde Pública. Atuou como Diretor 
Técnico da Cesan. Presidiu a Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental. Foi Diretor-
Geral do Departamento de Edificação e Obras do ES, 
tendo ainda atuado em diversos outros órgãos 
públicos e privados. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Rodrigo 
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Otávio Vecchio Rodrigues, homenageado do Senhor 
Deputado Sandro Locutor, representado pelo Senhor 
Paulo Roberto, assessor de gabinete de S. Ex.ª, para, 
de acordo com a Resolução n.º 3334, receber a 
Comenda Wilmar dos Santos Barroso das mãos do 
Senhor Deputado José Esmeraldo, e nesse ínterim 
procederei à leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Rodrigo Otávio Vecchio Rodrigues 
é engenheiro civil formado pela Universidade Federal 
do Espírito Santo (Ufes). Engenheiro de carreira da 
Prefeitura Municipal de Cariacica, onde ocupou 
diversos cargos, tais como Diretor de Controle e 
Obras e Secretário Municipal de Obras. 

 
(Procede-se à entrega da 
Comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento serão entregues 
placas aos homenageados indicados pelo Crea/ES e 
pelo Senhor Deputado Estadual José Esmeraldo. 

Convido o Senhor Eudier Antônio da Silva, 
para receber uma placa alusiva ao Dia do Engenheiro 
e do Arquiteto das mãos do Senhor Deputado José 
Esmeraldo e do Senhor Helder Paulo Carnielli, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

O Senhor Eudier Antônio da Silva é 
engenheiro mecânico formado pelo Instituto de 
Tecnologia de Governador Valadares. Atualmente 
atua no Departamento de Estradas de Rodagem do 
Espírito Santo. (DER/ES). 
 

(O homenageado recebe a placa)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor José Antônio 
do Amaral Filho, para receber uma placa alusiva ao 
Dia do Engenheiro e do Arquiteto das mãos do 
Senhor Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder 
Paulo Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor José Antônio do Amaral Filho é 
engenheiro civil formado pela Politécnica da 
Universidade Federal do Espírito Santo. Já atuou no 
Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito 
Santo (DER/ES) e atualmente é sócio proprietário da 
empresa Jaaf Engenharia. 

(O homenageado recebe a placa) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Rodrigo 
Américo Pereira, para receber uma placa alusiva ao 
Dia do Engenheiro e do Arquiteto das mãos do 
Senhor Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder 
Paulo Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Rodrigo Américo Pereira, 
engenheiro civil formado pela Universidade Federal 
do Espírito Santo –Ufes, perito avaliador filiado ao 
Ibape-ES, foi Presidente da Sociedade Espírito-

Santense de Engenheiros – SEE; coordenou a Câmara 
Nacional de Engenharia Civil do Brasil e a Câmara 
Regional do Conselho Federal de Engenharia por 
diversas vezes. Atualmente é consultor de obras civis 
como mini usinas hidrelétricas, prediais. 
 

(O homenageado recebe a placa)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Demilson 
Guilherme Martins, para receber uma placa alusiva 
ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto das mãos do 
Senhor Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder 
Paulo Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Demilson Guilherme Martins, 
engenheiro civil formado pela Universidade Federal 
do Espírito Santo – Ufes, Pós-Graduado em 
Avaliações e Perícias de Engenharia; engenheiro da 
Prefeitura de Vitória; engenheiro da Telest; 
Conselheiro do Crea e Vice-Presidente do Ibape-ES - 
Instituto de Avaliações e Pericias do ES. 

 
(O homenageado recebe a placa)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Francisco 
Alfredo Lobo Junger, para receber uma placa alusiva 
ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto das mãos do 
Senhor Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder 
Paulo Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

Francisco Alfredo Lobo Junger é engenheiro 
agrônomo formado pela Escola Superior de 
Agricultura – Universidade Rural de Minas Gerais; 
empresário da Emec – Obras e Serviços Ltda. 

 
(O homenageado recebe a placa)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Carlos 
Augusto Calmon Nogueira da Gama, para receber 
uma placa alusiva ao Dia do Engenheiro e do 
Arquiteto das mãos do Senhor Deputado José 
Esmeraldo e do Senhor Helder Paulo Carnielli, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

Carlos Augusto Calmon Nogueira da Gama é 
engenheiro civil formado pela PUC-RJ. Atualmente 
atua como professor universitário. 

 
(O homenageado recebe a placa)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Marco 
Antônio de Oliveira, para receber uma placa alusiva 
ao Dia do Engenheiro e do Arquiteto das mãos do 
Senhor Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder 
Paulo Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

Marco Antônio de Oliveira é engenheiro civil 
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e engenheiro de segurança do trabalho formado pela 
Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes; 
representante do Crea/ES no Conselho Técnico do 
Corpo de Bombeiros Militar do ES; representante do 
Crea/ES no Conselho Municipal de Meio Ambiente 
no Município de Serra-ES; atuando em perícias 
judiciais como representante do juízo e como 
assistente técnico. Atuou na construção da 2.ª e 3.ª 
Ponte, ligando o Município de Vitória ao de Vila 
Velha. 
 

(O homenageado recebe a placa) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Passaremos à entrega dos 
diplomas aos homenageados indicados pelo Crea/ES 
e pelo Senhor Deputado José Esmeraldo.   

Convido a Senhora Simone Baía Pereira, para 
receber o diploma das mãos do Senhor Deputado 
José Esmeraldo e do Senhor Helder Paulo Carnielli, e 
nesse ínterim procederei à leitura do currículo de S. 
S.ª. (Pausa) 

A Senhora Simone Baía Pereira é engenheira 
química com especialização em Hidrogeologia 
Aplicada a Aguas Subterrâneas e mestrado em 
Geoquímica e Petrologia; engenheira química-meio 
ambiente, atuando na Petrobras; Diretora da Mulher, 
na Federação Interestadual de Sindicatos de 
Engenheiros – Fisenge, e membro do Comitê de 
Mulheres da Uni América. 

 
(A homenageada recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Álvaro 
Garcia, para receber o diploma das mãos do Senhor 
Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder Paulo 
Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Álvaro Garcia é engenheiro 
florestal formado pela Faculdade de Ciências 
Agrárias do Pará; mestre em Ciência Florestal pela 
USP e ex-gerente do Departamento de Recuperação 
de Áreas Degradadas da Vale do Rio Doce. 
Atualmente é Diretor-Técnico da Empresa Hhea – 
Meio Ambiente e Arqueologia. 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor José Carlos 
de Assis, para receber o diploma das mãos do Senhor 
Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder Paulo 
Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor José Carlos de Assis é engenheiro 
mecânico formado pela PUC-MG, com Pós-
graduação em Gestão Ambiental e Engenharia 
Econômica; funcionário de carreira do Departamento 
de Estradas de Rodagem do Espírito Santo - DER-
ES, há 31 anos; Diretor do Sindicato dos Engenheiros 
do Estado do Espírito Santo por dois mandatos. 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Simone 
Coutinho Larcerda, para receber o diploma das mãos 
do Senhor Deputado José Esmeraldo e do Senhor 
Helder Paulo Carnielli, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

A Senhora Simone Coutinho Larcerda, 
engenheira florestal formada pela Universidade 
Federal de Viçosa, Vice-Presidente da Aefes. 
Atualmente atua na área de projeto e paisagismo 
ambiental da empresa Equilíbrio Paisagismo e Meio 
Ambiente. 

 
(A homenageada recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor João Carlos 
Meneses para receber o diploma das mãos do Senhor 
Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder Paulo 
Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura do 
currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor João Carlos Meneses é engenheiro 
civil formado pela Civil Instituto de Tecnologia de 
Governador Valadares - MG, com especialização em 
Rodovia e Engenharia de Segurança do Trabalho. 
Pós-graduado em Engenharia de Segurança do 
Trabalho, atualmente atua como Engenheiro no DER 
- ES. 

 
(O homenageado recebe o diploma) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Adilon 
Vargas de Souza para receber o diploma das mãos do 
Senhor Deputado José Esmeraldo e do Senhor Helder 
Paulo Carnielli, e nesse ínterim procederei à leitura 
do currículo de S. S.ª. (Pausa) 

O Senhor Adilon Vargas de Souza é 
engenheiro agrônomo formado pela Escola Nacional 
de Agronomia, consultor autônomo, especialista em 
Avaliação em Perícias de Imóveis Rurais em 
Questões Agrárias. Atual membro do Conselho 
Deliberativo da Sociedade Espírito-Santense de 
Engenheiros Agrônomos - SEEA. 
 

(O homenageado recebe o diploma) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Feitas as homenagens, neste 
momento fará uso da palavra em nome dos 
homenageados o Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso Filho, filho do homenageado Wilmar dos 
Santos Barroso, que dá nome à Comenda. 

 
O SR. WILMAR DOS SANTOS 

BARROSO FILHO – (Sem revisão do orador) - 
Cumprimento a Vice-Presidenta da Assembleia 
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Legislativa, a Senhora Deputada Luzia Toledo, que 
prestou uma homenagem à minha mãe. Obrigado, 
Deputada! Agradeço especialmente ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo a honra de colocar o nome 
do meu saudoso pai nesta Comenda que estou vendo 
ser entregue a tantos amigos, ilustres engenheiros que 
já prestaram relevantes serviços à engenharia no 
Estado do Espírito Santo. 

Cumprimento o Senhor José Maria, e em 
nome dele cumprimento todos os engenheiros; o 
Senhor Helder Paulo Carnielli, Presidente do Crea – 
ES; o Doutor Chrisógono Teixeira da Cruz, grande 
amigo do meu saudoso pai. O Doutor Cruz realmente 
me remete sempre à lembrança de papai. Fico 
emocionado, me perdoem. Mas é uma figura que 
realmente sempre esteve muito presente, muito 
amigo, de coração, de papai. 

Queria agradecer a presença a minha esposa 
Patrícia e a minha filha Mariah, e em nome delas, 
cumprimento todas as mulheres que estão neste 
Plenário. O Senhor Américo Madeira, meu sócio, 
muito amigo do meu pai também, nos deu a honra de 
estar presente. 

Nem me sinto tão preparado para falar em 
nome dos homenageados, até porque reconheço 
vários deles, alguns foram meus professores: Luiz 
Herkenhoff e Reginaldo Vello Loureiro. Luiz, não 
estava te reconhecendo, mas a matéria era boa, 
puxada. 

Meus filhos hoje estão também começando a 
estudar. Meu filho Gabriel faz Engenharia e minha 
filha Mariah está começando Arquitetura. Ou seja, o 
Doutor Wilmar dos Santos Barroso conseguiu, 
realmente, deixar um legado para a terceira geração. 

Não tenho mais o que falar do Doutor 
Wilmar dos Santos Barroso, lembro-me de que já foi 
dito nesta sessão, que ele foi um homem com uma 
retidão enorme. Trabalhou muito, dedicou-se à 
Engenharia. Formou a empresa que hoje estamos 
tocando para frente com muito esforço. A única coisa 
que tenho que acrescentar é o privilégio que tive de 
ter um professor do porte do meu pai dentro da minha 
casa. Os ensinamentos que deixou da forma como 
conduzir não só a Engenharia, mas também 
empresarialmente a área de Engenharia. Meu pai era 
um homem que poderia até parecer de poucos 
amigos. Mas quem o conheceu, quem foi seu amigo, 
sabe o carinho com que tratava as pessoas: com 
retidão, com honestidade, com respeito mútuo. Foi o 
que me ensinou, e tento aplicar na minha vida 
profissional.  

Papai, reconhecidamente, cunhava frases 
para quase tudo. Tenho buscado esses ensinamentos 
que ele deixou, tentando guardar e tocar a vida. Uma 
das frases que falava, que consta até na publicação do 
Crea - ES, é: Não existe desenvolvimento sem 
engenharia. Isso é uma verdade. Como falou o 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, a Engenharia 
hoje está em todos os setores da vida das pessoas. Era 
só construção de prédios, saneamento, engenharia 

mecânica, engenharia elétrica, e hoje se vê 
engenharia até na área médica. Minha mãe não pôde 
estar presente porque está passando por um problema 
de saúde e foi colocada uma válvula nela. Cheguei a 
comentar com o médico: Tem um pedaço de 
Engenharia nessa intervenção que o senhor fez.  

É com muita emoção, Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que agradeço, de coração, a homenagem 
que V. Ex.ª fez a meu pai. É uma honra muito grande 
saber que essa imagem será carregada por grandes 
engenheiros que atuam em nosso Estado. Agradeço 
de coração a homenagem, agradeço a todos. Feliz 
Natal e próspero Ano Novo a todos! (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Neste momento, o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, proponente desta sessão, 
fará as considerações finais e o encerramento 
regimental da sessão. 
 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 
ESMERALDO) – Vamos encerrar esta sessão 
solene, muito importante e proveitosa.  

Convido todos para um coquetel oferecido 
pelo Crea - ES, que será servido no Salão Nobre 
desta Casa de Leis.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, 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, e 
comunico que haverá sessão solene dia 13 de 
dezembro de 2012, às 19h, conforme requerimento da 
Mesa Diretora, aprovado em Plenário, em 
homenagem ao Dia da Família, e sessão ordinária dia 
17 de dezembro de 2012, cuja Ordem do Dia foi 
anunciada na centésima vigésima primeira sessão 
ordinária, realizada dia 12 de dezembro de 2012.  
 

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 
nove minutos 

 
. 
QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

SOLENE DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
  

ÀS DEZENOVE HORAS E QUARENTA 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO ESMAEL 
DE ALMEIDA OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Senhoras e Senhores, Senhores 
Deputados presentes, telespectadores da TV 
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Assembleia, boa noite! 
É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 
para a sessão solene em homenagem ao Dia da 
Família.  

Neste instante o idealizador dessa sessão, 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, fará abertura 
dessa sessão solene conforme é regimental. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ESMAEL DE 
ALMEIDA) – Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um 
versículo da Bíblia.  
 

(O Senhor Deputado Esmael de 
Almeida lê Salmos, 128:1-8)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ESMAEL DE 

ALMEIDA) – O Presidente, de ofício, dispensa a 
leitura da ata da sessão anterior. (Pausa)  

Informo aos Senhores Deputados e demais 
presentes que essa sessão é solene, em homenagem 
ao Dia da Família, conforme requerimento de autoria 
da Mesa Diretora, aprovado em Plenário. 
Passo a palavra ao Cerimonialista. 
  

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 
Pastor Jessé Bueno de Oliveira, Diretor Nacional do 
MMI Ministério Casados para Sempre; o Senhor 
Fábio André Pirchiner Torres, Diretor Estadual do 
MMI Ministério Casados para Sempre; o Senhor 
Rony Carneiro Rodor, Diretor das Cidades do MMI 
Ministério Casados para Sempre, e o Senhor José 
Ronaldo Candotti, Diretor dos Casados para Sempre 
de Vila Velha. (Pausa)  

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido todos para, de pé, 
ouvirmos a execução do Hino Nacional e o do 
Espírito Santo. (Pausa) 
 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo)  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, convido para 
fazer uso da palavra o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, idealizador desta sessão. 
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – (Sem 
revisão do orador) - Que a graça e a paz de Jesus 
Cristo estejam com todos os senhores. Hoje é um dia 
muito especial. Estou muito feliz com a presença de 
cada um nesta Casa de Leis. Sintam-se à vontade. A 
Casa é de vocês. Esta é a Casa do povo. Então, queria 

que os senhores se sentissem bem à vontade neste 
local.  

Saudamos o Pastor Jessé Bueno de Oliveira, 
Diretor Nacional do MMI e sua esposa, a Senhora 
Suely Lemes Barbosa de Oliveira. O Estado do 
Espírito Santo se sente honrado pelo fato de estarem 
nesta sessão. É uma honra a presença de V. S.as. 
Sabemos da importância da atuação e do trabalho que 
fazem no Brasil. Inclusive, hoje estivemos na Rádio 
Novo Tempo, onde o Pastor Jessé Bueno de Oliveira 
fez uma palestra, deu uma palavra aos capixabas.  

Saudamos o nosso amigo Rony Carneiro 
Rodor, engenheiro também ativo, participante nesta 
área da família. Estamos muito felizes com a sua 
presença. Saudamos também o Senhor Fabio André 
Pirchiner Torres, mais conhecido como Fabinho, 
Diretor Estadual do MMI Ministério Casados para 
Sempre, Pais para Toda Vida e cursos para noivos. É 
um guerreiro, um lutador. Somos testemunha do seu 
trabalho, porque frequenta a mesma igreja que nós. 
Muito obrigado pela sua presença, pelo trabalho que 
faz. Deus sabe o quanto tem trabalhado e lutado pelo 
fortalecimento da instituição família. A família é 
criação de Deus! 

Saudamos também o Senhor José Ronaldo 
Candoti, Diretor dos Casados para Sempre de Vila 
Velha. Somos testemunhas do trabalho que realiza. 
Há poucos dias estivemos em Vila Velha, onde 
pudemos ver S. S.ª no projeto Vila Velha Sem 
Divórcio. Estava lutando, trabalhando. Estamos 
trabalhando para criar o Espírito Santo Sem Divórcio. 
Portanto, Senhor José Ronaldo Candoti, parabéns 
pelo seu trabalho. 

Agradecemos a presença a cada um dos 
presentes. Todos são muito importantes. 
Agradecemos a presença aos homenageados, porque 
de alguma forma contribuíram, lutaram, defendendo 
os valores e os princípios da família. Os senhores 
estão presentes porque, realmente, alguém os indicou. 
Escolhemo-los, pois onde quer que estejam, de 
alguma forma atuam trabalhando a favor, defendendo 
esta instituição, a família.  

Considero o dia de hoje, uma data histórica 
no meu currículo de homem público e representante 
parlamentar da população do Estado do Espírito 
Santo. Data histórica porque estamos nesta noite 
realizando uma sessão solene abordando um dos mais 
importantes temas que já permeou a história da 
humanidade: a Família. 

A família como instituição divina, criada 
segundo o coração de Deus. E quando abordamos 
esse tema nesta memorável sessão solene estamos, 
consequentemente, reconhecendo o trabalho daqueles 
que dirigem instituições voltadas à preservação dos 
valores e dos princípios que norteiam a família na sua 
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concepção mais nobre. 
Agradecemos a todas as instituições hoje 

representadas neste Plenário, pelo empenho neste 
ministério que prega os valores da família como 
instituição divina. Esta singela, mas honrosa 
distinção que os senhores recebem nesta noite é 
apenas uma forma de demonstrar nosso apoio e nossa 
gratidão, e pedir a Deus que continue inundando os 
corações de todos os senhores para desenvolver este 
tão importante ministério. 

Uma das minhas iniciativas em defesa da 
família, no exercício do mandato de vereador, foi 
criar o Dia da Família, indicando o segundo domingo 
de dezembro para esta celebração. Já como deputado, 
elaboramos projeto estabelecendo, nesta Casa de 
Leis, o mês de maio como o Mês da Família. Este 
projeto já se encontra no Palácio Anchieta, com o 
Senhor Governador Renato Casagrande, para ser 
sancionado. O Estado do Espírito Santo terá, Pastor 
Jessé Bueno de Oliveira, o Mês da Família, 
oficialmente.  

Sinto-me muito feliz em criar este projeto 
aprovado nesta Casa de Leis e encaminhado para 
sanção do Senhor Governador. A data poderá ser 
comemorada na Rede Estadual de Ensino, bem como 
nas instituições sociais, com palestras e debates 
relativos aos valores éticos, sociais e culturais. O 
objetivo é promover o fortalecimento da proteção à 
família, base da sociedade, fundada no casamento ou 
união estável entre homem e mulher e seus 
descendentes. 

Recentemente, em um pronunciamento desta 
tribuna, fiz uma reflexão sobre as ações apontadas 
por especialistas para debelar a onda de violência e 
criminalidade no Estado do Espírito Santo. Apesar de 
concordar com a análise dos especialistas, que dizem 
que investimentos na polícia, em ações articuladas 
para a melhoria da qualidade de vida nas 
comunidades e mudanças na aplicação da lei penal 
podem reverter o quadro da segurança pública 
capixaba, reafirmo minhas palavras nesta noite: a 
valorização da educação e da família, para mim, são 
os fatores mais importantes para diminuir a 
criminalidade capixaba. 

Dados divulgados pela Secretaria de Estado 
de Ações Estratégicas mostram que os latrocínios, 
roubos com morte, cresceram 41,38% em relação ao 
ano passado no Estado. De 1.º de janeiro a 19 de 
novembro deste ano ocorreram quarenta e um casos 
de latrocínio em solo capixaba. 

O Estado do Espírito Santo também aparece 
entre as primeiras posições no número de homicídios 
entre todos os Estados do País. De acordo com o 
Mapa da Violência 2012, a taxa é de cinquenta 
mortes por cem mil habitantes, e o Estado só perde 
para o Estado de Alagoas. 

Considero louváveis todas as iniciativas do 
Governo para dar segurança à sociedade de nosso 

Estado. Porém, todos os esforços não serão 
suficientes para acabar com a violência, se não 
houver investimento e preocupação com a 
preservação da família. É triste ver como a família 
tem sofrido ataques cruéis. O que vemos é uma ação 
orquestrada para desestruturar, derrubar as colunas 
que sustentam a instituição familiar. Dardos 
inflamados têm sido lançados sobre a família, tais 
como a banalização do casamento e do sexo, o 
movimento homossexual, a liberação das drogas e a 
poligamia. Parece mentira que um dia teríamos que 
lutar contra esses e outros movimentos contra a 
família. 

Penso que jamais devemos ceder um 
milímetro em nossas posições, como povo de Deus, 
mesmo que isso custe caro. O que me deixa otimista, 
quanto a essa situação que agride todos e famílias, é 
saber que, como ministério, juntos continuaremos 
lutando contra esses e tantos outros movimentos 
contrários aos princípios bíblicos do casamento, da 
família e da sexualidade. 

Vocês receberão esta noite uma pasta, 
contendo algumas de nossas propostas referentes à 
família. Nesse sentido, além da prestação de contas, 
nossa intenção é divulgar a mensagem de que a 
família é uma criação divina. Deus a criou e 
estabeleceu princípios pelos quais deve ser regida. 

Digo muito obrigado a vocês pelo exercício 
de seu ministério, pela defesa intransigente do 
conceito de que uma família bem estruturada traz 
segurança para a igreja e para a sociedade. Acredito 
que, se tivermos famílias fortes, teremos igrejas 
fortes e uma sociedade forte. 

Estou convencido de que, depois de Deus, se 
há algo que satanás mais odeia nessa terra, 
certamente é a família, pois procura a destruição total 
dessa instituição divina. O inimigo vem 
bombardeando ferrenha e freneticamente a instituição 
familiar, o ambiente familiar, os lares em geral, 
deslocando e concentrando todas as suas forças para 
atingir esse alvo. Mas, graças a Deus, vocês existem! 
Graças a Deus há instituições que estão sob a direção 
de vocês! Graças a Deus há frutos colhidos em favor 
da família: família formada por pai, mãe e filhos, 
conforme a criação de Deus! 

Muito obrigado a todos os presentes. Espero 
que Deus os abençoe abundantemente e lhes conceda 
direção nessa missão gloriosa em favor da 
preservação da família como uma instituição formada 
por Deus. Desejo que Deus abençoe a vida de cada 
um de vocês. Aproveito a oportunidade e desejo um 
Feliz Natal e um 2013 abençoadíssimo a todos e a 
suas famílias! (Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Anunciamos as presenças dos 
Senhores Almiro Gonçalves da Rocha, Promotor de 
Justiça, acompanhado de sua esposa; e do Senhor 
Davi Esmael, Vereador eleito pelo Município de 
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Vitória, presente a esta sessão solene com sua 
família.  
Neste momento ouviremos o cantor Daniel Lucas 
Menezes de Almeida que apresentará as músicas: Ao 
único, de Bené Gomes; Corpo e família, de Daniel 
Souza; e Eu e minha casa, de André Valadão. 
(Pausa) 
 

O SR. DANIEL LUCAS MENEZES DE 
ALMEIDA – Boa-noite! A paz do Senhor, irmãos! 
Amém! Sinto-me muito honrado de estar nesta 
Assembleia Legislativa mais uma vez.  

Informo que, na semana passada, estive 
presente à sessão solene em louvor ao Dia da Bíblia. 
E hoje estou presente à sessão solene sobre algo tão 
importante quanto, que é a família e seus valores.  

Sinto-me muito honrado em ser filho do 
Senhor Esmael de Almeida e da Senhora Isabel 
Menezes de Almeida, de ter os irmãos Davi e 
Débora, uma família abençoada por Deus, unida, 
servindo ao Senhor e em diversos âmbitos da 
sociedade. Isso é para a glória de Deus. Dou graças a 
Deus por termos essa família tão unida e por 
estarmos servindo ao Senhor juntos. 

Sinto-me muito feliz de estar presente junto a 
minha família. Infelizmente minha esposa não pôde 
comparecer. Gostaria muito que ela estivesse nesta 
sessão. Mas ela está acompanhando pela televisão no 
Hospital em que é médica, pois está de plantão. 
Graças a Deus está trabalhando. Gostaria que ela 
estivesse presente, mas não está.  

Agradeço a Deus por este momento. Peço 
que todos fiquem de pé.  

Vamos invocar a presença do Senhor, por 
meio de nosso louvor a Ele. Vamos encher esta Casa 
de adoração. Amém! 
 

(São entoadas as músicas pelo 
cantor) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Nossos aplausos, nossos 
agradecimentos ao Senhor Daniel Lucas Menezes de 
Almeida. Obrigado pela apresentação. 
Neste momento, fará uso da palavra o Senhor Jessé 
Bueno de Oliveira, pastor e diretor nacional do 
Ministério MMI, Ministério Casados para Sempre. 
 

O SR. JESSÉ BUENO DE OLIVEIRA – 
(Sem revisão do orador) - Boa noite a todos. Que a 
graça e a paz do Senhor Jesus estejam como todos 
vocês. É uma satisfação muito grande estarmos 
presentes nessa comemoração do Dia da Família. 
Estar com os senhores é sempre muito bom. Estar 
neste Estado sempre nos alegra muito; vemos as 
maravilhas sendo operadas neste lugar. Então, 
agradecemos a todos. E primeiramente a Deus, por 
ter nos concedido a oportunidade de estarmos neste 
lugar, com pessoas tão queridas como vocês. 
Agradecemos ao Senhor Deputado Esmael de 

Almeida, proponente e idealizador desta sessão. 
Agradecemos a Deus os componentes da Mesa, a 
presença de todos vocês, das autoridades 
eclesiásticas, dos vereadores, dos deputados. Somos 
gratos a Deus pela vida de cada um dos senhores.  

Falar sobre o Dia da Família é algo que 
realmente emociona a nossa vida e que realmente 
inquieta o nosso coração. Há vinte e quatro anos, eu e 
minha esposa, a Senhora Suely Lemes Barbosa de 
Oliveira, que está presente, fazemos esse trabalho, de 
lutar pelas famílias em nome de Jesus. Estaremos, em 
março de 2013, fazendo vinte anos de Ministério 
Casados Para Sempre no Brasil. Trabalhamos 
também com o Ministério Paz Para Toda A Vida e 
também com o One Curso de Noivos.  

Recordo-me de um texto da palavra de Deus 
que está em Mateus, 14: 13 em que Jesus recebe uma 
notícia de que João Batista tinha sido morto e 
decapitado. Os discípulos vêm e dão a notícia para 
Ele de que João Batista tinha sido enterrado. A 
palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus 
recebeu essa notícia, Ele procurou um lugar onde Ele 
pudesse descansar, onde Ele pudesse estar refletindo 
sobre essa perda, onde Ele pudesse estar refletindo 
sobre a dor de alguém que Ele amava tanto, que tinha 
sido morto naquele lugar.  

Mas a palavra Falando Conosco Por Meio do 
Livro de Mateus diz que Jesus estava indo para um 
lugar de descanso, mas a multidão sabendo disso o 
seguia por terra. E diz que Jesus mesmo estando 
abalado com as suas emoções, provavelmente com 
aquele sentimento de perda, se compadeceu daquela 
multidão. Na sequência vem a multiplicação dos 
pães, a primeira multiplicação dos pães. Mas o final 
do texto diz que havia cinco mil homens, fora 
mulheres e crianças.  

Quero me ater nessa pequena palavra que 
Jesus se compadeceu daquela multidão, desceu do 
barco e atendeu a todos, curou todos que estavam 
precisando, que estavam necessitados. Nós, como 
famílias abençoadas do Senhor, aqueles que o Senhor 
deu a oportunidade de estarmos conhecendo os 
princípios da Sua Palavra, temos essa missão de levar 
esperança. Quando Jesus diz que Ele se compadeceu 
daquele povo, na verdade Ele era a única esperança 
de cura, de libertação, a única esperança que aquelas 
famílias tinham naquele momento.  

E Jesus aceitou o desafio, desceu do seu 
barco e curou todos. Amém. E glorificamos a Deus 
por essa oportunidade, por todos os líderes que 
trabalham com famílias, representadas neste plenário, 
que serão homenageados nesta noite também. 
Cremos que o Senhor separou os senhores para essa 
boa hora, para esse trabalho de estar cuidando das 
famílias. Vocês sabiam que hoje, enquanto estamos 
comemorando o Dia da Família no Estado do 
Espírito Santo, mais de oitocentas famílias foram 
rompidas, foram faccionadas no Brasil.  
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Apenas neste dia que estamos neste plenário. 
É um número alarmante, Não é? Saber que oitocentos 
casais se separaram hoje no Brasil, de alguma forma. 
E o projeto do Ministério Casados Para Sempre e 
dos cursos ligados ao Ministério Casados Para 
Sempre é levar os princípios da Palavra de Deus para 
que esses casais tenham esperança para dar 
continuidade na sua vida familiar, no seu casamento. 
A esperança só vem por meio da Palavra do Senhor.  

A Igreja do Senhor Jesus tem essa obrigação, 
essa missão de estar levando os princípios da Sua 
Palavra para que as famílias possam viver o projeto 
original de uma família constituída com a luz da 
Palavra de Deus. Temos a grata satisfação de lhes 
informar que por meio desse simples Ministério do 
MMI Casados Para Sempre, Paz Para Toda A Vida e 
One Curso Para Noivos, alcançamos quatrocentos e 
vinte mil famílias no Brasil. Temos o número de 
noventa mil pessoas que aceitaram o Senhor Jesus 
como Senhor e salvador das suas vidas e estão 
vinculadas às igrejas evangélicas do Brasil. Isso nos 
traz tanta alegria porque somos do primeiro grupo de 
quarenta casais que começaram esse trabalho no 
Brasil. Nosso sonho era imaginar que um dia mil 
casais já tivessem feito esses cursos tendo recebido 
estes princípios da Palavra de Deus. Hoje, com 
grande alegria, podemos afirmar que estamos bem 
próximos de alcançar meio milhão de casais no 
Brasil. Tudo isso, não porque somos melhores do que 
qualquer casal ou outra família, mas porque Deus 
colocou no nosso coração o desejo de estar lutando 
pelas famílias, oferecendo princípios da Palavra de 
Deus para que essas famílias pudessem se fortalecer 
ou ser restauradas, se necessário. 

 Esse curso que oferecemos para igrejas 
evangélicas não é somente para aqueles que estão 
passando por problemas no seu casamento, mas para 
todos os casais que querem se fortalecer e que 
querem melhorar o relacionamento familiar. É com 
muita gratidão no coração que estamos nesta Casa 
vendo que temos bravos guerreiros, e guerreiros do 
Senhor, que estão fazendo trabalho em prol da 
família. Manifestamos nosso carinho e apreciação ao 
Senhor Deputado Esmael de Almeida que idealizou 
este projeto. Que Deus continue usando seu poder e 
graça neste lugar tão importante, para que possamos 
continuar ajudando muitas famílias na terra. Muito 
Obrigada. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA- (SÉRGIO 

SARKIS FILHO)- Ouviremos o Diretor dos 
Casados Para Sempre de Vila Velha, Senhor José 
Ronaldo Candotti. 

 
O SR. JOSÉ RONALDO CANDOTTI- 

(Sem revisão do orador)- É muito gostoso estar 
nesta Casa e receber o convite do Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, pessoa tão amada por nós. Já 
compartilhamos da mesma igreja, somos membros da 

mesma igreja e servimos ao Senhor naquela igreja 
abençoada. É muito gostoso poder falar para as 
famílias. 

A minha família foi restaurada e resgatada 
por meio deste Ministério. Não estava programado de 
eu falar, mas deu no coração vontade de falar. 
Muitos talvez não conheçam este Ministério ao qual 
o Senhor Pastor Jessé Bueno de Oliveira se referiu: 
Casados Para Sempre, Paz Para Toda A Vida e One 
Curso Para Noivos. Por meio deste Ministério, 
podemos trabalhar para as famílias, lutar por elas, 
resgatando-as, trazendo para o lar o fortalecimento, 
fazendo com que os casais se amem e que tenham 
família estruturada, conforme o próprio Senhor 
Deputado Esmael de Almeida falou. Quando 
tivermos uma família estruturada, teremos um bairro, 
uma comunidade, um município, uma igreja forte e 
poderemos lutar não só pelas nossas famílias, mas 
pelas famílias do Brasil. 

E desafiamos os senhores para que lutem 
pelas suas casas, pelas suas esposas, suas famílias, 
seus filhos, seus parentes e seus vizinhos. Não 
percam a oportunidade! 

Não temos o prazer de conhecer todos, não 
sabemos se todos conhecem esses ministérios. Mas se 
os senhores tiverem interesse, podem nos procurar 
depois, que teremos o maior prazer de apresentar para 
os senhores esse ministério para que possam lutar 
pelas famílias. Então lutem pelas famílias! 

Como o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida já disse, temos um trabalho no município de 
Vila Velha, chamado Vila Velha Sem Divórcio, no 
qual S. Ex.ª participou e viu o trabalho que é feito. 
Segundo dados do IBGE, Vila Velha é o Município 
capixaba com o maior número de divórcios, lutamos 
porque temos que acabar com isso, em nome de 
Jesus! Temos que acabar com isso, e não para que 
Vila Velha seja a cidade com menor número de 
divórcios, mas para que o nosso Estado e o nosso 
País venham a acabar com esse negócio de divórcio. 
E muito pelo contrário disso, temos visto leis sendo 
aprovadas para facilitar o divórcio. Semana passada, 
ouvimos que é possível fazer um divórcio por meio 
do computador. Então, estão facilitando e temos que 
lutar pelas famílias! É isso que tenho a falar. Amém! 
(Muito bem!) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Fará uso da palavra o Senhor 
Rony Carneiro Rodor, Diretor do MMI, Ministério 
Casados Para Sempre. 
 

O SR. RONY CARNEIRO RODOR - 
(Sem revisão do orador) - Primeiramente agradeço a 
Deus a oportunidade de estarmos presente neste 
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evento. Agradeço ao Senhor Deputado Esmael de 
Almeida essa brilhante iniciativa e os projetos de S. 
Ex.ª voltados para a família. Agradeço a todos os 
membros que compõem este Ministério, que lutam 
pela família, sejam eles em qualquer denominação.  

O Ministério Casados Para Sempre, Paz 
Para Toda a Vida e Noivos são ministérios 
interdenominacionais e estão em mais de cento e 
vinte países. Nosso trabalho, amados, é voluntário. 
Realizamos esse trabalho porque um dia essa palavra 
preciosa lida há pouco, alcançou-nos para fazermos a 
boa obra de restaurar e consolidar primeiro a nossa 
família e lutar pela família do próximo. 

A família é a primeira instituição criada por 
Deus.  Antes que qualquer instituição fosse criada, 
Deus primeiro criou a família. Deus tem um olhar, 
um carinho, um apreço muito especial pela sua e pela 
minha família. Basta entendermos esse projeto: as 
ferramentas que ele usa é a própria Palavra de Deus. 
O Ministério Casados Para Sempre nada mais é do 
que a própria Palavra falada de uma forma didática, 
com metodologia, mas em cima do que a Palavra diz. 
Não existe nada que esse Ministério fale que não 
esteja ligado à Palavra do Autor e Consumador da 
nossa fé. Por isso, fico muito honrado de estar nesta 
tribuna, falando sobre este Ministério porque um dia 
ele me alcançou. Atualmente, temos a oportunidade 
de estar no Município de Guarapari, estabelecendo 
centrais em lares, que possam multiplicar a Palavra 
que estabelece famílias.  

Os senhores podem estar pensando: será que 
esses casais que trabalham com família têm ou não 
problemas? Amados, temos problemas, lutas, 
dificuldades, embates. Mas a Palavra de Deus nos 
conforta, ela nos dá a direção e diz: Vá, lute, porque 
eu, autor e consumador da sua fé, estou contigo! Por 
isso, estamos neste Plenário: para honrar este dia, 
esta sessão solene de luta pela família.  

Parabéns Senhor Deputado Esmael de 
Almeida. Que V. Ex.ª continue com essa bandeira na 
política, pois não vejo outra solução para este País, a 
não ser estabelecermos as famílias ao redor deste 
Estado, do seu município, do seu vizinho, em todo 
País. (Muito bem!) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Ato de grande importância desta 
sessão, neste momento o idealizador da sessão, 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, fará a entrega 
da Comenda João Ferreira de Almeida, a ser 
concedida aos líderes religiosos que se destacaram na 
prestação de relevantes serviços de cunhos religioso e 
social, no âmbito do Estado do Espírito Santo e no 
Brasil, criada pela Resolução n.º 2251/2005. 

Convido o Senhor Jessé Bueno de Oliveira, 

acompanhado de sua esposa, Senhora Suely Lemes 
Barbosa de Oliveira, para, de acordo com a 
Resolução n.º 3356, receber a Comenda João 
Ferreira de Almeida das mãos do Senhor Deputado 
Esmael de Almeida e sua esposa, Senhora Isabel 
Menezes Almeida, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S.S.ª (Pausa)  

O Senhor Jessé Bueno de Oliveira é 
brasileiro, natural do Município de Londrina, no 
Estado do Paraná. É formado em Administração de 
Empresas há vinte anos. Serve a Deus no Ministério 
Casados para Sempre, fortalecimento e restauração 
de famílias, como no Curso para Noivos, Preparação 
de Noivos e Namorados para o Casamento e Pais 
para Toda Vida, e Restauração de Relacionamento 
de Pais e Filhos. É fundador da Associação MMI 
Brasil, onde é Diretor Nacional há treze anos e 
Diretor Internacional do 2=1 Incorporation com sede 
internacional em Denver, capital de Colorado. É 
teólogo, pastor especializado na área familiar, e 
exerce atividade na área da família há vinte e sete 
anos. É um dos pastores da Igreja Batista Getsêmani, 
do Pastor Jorge Linhares. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o Senhor Fábio André 
Pirchiner Torres, acompanhado de sua esposa, 
Senhora Sirley Martelo de Carvalho Torres, para, de 
acordo com a Resolução n.º 3355, receber a Comenda 
João Ferreira de Almeida das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e sua esposa, Senhora 
Isabel Menezes Almeida, e nesse ínterim procederei à 
leitura do currículo de S.S.ª (Pausa)  

O Senhor Fábio André Pirchiner Torres é 
natural do Município de Vitória. É advogado há vinte 
e dois anos, laborando na área Cível e Trabalhista 
para empresas. É Diretor Estadual do Ministério 2=1 
do MMI, do Ministério Casados para Sempre. É 
Diretor Estadual do Curso Pais para Toda Vida e 
Diretor Estadual do Curso de Noivos. É membro da 
Igreja Evangélica Batista de Vitória, do Pastor João 
Brito. 
 

(Procede-se à entrega da 
Comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o casal Jaconias e 
Patrícia para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Gilano e 
Elianna para receber o certificado das mãos do 
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Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Moisés e Marta 
para receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e de sua esposa, 
Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Sebastião e 
Rosangela para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Elson e Sara 
para receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e de sua esposa, 
Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal João Manoel e 
Haydée para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Wesley e 
Rogéria para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Cristiano e 
Laudicéia para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Cleber e 
Solange para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o casal José Pícule e 
Mary para receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e de sua esposa, 
Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal José Luiz e 
Sheila para receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e de sua esposa, 
Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Daniel e Paula 
para receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e de sua esposa, 
Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Rogério e 
Auridea para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Walas e Kelly 
para receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e de sua esposa, 
Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal João Carlos e 
Luciene para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Olendino e 
Alessandra para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Elizandro e 
Genane para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
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(O casal recebe o certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o casal Marcelino e 
Ana Paula para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o casal Gilson Padilha 
e Mara Leila para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Ronaldo e 
Bruna para receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e de sua esposa, 
Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Walace e 
Fernanda para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Max Otoni e 
Sumaya Otoni para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Samuel e 
Nilcemar para receber o certificado das mãos do 
Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Rony e Fabiola 
para receber o certificado das mãos do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e de sua esposa, 
Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) - Convido o casal Laércio e 
Fabiula para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Esmael de Almeida e de sua 
esposa, Senhora Isabel Menezes Almeida. (Pausa) 
 

(O casal recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
SARKIS FILHO) – Feitas as homenagens às 
famílias, neste momento o Senhor Deputado Esmael 
de Almeida retorna à Mesa. 
Fará uso da palavra, em nome dos homenageados, o 
Senhor Fabio André Pirchiner Torres, diretor estadual 
do Ministério MMI - Casados para Sempre. 
 

O SR. FABIO ANDRÉ PIRCHINER 
TORRES – (Sem revisão do orador) - Boa-noite, 
Senhoras e Senhores, meus irmãos em Cristo, 
componentes desta Mesa, senhores Rony, Jessé, o 
Esmael e o Ronaldo. 
Em nome dos homenageados não nos resta mais 
nenhuma palavra para dizer porque o banquete 
espiritual que recebemos nesta noite já fala por si só. 
Mas não foi fácil, para nós homenageados chegarmos 
até aqui, pois um dia houve a necessidade de alguém 
nos resgatar também, não é verdade? De alguém nos 
levar a palavra viva, eficaz e operante do Senhor. 
Esses também devem ser os homenageados, aqueles 
que nos trataram, aqueles que cuidaram de nós e hoje 
recebem uma homenagem tão gloriosa dessas. Senhor 
Deputado Esmael de Almeida, V. Ex.ª não sabe o 
quanto isso traz para nós mais energia, traz para nós 
mais gana de continuar levando a palavra do Senhor 
não só às famílias, mas aos confins de toda a Terra.  

O ministério no qual trabalhamos, o 
Ministério com Família e nesse ministério está 
envolvido o Ministério Casados Para Sempre, 
encontro de casais e tudo o que envolva 
relacionamento conjugal, já atingiu vinte e oito 
municípios dos setenta e oito municípios do Estado 
do Espírito Santo. E cada homenageado faz parte 
dessa estatística; faz parte deste legado e faz parte 
dessa semente tão preciosa que tem sido plantada nas 
famílias da nossa Terra. 

O Senhor Deputado Esmael de Almeida 
trouxe as informações de quantos problemas sociais 
são envolvidos nossos jovens e adolescentes por 
conta da desestruturação da nossa família. Por outro 
lado, o Senhor Jessé Bueno de Oliveira e a Senhora 
Suely Lemes Barbosa de Oliveira trouxeram dados de 
quantos foram alcançados por cada homenageado. 
Vamos prosseguir, vamos sair deste Plenário, hoje, 
reabastecidos. Não importa o problema pelo qual 
uma pessoa esteja passando porque todos nós temos 
lutas. Mas continuaremos lutando, honrando o nome 
do Deus a quem servimos e a Ele toda honra, a Ele 
toda glória e a Ele todo louvor. Vamos honrá-lo!  

Essa homenagem que cada homenageado 
recebeu nesta noite não foi por acaso. Temos só do 
Ministério Casados Para Sempre no Estado do 
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Espírito Santo mais de dois mil casais que são 
envolvidos diretamente com o Ministério Casados 
Para Sempre, ou seja, casais que lutam por famílias, 
que abrem grupos e fazem visitas.  

Poderiam alguns desses dois mil casais ser os 
homenageados, mas glorificado seja o nome do 
Senhor porque você que está neste Plenário foi o 
escolhido. Por conta disso, deixamos uma palavra 
para todos os homenageados.  

Agradeço a Deus e ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida por tudo isso. Venho de uma luta 
muito grande contra um câncer, há sete anos. Mas o 
Senhor que vive e reina na minha vida não vai me 
deixar parar de lutar pelas famílias da Terra. Estou 
com aproximadamente trinta dias de operado, sem 
um pedaço do intestino, mas estou vivo para o 
Senhor ser glorificado por meio da minha vida e 
assim seja. Isaías, 58:12 diz o seguinte: 
 

Os teus filhos edificarão as antigas 
ruínas; levantarás os fundamentos de 
muitas gerações e serás chamado 
reparador de brechas e restaurador 
de veredas para que o país, por meio 
do Estado do Espírito Santo, se torne 
habitável.  
 

Em nome de Jesus seja louvado o nome dele 
e a Ele toda honra, toda a glória e todo o louvor. 
Amém. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ESMAEL DE 
ALMEIDA) – Estamos chegando ao final desta 
sessão solene e acreditamos que esta foi a primeira 
vez que foi realizada neste Plenário uma sessão tão 
bela. Não temos dúvida de que ela está registrada nos 
Anais desta Casa e também no céu. Esta sessão está 
marcada na história. Estamos muito feliz mesmo em 
ver pessoas tão importantes como os senhores que 
lutam no dia a dia por essa instituição. Temos feito a 
nossa parte e os senhores verão no material que 
entregamos para os senhores. Não temos como contar 
muitas coisas que temos feito nesta Casa e na Câmara 
Municipal. Realizamos muito em favor da família. 
Muitos projetos têm sido criados em favor dessa 
instituição. Não é fácil. Os Senhores sabem. Conto 
com as suas orações e com a ajuda dos Senhores para 
que Deus possa continuar nos usando. Sempre tenho 
falado que a família é um Ministério que Deus me 
deu e está nesta Comissão para que eu pudesse 
defendê-la. Todos os políticos têm suas bandeiras: 
educação, saúde e etc, mas a minha principal 
bandeira é a família e temos ajudado o Senhor 
Governador Renato Casagrande, nessa linha.  

Agradecemos de coração, mais uma vez, ao 
Pastor Jessé Bueno de Oliveira a presença, V.S.ª se 

deslocou de tão longe juntamente com sua esposa 
para estar nesta Casa abrilhantando esta sessão 
solene. Que Deus continue lhe dando muita saúde, 
força, energia, coragem, determinação e sabedoria 
para continuar ministrando esse Ministério. 
Agradecemos também aos amigos Senhor Rony 
Carneiro Rodor Roney, Senhor Fábio André 
Pirchiner Torres, enfim, a todos. Cada um é muito 
importante. 

Vou citar uma frase que ouvi do nosso 
querido Pastor Billy Graham para sentirmos a 
indignação dele sobre o que está acontecendo em 
relação a família:  
 

(...) Observar o declínio moral do 
nosso país, me causa grande 
preocupação, creio que a família e o 
casamento são o alicerce da nossa 
sociedade e devem ser protegidos.  

 
A Família e o casamento devem ser 

protegidos. Sabemos e consta na Constituição que a 
família é a base de tudo. Então, o Pastor Billy 
Graham ainda fala que nunca imaginaria que um dia, 
depois de tantos anos, todos conhecem o grande 
pregador Billy Grahan, estaria discutindo o conceito 
de casamento. O que é casamento? O pastor diz que 
nunca pensou chegar a este ponto. Discutir sobre o 
lar, a questão do casamento. A palavra de Deus nos 
ensina, sabemos o que é.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 17 de 
dezembro de 2012, para a qual designo 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 
vigésima primeira sessão ordinária, realizada 
dia 12 de dezembro de 2012.  

  
*Encerra-se a sessão às vinte e uma horas 

e cinco minutos. 
 

 

SESSÕES ESPECIAIS 
 

 
VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ESPECIAL DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 
DE DEZEMBRO DE 2012.  
 

ÀS QUINZE HORAS E TRINTA E DOIS 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO DOUTOR 
HÉRCULES OCUPA A CADEIRA DA 
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PRESIDÊNCIA. 
 

A SR.ª CERIMONIALISTA - 
(ESPERANÇA ALLEMAND) – Senhoras e 
Senhores, Senhores Deputados presentes, 
telespectadores da TV Assembleia, boa-tarde! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 
nesta sessão especial para discutir sobre a 
importância da criação da Subsecretaria de Estado 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Estado do 
Espírito Santo. 

Já se encontra à Mesa o proponente desta 
sessão, Senhor Deputado Doutor Hércules, para os 
procedimentos regimentais de abertura desta sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um 
versículo da Bíblia. 
 

(O Senhor Deputado Doutor 
Hércules lê Mateus, 05:44) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – O Presidente, de ofício, dispensa a 
leitura da ata da sessão anterior. (Pausa) 

Informo aos presentes que esta sessão é 
especial, para discutir a importância da criação da 
Subsecretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência no Espírito Santo. 

Na verdade queríamos uma Secretaria, e não 
Subsecretaria, mas estamos sonhando com um pouco 
de modéstia.  
 

Concedo a palavra à cerimonialista, para 
conduzir a próxima fase desta sessão. 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA - 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Convido para 
compor a Mesa a Doutora Linamara Rizzo 
Battistella, Secretária dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência do Estado de São Paulo; o Doutor Marco 
Antônio Rocha Pereira, Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Espírito Santo; a Senhora 
Vitória Valentim, representando o Conselho Estadual 
de Pessoas com Deficiência; o Senhor José Carlos de 
Siqueira Júnior, representando o Poder Público do 
Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência, de Vila Velha; o Senhor Martoni 
Moreira Sampaio, do Instituto Reabilitacional e 
Esportivo para Deficientes do Espírito Santo – Irefes; 
o Senhor Carlos Ajur, Presidente da União dos Cegos 
Dom Pedro II – Unicep; e a Senhora Layla Zonotelli 
Nichio, representando a Pestalozzi do Estado do 
Espírito Santo. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

A SR.ª CERIMONIALISTA - 
(ESPERANÇA ALLEMAND) – Convido todos 
para, de pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional. 
(Pausa) 
 

(É executado o Hino Nacional) 
 

A SR.ª CERIMONIALISTA - 
(ESPERANÇA ALLEMAND) – Citamos a 
presença da Senhora Verônica Alves dos Prazeres, a 
intérprete de LIBRAS; da Senhora Lourdilene Mozer, 
representando o Movimento de Mães com Filhos de 
Portadores de Implantes Cocleares do Estado do 
Espírito Santo; da Senhora Neusa Grego, também 
representando o Movimento de Mães com Filhos de 
Portadores de Implantes Cocleares do Estado do 
Espírito Santo; da Senhora Simone Guedes e Senhor 
Dário Coelho, representando a Rede RPN Mais; da 
Senhora Luciane Cerutti Pádua, representando o 
Condefisem; do Senhor Marcus Vinícius de Oliveira, 
Presidente do Conselho de Direito das Pessoas com 
Deficiências de Vitória; da Senhora Maria das Graças 
Loureiro, representante da Luta Antimanicomial do 
Conselho Municipal de Vitória de Direito de Pessoas 
com Deficiências; do Senhor Edson Resende, 
representando o Gabinete do Vereador Serjão do 
Município de Vitória; da Senhora Edith Rodrigues 
Ramalho, representante e membro da Diretoria do 
Instituto Braille do Estado do Espírito Santo; do 
Senhor Juvenal Carneiro de Souza, Presidente do 
Conselho Municipal de Direito da Pessoa com 
Deficiência da Serra; do Senhor Hércules Paiva 
Braga Júnior, representando o Núcleo Inclusão e 
Articulação da Pessoa com Deficiência do Município 
de Serra; da Senhora Valkilene Dalarme, 
representando a Federação do Espírito-Santense de 
Esporte para os Cegos; da Senhora Cândida Almeida, 
Secretária Municipal de Vila Velha de Assistência 
Social; da Senhora Mirtes Bevilacqua, Subsecretária 
de Assistência Social do Município de Vila Velha; do 
Senhor Marquinho da Moradia, Subsecretário 
Municipal de Vila Velha de Direitos da Pessoa com 
Deficiência; dos Senhores José Geraldo Giovani e 
José Antônio Câmara, representantes da Adefil – 
Associação dos Deficientes de Linhares; da Senhora 
Maria da Graça Silva, representando o Senhor 
Deputado Claudio Vereza. (Pausa) 

Neste momento, fará uso da palavra o Senhor 
Deputado Doutor Hércules, proponente desta sessão.  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) - Gostaríamos de, primeiramente, 
agradecer a Deus a oportunidade de realizar esta 
sessão tão importante, e neste momento olharmos 
para tantas pessoas que infelizmente não podem nos 
enxergar e que não possuem uma tribuna para 
reivindicar seus direitos. 

Pessoas deficientes são muito lembradas em 
época de campanhas eleitorais. Cansamos de falar 
isso nesta tribuna, assim como fazemos em relação à 
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Saúde. Saúde também é discurso para políticos em 
campanhas eleitorais. Depois de eleitos a maioria não 
se lembra mais da população. 

Queremos agradecer, sensibilizado, e com 
muita honra para o nosso Estado e para a nossa 
Assembleia Legislativa, a presença da Senhora 
Linamara Rizzo Battistella, Secretária de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São 
Paulo. Estamos sonhando com a criação de uma 
subsecretaria em nosso Estado para tratar de pessoas 
portadoras de deficiência. Se Deus quiser, e 
certamente Ele vai querer, conquistaremos essa 
vitória para as pessoas com deficiência. Isso, 
principalmente porque contamos com a presença de 
V. Ex.ª nesta sessão especial e pela luta dos 
componentes da Mesa e daqueles que não tiveram a 
oportunidade de compô-la. Conquistaremos essa 
vitória para as pessoas com deficiência. 

Agradecemos a presença ao Senhor Marco 
Antônio Rocha Pereira, Promotor de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, um 
marco no Estado. Não conhecemos no Estado do 
Espírito Santo uma pessoa ou uma autoridade tão 
preocupada com os deficientes. Qualquer palavra que 
dissermos sobre o seu trabalho ainda será pouco 
diante do que S.S.ª faz pelas pessoas com deficiência. 
É uma honra muito grande sua presença nesta sessão 
especial. 

Agradecemos também a presença à Senhora 
Vitória Valentim, representando o Conselho Estadual 
de Pessoas com Deficiência; ao Senhor José Carlos 
Siqueira Júnior, nosso amigo da terra Canela-Verde, 
Vila Velha, conhecido simplesmente como Siqueira, 
conhecido de todos; ao Senhor Martoni Moreira 
Sampaio, do Instituto Reabilitacional e Esportivo 
para Deficientes do Estado do Espírito Santo - Irefes; 
ao Senhor Carlos Ajur, nosso amigo, Presidente da 
Unicep - União dos Cegos D. Pedro II, de Vila 
Velha; à Senhora Layla Zanotelli Nichio, 
representando a Pestalozzi do Estado do Espírito 
Santo; ao Senhor Arlan Vieira dos Santos, nosso 
amigo, representando a Associação Espírito-Santense 
de Pessoas com Deficiência, a quem parabenizamos 
pela competição nos Jogos Paralímpicos, de onde 
trouxeram onze medalhas para o Estado do Espírito 
Santo. 

Pedimos ao Senhor Arlan Vieira dos Santos 
que se levante e receba uma salva de palmas. 
(Palmas) 

É com muita felicidade que esta Assembleia 
Legislativa, Casa do Povo do Estado Espírito Santo, 
recebe todos para participarem da sessão especial que 
debaterá a Implementação dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência e a Importância da Criação da 
Subsecretaria dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência. 

A partir deste momento nos pronunciaremos 
mais pausadamente, para que a interprete possa 
transmitir o discurso com mais facilidade. 

Pela importância das entidades das entidades, 
neste Plenário, representadas e pelo nível das 
autoridades que irão palestrar, temos convicção de 
que este é o momento ideal para trocarmos 
experiências e conhecimentos, sobre o qual é a 
melhor forma de o Poder Público conseguir colocar 
em prática ações concretas que consigam tratar, 
integrar, qualificar e socializar os deficientes 
capixabas. 

Sempre lutei para que os deficientes não 
fossem limitados na qualidade de vida e do acesso 
aos serviços públicos, ao lazer, ao trabalho e ao 
direito de ir e vir. As pessoas com deficiência têm um 
extraordinário potencial, só depende de acesso às 
oportunidades de estudo e trabalho porque o restante: 
competência, garra, espírito de superação todos dão 
conta. Por isso, como médico e desde a época de 
vereador, e, agora, exercendo o segundo mandato de 
Deputado Estadual, sempre nos engajamos na luta 
pela mudança de paradigmas com relação às pessoas 
com deficiência, trabalhando para reduzir os 
obstáculos que excluem ou limitam o convívio e a 
ascensão social dos cidadãos com deficiência. 

Nosso sonho é de que todas as pessoas 
tenham as mesmas oportunidades independentes de 
serem portadores ou não de deficiência. Apenas para 
que todos tenham ideia do tamanho do nosso desafio, 
dados do censo realizado em 2010 pelo IBGE - 
Instituto Brasileiro de Estatística, revela que vinte e 
cinco por cento da população brasileira são 
portadores de alguma deficiência, o que dá em torno 
de quarenta e cinco milhões de pessoas. 

Com relação ao Espírito Santo, os números 
revelam que oitocentos e vinte e três mil capixabas 
possuem algum tipo de deficiência, sendo de oitenta e 
oito mil apenas na nossa querida Vila Velha. Pode ser 
que a Doutora Linamara Rizzo Battistella não 
conheça o Município de Vila Velha, região mais doce 
do Estado porque é a cidade onde está instalada a 
fábrica Chocolates Garoto, conhecida como a cidade 
Canela Verde. Isso faz parte da história de Vila 
Velha. 

Em função de tais números e da extrema 
necessidade de melhorar o acesso às políticas 
públicas de inclusão de saúde, de qualificação 
profissional, lutamos em conjunto com várias ONGs 
e entidades para que o Governo do Estado do Espírito 
Santo se conscientize e desperte para o início da 
solução do problema, espelhando-se no Estado de 
São Paulo onde desde 2008 funciona a Secretaria 
Estadual de Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Destacamos não só a secretaria, não só o 
Estado, mas a luta, a eficiência que a Doutora 
Linarama Rizzo Battistella tem desempenhado à 
frente daquela secretaria, para qual rende homenagem 
o povo capixaba. Uma grande salva de palmas. 
(Palmas) 

Neste momento faço questão de afirmar e 
quando cito o êxito do Estado de São Paulo, não me 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 47 

refiro a nenhuma questão partidária ou politica, longe 
disso, com saúde não se faz política eleitoral. É meu 
dever citar e parabenizar o Estado de São Paulo, pois 
devemos reconhecer e dar crédito a quem tem feito à 
diferença no serviço público brasileiro. 

São Paulo tornou-se o Estado da inclusão já 
que é o local que melhor atende as pessoas com 
deficiência em todo Brasil. O Estado do Espírito 
Santo merece desenvolver ações semelhantes em 
terras capixabas, mesmo com nossas limitações 
orçamentárias e pessoais. Podemos ser pobres, mas 
não podemos ser omissos. Podemos ser pobres, mas 
não podemos fechar os olhos para essas pessoas. 

Em função das minhas considerações 
anteriores, solicitei via projeto de indicação ao 
Governador Renato Casagrande a criação de uma 
Subsecretaria de Estado para Tratar de Pessoas com 
Deficiência. Devo dizer que não tomei essa iniciativa 
de modo isolado ou por algum capricho ou vaidade. 
Na verdade, a solicitação da criação da Subsecretaria 
do Espírito Santo é uma demanda da sociedade. 
Temos visto no dia a dia essa necessidade.  

Nosso objetivo é um só: possibilitar a gestão 
e a implementação de política pública que vise à 
melhoria da qualidade de vida e a efetivação dos 
direitos fundamentais das pessoas com algum tipo de 
deficiência, ou seja, objetivamos a eficiência do 
atendimento nas áreas da educação, saúde e trabalho.  

Quanto à questão do trabalho, muito se 
avançou, já existem legislações que fixam cotas para 
deficientes nas empresas. Hoje não é raro que os 
classificados dos jornais tenham mais anúncio de 
empregos para portadores de necessidades especiais 
do que para aquelas pessoas que são consideradas 
normais. Não concordamos com este termo normal. 

O Poder Público precisa atuar de forma mais 
incisiva na qualificação profissional, pois muitas 
empresas encontram dificuldade para preencher as 
vagas oferecidas na medida em que não há 
qualificação dos deficientes que se candidatam para a 
vaga. Então é preciso que o Poder Público se 
conscientize disso e dê treinamentos para essas 
pessoas.  

Acreditamos que mais de trezentos e dez mil 
capixabas poderão ser beneficiados diretamente com 
a criação de uma Subsecretaria, onde seriam 
encontrados os servidores mais qualificados e 
serviços oferecidos de forma concentrada e mais 
eficiente às políticas públicas de inclusão na área da 
educação e da saúde para os deficientes capixabas.  

Não podemos deixar de mencionar o grande 
exemplo de superação e amor ao esporte que nos é 
mostrado pelos atletas paralímpicos. Já falamos, há 
pouco, sobre as medalhas que o Senhor Arlan Vieira 
dos Santos das medalhas trouxe para o Estado do 
Espírito Santo. Aliás, o esporte brasileiro é bem 
representado e mais bem sucedido nos Jogos 
Paralímpicos do que nos Jogos Olímpicos. Esses 
atletas são grandes exemplos, para nós, pela 

determinação em superar os obstáculos e pela 
persistência na busca por melhores resultados. Eles 
nos mostram a cada competição, de que participam, 
que com o adequado apoio e oportunidade, as pessoas 
podem desenvolver integralmente suas capacidades e, 
sobretudo, podem ser vencedoras, o que elas têm 
sido, mostrando esse exemplo para o mundo inteiro.  

Todos militantes da causa dos direitos das 
pessoas com deficiência ficamos muito alegres com a 
notícia de que o Governo Federal se comprometeu a 
investir 7,6 bilhões de reais nas áreas da saúde, da 
educação, da acessibilidade e do trabalho. Podem ter 
certeza de que a sociedade será vigilante e irá cobrar 
o cumprimento da promessa. A nação brasileira 
precisa realmente investir muito para dar dignidade 
aos deficientes físicos e aos seus familiares.  

Precisamos cobrar dos prefeitos e dos 
governadores que os prédios públicos tenham acesso 
garantido aos deficientes. É necessário que as 
calçadas e as ruas sejam acessíveis a todos e é preciso 
que o transporte público seja adequado para que seja 
garantido o direito de ir e vir de todos.  

Cito um exemplo. Já propus lei quando fui 
vereador pelo de Município de Vila Velha proibindo 
que os portões de garagem, de residência ou de 
prédio, abram para a calçada. Isso é uma agressão e 
um absurdo. Quando as lixeiras colocadas nos muros 
são viradas para frente, uma pessoa com deficiência 
visual não consegue tocar esse obstáculo com a 
bengala, mas toca, sim, com o rosto nessa lixeira 
pendurada. Isso é uma agressão que precisamos 
corrigir proibindo isso também.  

Ninguém pode achar que governa sozinho. 
Precisamos de parceria com os Estados, com os 
municípios, com as empresas, com os diferentes 
grupos sociais. Com certeza, apresentaremos ao 
Senhor Governador Renato Casagrande um relatório 
completo de tudo o que será debatido nesta sessão a 
fim de que nosso pleito ganhe mais força. 
Reafirmamos nosso compromisso de buscar e 
garantir a cidadania plena e autonomia dos capixabas 
com deficiência. 

A Comissão de Saúde e Assistência Social 
desta Casa está aberta aos senhores e às senhoras. 
Antigamente seu nome era: Comissão de Saúde e 
Assistência Social e Saneamento. Incluímos também 
Segurança Alimentar e Nutricional. Nunca se 
lembrou tanto do nutricionista como agora nesta Casa 
de Leis. A nutrição é uma parte muito importante da 
saúde e esse profissional é muito desvalorizado e 
esquecido. 

Não poderia deixar de falar da campanha 
Assine+Saúde, conforme aquele banner aí na frente. 
Esse movimento toma as ruas de todo o Brasil e no 
Estado do Espírito Santo estamos humildemente 
liderando em parceria com o Conselho Regional de 
Medicina, Associação Médica do Espírito Santo, 
Ordem dos Advogados do Brasil, secção Espírito 
Santo, Federação das Santas Casas e Hospitais 
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Filantrópicos, Amunes, Associação dos Municípios 
do Estado do Espírito Santo, além de várias outras 
entidades que já nos procuraram para aderir à 
campanha para elaboração de um projeto de inciativa 
popular, nos moldes do projeto da Ficha Limpa, para 
obrigar o Governo Federal a destinar dez por cento da 
receita corrente bruta em investimento na saúde 
pública. 

Infelizmente, o Brasil ainda investe menos de 
quatro por cento da arrecadação em Saúde pública. 
Alguns países da África investem 9,6%. A PEC 29, 
que era nosso sonho, que foi aprovada em dezembro 
em Brasília, obrigando os estados a destinar doze por 
cento da arrecadação para saúde; os municípios, 
quinze por cento, e a União se desobrigou de 
qualquer percentual. Ela vai investir o mesmo do ano 
passado mais a correção do índice inflacionário. 

É preciso que nos unamos na assinatura desse 
abaixo-assinado, obrigando os políticos de Brasília 
votarem um projeto de lei de inciativa popular 
destinando dez por cento para a Saúde pública. Caso 
contrário, o atendimento na área de saúde não vai 
melhorar e vai continuar morrendo muita gente nos 
corredores dos hospitais públicos. E estamos vendo 
isso todos os dias. 

O nosso pessoal está na recepção colhendo 
assinaturas no abaixo-assinado para possibilitar que 
esse projeto de lei seja apresentado em Brasília. É 
preciso mais de um milhão e meio de assinaturas para 
levar a proposta ao Congresso Nacional e os 
capixabas não ficarão alheios a esse movimento 
popular cidadão. 

Solicito à Senhora Secretária Linamara Rizzo 
Battistella que leve para o Estado de São Paulo esse 
movimento. No último dia 30, realizamos a 
Conferência Nacional das Comissões de Saúde nesta 
Casa, com a presença de deputados de vários estados. 
Estiveram presentes o presidente da Comissão de 
Saúde e o presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; deputados dos Estados de 
Santa Catarina, Paraná, Bahia, Pernambuco, Acre e 
Rondônia. Vários deputados saíram daqui espalhando 
esse abaixo-assinado e colhendo assinaturas. Como o 
Estado de São Paulo tem sido pioneiro em tudo, peço 
a V. Ex.ª que leve esse abaixo-assinado para lá. 

Finalizando, reafirmo meu compromisso 
convidando todos a participarem das reuniões da 
Comissão de Saúde que acontecem nesta Assembleia 
Legislativa, toda terça-feira, às 9h, no Plenário Rui 
Barbosa. A Comissão está aberta a todos. Luto e 
brigo para que a Comissão de Saúde seja reconhecida 
como o legítimo foro de debate das políticas públicas 
de saúde do nosso Estado.  

Fizemos uma emenda agora acrescentando, 
como já dissemos, na nossa Comissão de Saúde, que 
deixou de ser Comissão de Saúde, Assistência Social 
e Saneamento e passou a ser Comissão de Saúde, 
Assistência Social, Saneamento, Segurança 
Alimentar e Nutricional. Se na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo não tiver, 
pedimos que inclua também ou peça para incluir na 
Comissão de Saúde que olhe pela nutrição porque 
morremos pela boca. Esse é o ditado mais certo que 
tem. Tudo começa pela alimentação. Contem com 
este Deputado e com a Comissão de Saúde desta 
Casa de Leis. 

Senhoras e senhores, falo todos os dias e a 
toda hora nesta Casa de Leis sobre a saúde. Fui 
advogado, sou formado em Direito, mas não advogo 
mais; estou inscrito na OAB. Mas me dediquei 
inteiramente à Saúde pública desde os vinte anos de 
idade e não faz muito tempo não. Sempre termino a 
minha fala dizendo o seguinte: saúde, saúde e saúde. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA - 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Registramos e 
agradecemos a presença à Senhora Mariana Barbosa 
Reis, Coordenadora do Serviço de Convivência para 
as pessoas com Deficiência da Prefeitura de Vitória; 
ao Senhor Carlos Anderson, Coordenador de 
Políticas Públicas, Jurídico e de Marketing da 
Associação Capixaba Paralímpica de Desportos; ao 
Senhor Reinaldo Tomé, vice-presidente do Instituto 
Luiz Braille; ao Senhor Charles Fornacieli, Membro 
da Adefil – Associação dos Deficientes de Linhares; 
ao Senhor Waldir Alvarenga Junior, Atleta, 
representando a ACPD – Associação Capixaba dos 
Portadores de Deficiências da Associação Capixaba 
Paralímpica de Desportos; ao Senhor Thiago Soares 
de Vargas da Federação Capixaba de Desportos para 
Deficientes Visuais e Cegos – FCDC. 

Neste momento fará uso da palavra a Doutora 
Linamara Rizzo Battistella, Secretária de Estado de 
Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo.  

 
A SR.ª LINAMARA RIZZO 

BATTISTELLA – (Sem revisão da oradora) – Boa 
tarde a todos. Cumprimento o Senhor Deputado 
Doutor Hércules, Presidente da Comissão de Saúde 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, a quem agradeço de forma intensa a 
oportunidade de compartilhar com os senhores os 
programas, as metas e os resultados alcançados pelo 
Governo do Estado de São Paulo, na pessoa do 
Governador Geraldo Alckmin, no tocante às políticas 
públicas para as pessoas com deficiência.  

Cumprimento o Senhor Marco Antônio 
Rocha Pereira, Promotor de Justiça, amigo dessa 
longa caminhada, mais do que amigo, um grande 
inspirador e muitas vezes nosso guia pelo 
conhecimento legislativo que tem na área, pela sua 
percepção, pela sua sensibilidade e pela sua grande e 
aguerrida luta em favor dos Direitos Humanos. 
Partilhar dessa Mesa com o Promotor Marco Antônio 
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é uma honra.  
Destaco a incrível importância que tem esse 

notável jurista no âmbito brasileiro na formação dos 
novos advogados, na disseminação do conhecimento 
mais elementar e mais sofisticado dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência. Portanto, uma grande honra 
compartilhar desta Mesa solene com o nosso querido 
amigo Marco Antônio Rocha Pereira. Cumprimento a 
Senhora Vitória Valentim, representando a 
Presidência do Conselho Estadual para Assuntos da 
Pessoa com Deficiência; o Senhor José Carlos de 
Siqueira Júnior, membro efetivo e representante do 
Poder Público no Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência do Município de Vila Velha; 
Senhor Martoni Moreira Sampaio, Presidente do 
Instituto Reabilitacional e Esportivo para Deficientes 
do Estado do Espírito Santo; o Senhor Carlos Ajur, 
Presidente da Unicep – União de Cegos Dom Pedro 
II -; a Senhora Laysa Zanotelli Nichio, representando 
a Pestalozzi do Estado do Espírito Santo. Necessário 
lembrar a importância que tem a Pestalozzi no âmbito 
do movimento de valorização dos Direitos das 
Pessoas com Deficiências. Cumprimentamos todas as 
autoridades representadas; senhoras e senhores; 
queridos amigos, cidadãos deste Estado maravilhoso 
que nos acolhe e nos recebe de maneira esplendorosa. 

Já na chegada, no aeroporto, quando 
podemos desfrutar da beleza dessa paisagem, desse 
incrível mar tão verde que já nos revigora. Esta 
Comissão de Saúde, presidida pelo Senhor Deputado 
Doutor Hércules, não poderia ser mais adequada. 
Sentimos e respiramos a saúde neste Estado já na 
chegada, pelo acolhimento, pelo carinho e pela forma 
incrivelmente generosa com que nos recebem. 
(Palmas) 

Vou contar para vocês de uma maneira mais 
didática – esse viés de professor de faculdade – como 
vêm se desenvolvendo as políticas públicas de 
pessoas com deficiência no Estado de São Paulo.  

Mas farei uma relação com a convenção da 
ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. 
Essa incrível convenção, que também tem uma 
grande inspiração do cenário brasileiro, dos nossos 
representantes que estiveram em Nova Iorque 
discutindo e construindo essa convenção. Essa 
convenção tem o acento, tem a vocação do espírito 
brasileiro. Ela constrói uma rede, uma teia muito 
leve, muito suave, mas muito firme, muito 
consistente para ancorar os direitos humanos.  

Por que falaremos em direitos humanos, 
quando este tema já vem sendo discutido desde 1932, 
quando já se falava nele há tantos anos? Em 1946, 
quando finalmente assina-se, se promulga a Carta 
Universal dos Direitos Humanos, parecia que este 
tema já estava consolidado no coração e na 

consciência de cada um dos habitantes do planeta 
Terra.  

A verdade é que foi preciso neste novo 
milênio, no terceiro milênio se iniciarem discussões 
para entender que mesmo aquela carta, escrita de 
maneira tão singular, procurando observar as 
características e a personalidade da pessoa humana 
dentro do planeta, respeitando as ideologias, 
respeitando os credos e a maneira de ser de cada 
nação, não foi suficiente para garantir o direito de 
todos. Era preciso um novo instrumento e, desta feita, 
um que realçasse de maneira clara um grupo de 
pessoas, que historicamente foi sendo expropriado do 
seu direito e excluído. 

Falar em direito de pessoas com deficiência 
tinha uma razão clara. Ao garantir direitos a este 
grupo da população, estávamos, na verdade, 
reafirmando o direito de toda pessoa humana sobre a 
face da terra. Um momento histórico, consolidado em 
2008 no Brasil, a partir do entendimento pelo nosso 
Congresso Nacional, de que ele deveria ocupar 
dentro do nosso ordenamento jurídico o status de 
uma emenda à Constituição.  

Portanto, direitos não devem ser entendidos 
como uma concessão dos poderosos. O direito foi 
alicerçado e conquistado a partir do avanço no 
processo civilizatório. Ao dar o status de uma 
emenda à Constituição, a Nação brasileira escolheu 
acolher a todos e garantir a equiparação de 
oportunidades. 

Nessa convenção, que tem o espírito e traz a 
esperança da construção de uma sociedade justa e 
efetivamente uma sociedade para todos, como um 
instrumento de direitos humanos, o principal objetivo 
é o desenvolvimento. Não haverá desenvolvimento se 
não tivermos assegurado a inclusão de todos, pessoas 
com e sem deficiência.  

O entendimento de deficiência enquanto uma 
ação dos direitos humanos ajuda a entender que 
apenas a liberdade não constrói a igualdade. Mas para 
que se tenha uma liberdade com justiça e igualdade 
social é preciso adicionar um novo elemento, que é a 
fraternidade. É preciso respeitar o outro, é preciso dar 
o destaque que cada pessoa humana tem dentro da 
sua trajetória, dentro da sua vida e dentro da sua 
comunidade. Essa relação bidimensional entre 
deficiência e desenvolvimento tem um claro apelo de 
superarmos a pobreza e garantirmos um planeta cada 
vez mais rico.  

A convenção não foi suficiente para traduzir 
em detalhes como cada uma das partes da sociedade, 
governo, sociedade civil, entidades não 
governamentais, deveriam conduzir seus esforços 
para efetivar esse cumprimento de direitos. Em 2010, 
mas promulgada em 2011, a Organização das Nações 
Unidas, a partir da Organização Mundial de Saúde do 
Banco Mundial, edita o Relatório Mundial sobre 
Deficiência. São Paulo foi o local escolhido para o 
lançamento da versão em português. Em fevereiro 
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deste ano, acompanhado por nosso querido Promotor, 
tivemos a oportunidade de receber as autoridades 
internacionais, e numa discussão muito ampla e 
muito profunda entender de que maneira o Estado, 
que já assinou o compromisso, já é uma emenda à 
Constituição, deve traduzir suas ações para garantir o 
cumprimento da convenção. Essa convenção, agora 
traduzida no Relatório Mundial sobre Deficiência, 
aponta-nos um horizonte que nos deixa bastante 
entusiasmados.  

Entendemos que existe no mundo inteiro um 
bilhão de pessoas com deficiência. Uma pesquisa 
feita em cento e cinquenta países, envolvendo os 
organismos nacionais e internacionais, entende que é 
preciso dar oportunidade para que um bilhão de 
pessoas possam participar em igualdade de 
condições, ou não estaremos construindo os 
caminhos para a superação da pobreza e para o 
alcance necessário do desenvolvimento. 

Esse um bilhão de pessoas é diferente na 
origem, como somos cada um de nós. Alguns com 
limitações maiores e outros com limitações menores, 
mas que não conseguem superar ou expor, explorar o 
seu potencial, porque a própria sociedade coloca 
inúmeras barreiras: físicas, comunicacionais ou 
atitudinais. Na verdade do contingente de um bilhão 
de pessoas, temos cento e noventa milhões de pessoas 
efetivamente com deficiências significativas. As 
demais têm deficiências que serão facilmente 
superadas, que serão facilmente incorporadas à 
sociedade se criarmos condições para que a sociedade 
se desenvolva na perspectiva da inclusão, na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

O relatório mostra um detalhe, uma diretriz, 
um novo parâmetro que precisa ser considerado pelos 
órgãos públicos. As piores perspectivas e condições 
de saúde são exatamente aquelas enfrentadas pelas 
pessoas com deficiência. Em local de escassez de 
recurso, aonde já falta alguma coisa, faltará mais para 
as pessoas com deficiência. Os níveis mais baixos de 
escolaridade também são enfrentados pelas pessoas 
com deficiência. Uma escola que insiste em não se 
desenvolver na perspectiva da inclusão. Existe uma 
menor participação econômica das pessoas com 
deficiência e, portanto, taxas de pobreza acentuadas e 
mais elevadas também acontecem entre as famílias, 
nas quais existe alguém com deficiência. É preciso 
encarar, reconhecer, entender o problema e encarar os 
desafios para superá-los. 

Era preciso primeiro enfrentar ou entender o 
que é a deficiência. Esse é um conceito 
permanentemente em discussão, permanentemente 
em construção. Há uma frase da Mara Gabrilli que 
expressa claramente: existem locais onde sou tão 
funcional. Existem momentos, existem ambientes, 
onde sinto claramente minha deficiência. Porque as 
barreiras vão se colocando de uma maneira, que 
dificultam o exercício pleno da sua participação. 

Há uma assistência médica relativamente 
adequada em nosso País. O SUS é talvez o maior 
patrimônio social que este País conseguiu 
desenvolver e, corroborando com as palavras do 
Senhor Deputado Doutor Hércules, com muitas 
dificuldades de financiamento na esfera federal. 
Vimos nos últimos cinco anos se retirarem alguns 
benefícios de financiamento em relação ao 
atendimento das pessoas com deficiência, o que vai 
aumentando as barreiras, dificultando cada vez mais 
o acesso.  

O que tínhamos em 2000, com financiamento 
específico para os centros de reabilitação, com os 
mutirões de órteses e próteses, foram desaparecendo 
e, portanto, criando mais barreiras no financiamento 
municipal, estadual e menos oportunidade de 
atendimento às pessoas com deficiência. 

Quando falamos que de um lado precisamos 
entender a assistência médica em geral, porque uma 
mulher paraplégica também faz mamografia; porque 
um jovem com paralisia cerebral também precisa 
fazer o controle cardiológico; porque uma senhora 
com deficiência intelectual tem que fazer o seu 
controle e prevenção de câncer. Portanto, ao lado de 
uma assistência médica em geral, precisamos 
destacar os cuidados de reabilitação.  

Um cardiologista deverá acompanhar um 
indivíduo que tem um infarto, mas certamente, um 
distúrbio de pressão de menor importância pode ser 
acompanhado no posto de saúde.  

É a mesma lógica na reabilitação. Há o 
momento do atendimento especializado, e há o 
momento do acompanhamento da reabilitação na área 
da saúde feito dentro de um hospital geral, feito 
dentro do posto de saúde, para disseminar, para criar 
uma rede.  

A reabilitação é parte integrante da rede de 
saúde, seja ela exercida pelo poder público, pelos 
organismos governamentais, seja ela oferecida 
através de convênios com entidades filantrópicas, 
seja ela oferecida através dos acordos com a rede 
privada. Mas é importante que ela seja financiada e 
esteja dentro do sistema da rede de saúde. 

Precisamos identificar o que são ambientes 
facilitadores. Precisamos identificar quais são as 
necessidades de tecnologias assistidas no âmbito da 
saúde, da educação do trabalho, do lazer, do desporto 
e do esporte de alto rendimento. Precisamos derrubar 
as barreiras na área da educação e não apenas as 
barreiras físicas, mas as barreiras de conteúdo, as 
barreiras atitudinais e as barreiras de comunicação.  

Por último, aquilo que todos nós desejamos: 
participar de forma importante na construção das 
riquezas da nossa Nação através do trabalho. 
Trabalho e emprego, essa é uma das grandes metas 
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da pessoa, do cidadão, dentro de uma sociedade 
organizada.  

Para isso precisamos entender quais são as 
barreiras incapacitantes; precisamos enfrentar as 
desigualdades; entender que a equiparação de 
oportunidades pede que se trate de forma 
diferenciada, os diferentes. E, acima de tudo, 
transformar recomendações, reflexões em ações 
práticas, em políticas públicas, em políticas que 
tenham financiamento pelo setor público. 

É preciso entender que não existe política 
pública sem financiamento. Apolítica pública em si 
encerra o financiamento governamental. Para 
falarmos de políticas sem financiamento, estamos 
apenas falando de programas, de projetos.  

Financiamento, controle e avaliação dos 
resultados, essas são as pilastras que sustentam uma 
política. A nossa política vem sendo desenvolvida a 
partir do reconhecimento de normas e instrumentos 
legais. Precisamos derrubar atitudes negativas e 
precisamos identificar as falhas no fornecimento de 
serviços. 

Quando pensamos nas barreiras, poderíamos 
lembrar como a convenção da ONU classifica, define 
acessibilidade. Ela tem uma definição bastante ampla 
e muito agradável, diz que a acessibilidade existe: 

 
(...) a fim de possibilitar às pessoas 
com deficiência viver com autonomia 
e participar plenamente de todos os 
aspectos da vida, os Estados partes 
deverão tomar as medidas 
apropriadas para assegurar-lhes o 
acesso, em igualdade de 
oportunidade, com as demais 
pessoas, ao meio físico, ao 
transporte, à informação e 
comunicação (...) 

 
Os produtos, os computadores, as redes de 

internet. 
 
(...) bem como outros serviços e 
instalações abertas ao público em 
geral.  
 

Tudo o que está disponível ao cidadão 
precisa estar disponível às pessoas com deficiência. 
Este é o texto legal, que tem status constitucional. É 
uma lei constitucional. E nós, cidadãos, precisamos 
aprender a respeitar e a executar a lei.  

O que nós, técnicos da área, entendemos 
como acessibilidade? O que nos dizem os livros? 
Uma informação muito semelhante. O legislador, o 
conjunto de saberes, que escreveu a Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, da 
Organização das Nações Unidas, ONU, buscou 
exatamente nos dicionários, consciente da 
diversidade no Planeta, o entendimento sobre o que 

era acessibilidade, descrevendo o grau em que o 
ambiente, o serviço ou o produto permitem o acesso; 
assim como padrões diferentes de acessibilidade, pois 
uma coisa é visitar um espaço e outra coisa é viver no 
espaço. Portanto, podemos diferenciar padrões de 
acessibilidade para garantir que todos tenham 
oportunidade de participação. 

Temos um decreto, do ano de 2004, que é 
anterior à Convenção da ONU. Esse decreto 
regulamenta uma lei federal do ano 2000. Portanto, 
não nos faltam leis. O que nos falta é conhecimento 
do que as leis exigem e nossa força e vigor para fazer 
com que sejam aplicadas.  

O Decreto n.° 5.296/04 não apenas estabelece 
o que é acessibilidade e como deve ser aplicada - do 
ponto de vista do desenho físico das cidades, dos 
ambientes públicos, dos sistemas de informação e das 
tecnologias assistidas - mas também cria 
obrigatoriedade junto à Presidência da República da 
constituição de um comitê de ajudas técnicas, que 
existe, foi designado por dez anos e não se reúne há 
cinco anos. Portanto, senhores presentes, vemos as 
falhas decorrentes da má aplicação da lei. 

O Estado de São Paulo, baseado nesse 
histórico, escolheu como eixos norteadores da 
política pública, algumas ações. Considerou as áreas 
da educação, da habitação, da saúde, do esporte, do 
trabalho e do transporte eixos fundamentais de uma 
política cidadã. E, além disso, trouxe toda essa 
discussão dentro de um arcabouço de sensibilização e 
de capacitação dos agentes públicos.  

Pensamos que quando levamos a informação, 
conscientizando e preparando o agente público para a 
oferta desses serviços, estamos garantindo o exercício 
dos direitos humanos.  

O texto sobre a educação do Relatório 
Mundial sobre Deficiência traduz em um parágrafo a 
essência da nossa atuação. Para as crianças com 
deficiência como para todas as crianças, a educação é 
vital em si mesma, mas também instrumental para 
sua participação na empregabilidade e em outras 
áreas da atividade social.  

Como o Estado de São Paulo vem 
enfrentando esse desafio ou acelerando a aplicação 
dessa Convenção da ONU? Primeiro é preciso 
entender que temos cinco mil escolas e cinco milhões 
de alunos. Atualmente, há cinquenta e seis mil alunos 
com deficiência matriculados e incluídos nas escolas 
em regime absolutamente regular.  

Temos mais de mil alunos frequentando 
classes regidas por professores especializados. Há 
aproximadamente catorze mil alunos em classes 
comuns e que dispõem, no contraturno, de um 
suporte pedagógico. E há pouco mais de quarenta mil 
alunos que frequentam o ensino convencional, 
recebendo apoio sobre demanda, ou seja, quando é 
necessário.  

Neste momento, estamos falando sobre a rede 
estadual de ensino. Posteriormente falaremos sobre a 
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rede municipal de ensino, em que contamos com um 
número maior de alunos.  

A rede estadual de ensino, no Estado de São 
Paulo, conta com um número de classes de ensino 
especializado e com classes com salas de recursos, 
para oferecer atendimento aos alunos com 
deficiência. Destacamos que todas as salas de leitura 
e todas as bibliotecas das escolas são acessíveis.  

Entendemos que a educação, na perspectiva 
da inclusão, deve estar integrada dentro das políticas 
educacionais para eliminar a discriminação e para 
garantir que o ambiente seja inclusivo.  

Atualmente temos um número expressivo de 
recursos de acessibilidade. A rede estadual de ensino 
profissionalizante, na primeira linha, tem duzentas e 
quarenta e duas escolas inteiramente acessíveis. A 
rede estadual tem oitocentos e sete classes especiais, 
treze mil classes com apoio, e ao todo, trinta e nove 
mil salas de aulas sem nenhum apoio e com 
capacidade para receber os alunos. Na rede municipal 
da cidade de São Paulo, temos seis mil classes 
especiais, vinte e duas mil classes com apoio e trinta 
e três mil classes sem nenhum tipo de apoio, mas 
com condições de receber o aluno com deficiência. 

A rede particular é a que tem a maior 
disseminação, no entanto, separa o que é aluno com 
deficiência em classe especial, dos alunos sem 
deficiência, o que nos parece, ainda, um equívoco. 
Queremos os alunos estudando juntos. Crianças com 
e sem deficiência precisam conviver na mesma 
escola, porque vão viver no mesmo mundo; precisam 
usufruir dos mesmos serviços, das mesmas 
oportunidades. Só assim vamos quebrar as barreiras e 
vencer os preconceitos. 

O número de escolas que precisam ainda ser 
acessibilizadas e que estão em fase de ser executadas 
ou já concluídas é de seiscentos e setenta e três. 

De 2002 a 2006, o Estado de São Paulo 
reformou seiscentas e setenta e três escolas, gastando 
duzentos e trinta e dois milhões. De 2007 a 2012, 
reformamos trezentas e trinta e seis escolas. Há 
orçamento em andamento para mil e oitocentas 
escolas. 

Recentemente, em Manaus, alguém 
perguntou: Mas isso é o orçamento da Secretaria? 
Absolutamente, mas esse é um orçamento que eu 
controlo. É o orçamento da Secretaria de Educação 
que precisa me mostrar com clareza quais são as 
ações de acessibilidade, qual o alcance que essas 
ações têm em cada um dos municípios, uma 
conquista feita graças ao Ministério Público. 

O Ministério Público exige que todas as 
ações da Secretaria de Educação tenham o aval. E 
quando isso não acontece é feito um termo de 
ajustamento e conduta da nossa Secretaria. 
Trabalhamos juntos de forma sinérgica, porque 
secretarias não podem competir, precisam trabalhar 
para o mesmo ente, que é o governo, respeitando o 
cidadão, que é o eleitor. Portanto, ao invés de 

programas competitivos, temos programas sinérgicos 
que atuam em uma única direção, melhorar a 
qualidade de vida do cidadão. 

A mesma lógica usamos quanto à habitação. 
Criamos, em 2008, um grupo de trabalho. 
Estabelecemos o Plano Estadual de Habitação e, hoje, 
habitação de interesse social, em São Paulo, é cem 
por cento dentro do conceito de desenho universal, ou 
seja, a pessoa com deficiência, a família que tem um 
elemento com deficiência, pode viver em qualquer 
unidade habitacional. Mais do que estar no seu 
apartamento, ela pode visitar o vizinho e pode 
participar do centro comunitário do empreendimento. 

Quando a deficiência chega à vida desta 
família, essa família pode requisitar as adaptações, 
porque o espaço já está completamente acessível. São 
pequenas adaptações, como colocar uma barra ou 
melhorar a sinalização. Isso teve um grande 
significado na política habitacional de São Paulo e 
gerou um bom e positivo ciclo econômico, porque os 
fornecedores, os construtores, tiveram que aprender a 
trabalhar com a lógica de construção acessível, desde 
a altura das janelas às esquadrias das portas. 

Houve uma mudança no fornecimento, houve 
uma mudança nesse ciclo. Tudo isso significou mais 
riqueza para o Estado. Isso significou que 
continuamos a recolher impostos, que vão 
alimentando o Estado para que possa cada vez mais 
promover o desenvolvimento social. 

O Estado de São Paulo usa os princípios do 
desenho universal em cem por cento das habitações 
de interesse social. Para que fizéssemos o acordo com 
o Programa Minha Casa Minha Vida, o Estado de 
São Paulo exigiu que o Governo Federal fizesse 
ajustes no seu projeto. O Estado de São Paulo coloca 
recursos dentro do Minha Casa, Minha Vida para 
garantir acessibilidade em todo o empreendimento, 
uma negociação que demandou muito tempo, porque 
de um lado havia o interesse em manter o mesmo 
sistema e, do outro lado havia um Plano Estadual de 
Habitação que não deixaria de privilegiar, de atender 
às pessoas com deficiência. A utilização do desenho 
universal foi tão satisfatória que mesmo o Programa 
Federal Minha Casa Minha Vida entendeu que era 
preciso abraçar a acessibilidade como um fator 
integrante deste grande projeto habitacional 
brasileiro.  

Essa decisão do Governo do Estado de São 
Paulo veio atrelada a uma série de ações, inclusive a 
garantia de em todos os empreendimentos você ter no 
mínimo sete por cento de unidades já adaptadas. 
Além de garantir a acessibilidade em todas, em 
algumas já fazemos a adaptação. Este número, sete 
por cento, foi baseado em uma série de estudos que 
foi mostrando qual é o número de pessoas com 
deficiência que efetivamente necessitarão de um 
diferencial dentro da habitação. Esses princípios 
acolhidos pela Secretaria da Habitação, por influência 
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da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, obedecem à lei estadual que regulamenta 
a gestão da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional Urbano, e manteve, por estudos que 
foram feitos pela nossa Secretaria, acompanhados 
pelo Ministério Público, os sete por cento de 
unidades habitacionais.  

Mostrarei para os senhores qual é a dimensão 
da construção de unidades acessíveis no Estado de 
São Paulo, atualmente. Temos em andamento cento e 
quatro empreendimentos, com nove mil e oitocentas 
e uma unidades habitacionais. Iniciamos, em 2012, 
treze empreendimentos com mil trezentos e sessenta 
e cinco unidades. Iniciaremos agora, ainda em 
dezembro, sessenta e três novos empreendimentos 
com nove mil, quatrocentos e vinte e oito unidades 
habitacionais, dando oportunidades às pessoas com 
deficiência para que possam escolher onde morar, 
escolher a forma de viver e, acima de tudo, participar 
do seu grupo, da sua vida, da vida em comunidade 
nesses conjuntos habitacionais.  

Como chegamos aos sete por cento? Um 
longo estudo a partir do ano 2000, acompanhando de 
maneira muito clara a Associação de Mutirantes, as 
cartas de créditos, mesmo os idosos, que sempre têm 
algum tipo de deficiência; os reassentamentos, as 
inscrições em lotes, qual era o número de pessoas 
com deficiência que efetivamente necessitavam de 
uma residência adaptada, e chegamos a esse número 
percentual de seis por cento. Como sabemos que a 
deficiência cresce no nosso meio, fruto das doenças 
crônicas degenerativas, da violência urbana, 
entendemos que esse percentual de sete por cento era 
suficiente para garantir que todos fossem atendidos.  

A saúde é um tema importante nessa 
discussão, é sempre um grande desafio. Ao contrário 
do que acontece com a grande maioria das patologias 
crônicas, a questão da deficiência se apresenta com 
um custo muito baixo e um resultado muito 
satisfatório. Qualquer gestor público bem informado 
terá um grande entusiasmo em investir na saúde da 
pessoa com deficiência, porque é um investimento 
que tem retorno imediato. Ao resolver uma questão 
fundamental, como uma cadeira de rodas, um 
implante coclear, uma luneta para um cego, esse 
indivíduo imediatamente volta para a sociedade. E 
devolverá para a sociedade, na forma de trabalho, 
aquilo que a sociedade deu a ele na forma de saúde e 
de cuidados sanitários. É um grande investimento. É 
um investimento que um gestor bem informado, bem 
preparado, fará com muito entusiasmo, porque ao 
atender às necessidades das pessoas com deficiência, 
tiro esse indivíduo do sistema de saúde colocando-o 
no sistema produtivo. Grande negócio para qualquer 
governante.  

O implante coclear custa em torno de 
cinquenta mil reais. A cirurgia, que não exige mais 
do que vinte e quatro horas de internação, e todos os 
procedimentos, custam por volta de três mil reais no 
âmbito do SUS. Com cinquenta e três mil reais, que 
custa muito menos do que uma sessão de 
quimioterapia, e longe de mim imaginar, sou médica, 
que não daremos atendimento às pessoas que 
precisam de atendimento, mas uma sessão de 
quimioterapia custa muito mais caro do que isso.  

Portanto, as tecnologias foram chegando para 
mostrar o quanto é viável atender às pessoas com 
deficiências e como é importante atender 
precocemente uma criança que faz implante coclear e 
que vai para uma escola convencional, aprende como 
todos nós. Ele vai produzir, vai trazer um diferencial 
para sua família e para sua comunidade. Volto a 
insistir, atender com qualidade no âmbito da Saúde as 
pessoas com deficiência é um grande negócio.  

Vimos recentemente, nas paralimpíadas, o 
sucesso do nosso Alan Fonteles, ultrapassando a 
barreira do Oscar Pistorius, ganhando uma 
competição, medalhas de ouro; por quê? Apenas 
porque ele tinha uma prótese adequada e um preparo 
físico excepcional, todos sabemos.  

É possível superar todas as barreiras quando 
colocamos a tecnologia à disposição da pessoa com 
deficiência. Mas, para que possamos usar essa 
tecnologia de forma adequada, são necessários 
ambientes acolhedores. Temos de aplicar o desenho 
universal às instalações, precisamos melhor a atitude 
e o conhecimento. Precisamos investir maciçamente 
para que as pessoas saibam que uma pessoa com 
deficiência também vai fazer uso do sistema de saúde 
geral e não apenas da unidade de reabilitação.  

Esta mudança de conceito ajuda a reduzir o 
impacto na área da Saúde porque o indivíduo vai uma 
vez e é atendido, não tem de fazer romarias ao 
serviço de saúde e devolve esse indivíduo mais 
precocemente à comunidade.  

É preciso entender que habilidades, 
conhecimentos, dependem de tempo, de 
investimento. E essa habilidade, esse conhecimento 
precisam ser aos profissionais da área de saúde, aos 
prestadores de saúde em geral, às indústrias de 
equipamentos. Temos de providenciar mudanças 
estruturais nos fornecedores de serviços privados que 
hoje insistem em não dar atendimento, não dar 
cobertura aos procedimentos relacionados às pessoas 
com deficiência.  

Têm coisas muito simples como, por 
exemplo, mudar calendário vacinal na Síndrome de 
Down, que foi o que São Paulo fez. Ampliamos a 
cobertura vacinal para crianças, adolescentes, adultos 
e idosos com Síndrome de Down e reduzimos 
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drasticamente as internações por problemas 
respiratórios.  

Precisamos entender as particularidades de 
cada uma das pessoas com deficiência. As pessoas 
são diferentes, têm necessidades diferentes, como em 
todas as áreas. A reabilitação exige tecnologia e 
precisa ser diferenciada, não dá para por todo mundo 
junto no Centro de Reabilitação e precisamos, ainda, 
entender as particularidades. Esse é o grande 
exemplo. O gestor informado vai reduzir custo no 
atendimento porque a cobertura vacinal significou 
mais nove mil reais para cada uma das pessoas com 
Síndrome de Down, mas a economia no ambiente 
hospitalar foi imensa. Portanto, vale a pena atender 
com qualidade e no melhor padrão assistencial as 
pessoas com deficiência. Para isso precisamos 
capacitar os profissionais. Precisamos de programa 
de formação continuada, um programa específico da 
nossa Secretaria, com formação em odontologia, 
formação de cuidadores, cursos para médicos no 
atendimento de pacientes com baixa visão. 
Precisamos mudar esse paradigma e para isso 
precisamos formar profissionais.  

Atuação interdisciplinar no âmbito da 
reabilitação para pessoa com baixa visão. Para o cego 
tem todos os programas muito bem estruturados e 
para o vidente também. Mas, para o que tem baixa 
visão ficava no meio do caminho. Então, resolvemos 
acelerar a formação nessa área, em colaboração com 
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, para primeiro 
garantir o diagnóstico precoce e, depois, o 
atendimento de qualidade. E essa abordagem 
interdisciplinar não acontece só para o atendimento 
na área da Saúde, vamos também ao encontro da 
educação e da formação profissional desses jovens.  

Para enfrentar barreiras na reabilitação, 
primeiro precisamos ter certeza de que o sistema de 
reabilitação é parte integrante da rede de Saúde. 
Precisamos disponibilizar tecnologias assistivas, 
garantia de oferta de qualidade, de produtos que 
possam significar mais funcionalidade para as 
pessoas com deficiência. Precisamos tirar as pessoas 
das instituições e colocá-las vivendo em sociedade. 
Portanto, precisamos aprimorar a oferta e os itens que 
são colocados à disposição das pessoas com 
deficiência.  

Quase todas as pessoas com deficiência, no 
decorrer do envelhecimento vão precisar sofisticar 
sua cadeira de rodas. Quem não precisava de uma 
cadeira motorizada, no envelhecimento vai precisar. 
É uma questão de segurança. É uma questão de 
garantia de integração, de inclusão, de participação. 
As cadeiras motorizadas ainda não estão 
disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. No 
Estado de São Paulo, temos programas permanentes 
de fornecimento dentro de critérios médicos 
específicos. Não é possível restringir, precisamos 
garantir a oferta de serviços.  

Por isso, o Governo do Estado de São Paulo 

criou uma grande rede de reabilitação, que é a Rede 
de Reabilitação Lucy Montoro, para controlar o 
atendimento, entender esta demanda e garantir o 
mesmo padrão de qualidade na Capital e no interior 
do Estado.  

Ao final, quando todas as unidades estiverem 
construídas, teremos dezenove unidades. Hoje, temos 
doze unidades em funcionamento; são doze hospitais 
de reabilitação que foram feitos em quatro anos.  

Esses hospitais, distribuídos ao longo do 
Estado, obedecem à regulamentação de um decreto 
em que estão atrelados, ou a um hospital 
universitário, ou a um serviço universitário, que 
forme recursos humanos. Afinal, não é só levantar 
paredes, esse é o mais barato na área da Saúde. Mas 
capacitar profissionais, garantir que todos trabalhem 
dentro da mesma lógica, com os mesmos protocolos, 
em um único sistema de informação. Eu, da minha 
sala, posso saber quantos pacientes estão sendo 
atendidos no Município de Fernandópolis; posso 
saber a média de permanência de um paciente no 
Município de Jumirim. Quer dizer, consigo comparar 
se o atendimento está sendo feito com a qualidade 
exigida.  

Essas são as nossas unidades, com uma 
riqueza arquitetônica muito grande, com instalações 
privilegiadas e com a mais moderna tecnologia. 
Oferecemos e disponibilizamos para os nossos 
pacientes sistemas robóticos de reabilitação; 
tecnologias de qualidade; tablets da saúde, em que o 
paciente aprende a usar o tablet para se comunicar 
quando tem uma deficiência auditiva ou sensorial; e 
com isso, temos uma mensuração de resultados e 
reconhecemos a economia que o Estado faz porque 
atendeu com qualidade as necessidades desse 
indivíduo.  

Para isso, fazemos intensa capacitação, 
intensa remodelação de serviços, trazendo 
especialistas de fora, disponibilizando cursos e 
equipamentos, mas controlando de uma maneira 
muito intensa o atendimento e os resultados 
produzidos por cada atendimento.  

A nossa rede é construída com médicos 
especialistas; médicos fisiatras; serviço social; 
fonoaudiologia; fisioterapia; enfermagem; terapia 
ocupacional; nutrição; serviço odontológico; 
psicologia; atividade física, porque isso é 
fundamental, inclusive para despertar os talentos 
desportivos, a orientação vocacional e pré-
profissionalizante. 

Temos também uma unidade móvel que viaja 
pelo Estado para suprir as falhas nos locais onde a 
rede ainda não está instalada; ou a unidade não está 
pronta; ou em função da falta de recursos humanos, 
de que precisamos disponibilizar os nossos recursos 
humanos.  

O ano passado foram nove mil quilômetros 
que a unidade móvel rodou, fazendo mais de oito mil 
atendimentos. Houve atendimento a pacientes que 
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sequer estavam dentro do Sistema de Saúde, 
mostrando que mesmo o Estado de São Paulo tendo 
uma política de valorização da pessoa com 
deficiência desde os anos 80, desde o Governo 
Montoro ainda temos pessoas que não se apropriaram 
dos seus direitos, ainda temos pacientes que estão 
completamente fora do setor de Saúde.  

A unidade cumpre com a sua obrigação. É 
inteiramente acessível. Há um grande exemplo de 
acessibilidade. O Prefeito se dá conta de que a 
acessibilidade não é um bicho de sete cabeças. 

Nessa carreta os pacientes sobem através de 
uma plataforma elevatória. Temos uma miniunidade 
de órtese e prótese; dois consultórios; fazemos cursos 
à noite para os cuidadores, mostrando para aquele 
agente municipal que a acessibilidade do atendimento 
à pessoa com deficiência não é um desafio 
insuperável. 

Esta é a distribuição da nossa rede no Estado 
de São Paulo, obedecendo às regiões administrativas 
da Saúde. A rede é operada pela Saúde. Só fazemos 
os controles dos indicadores, a capacitação e a 
distribuição dos locais que obedecem aos critérios 
demográficos: o número de habitantes e a facilidade 
de acesso. Nenhuma das unidades atende a apenas 
um município, atende à região.  

Em alguns programas a Secretaria financia 
diretamente a entidade. Por exemplo, a AHIMSA 
com o seu programa de reabilitação de surdo-
cegueira. Não seria possível em um curto espaço de 
tempo o Estado se apropriar do conhecimento e da 
expertise que essa entidade tem. Ao invés de 
fazermos isso, preferimos financiar quem já está 
fazendo e fazendo com qualidade. Essa articulação 
com as entidades é fundamental. O Estado de São 
Paulo não teria avançado se não estivesse alinhado a 
todas essas entidades que tradicionalmente fizeram a 
diferença na vida das pessoas com deficiência. É 
possível que muitas dessas entidades, hoje, precisem 
encontrar outro escopo, um outro papel. Desenvolver, 
talvez, um acolhimento para o envelhecimento, 
trabalhar a profissionalização, já que escola, 
educação, saúde precisam ser responsabilidades do 
Estado. Mas não podemos abrir mão do 
conhecimento, da expertise, do saber dessas 
instituições. E trabalhamos pari passu com seus 
ingentes, na busca de soluções que possam beneficiar 
um número maior de usuários.  

Os cursos extensivos são feitos por meio de 
uma unidade universitária, do Centro Tecnológico 
Paula Souza, uma Fatec, uma Faculdade Tecnológica, 
para a formação de instrutores para orientação e 
mobilidade. É um profissional que desapareceu, e do 
qual hoje se sente uma incrível falta. Começamos a 
treinar novos instrutores de orientação e mobilidade, 
para dar mais capacidade de atendimento nos Centros 
de Reabilitação para o Deficiente Visual.  

Fazemos periodicamente - e esta é uma ação 
que tem muito impacto – uma avaliação das despesas, 

dos custos, dos investimentos, na área da Saúde. Na 
verdade fazemos isso quase de mês a mês, mas 
consolidamos, no final de cada ano, o que foi 
investido em órtese, prótese, meios auxiliares de 
locomoção, comunicação, em procedimentos 
clínicos. Porque se o Estado diminui o investimento, 
é porque alguma coisa está errada. Porque a 
população só cresce. As demandas por saúde são 
cada vez mais expressivas. Acompanhar isso ajuda a 
entender onde está faltando atendimento, e onde está 
sobrando procedimento. E com isso vamos fazendo a 
regulação da Rede de Saúde no Estado.  

Muitas pessoas com deficiência têm 
dificuldade para identificar quais são as suas 
necessidades do ponto de vista tecnológico. Você não 
consegue entender do que você precisa, até por não 
conhecer os instrumentos. Então, desenvolvemos um 
portal, o Portal de Informação e Divulgação de 
Produtos e Serviços disponíveis na área da 
Tecnologia Assistiva, facilmente acessível por meio 
de nosso site, com todas as Tecnologias Assistivas 
que existem, regularizadas na Anvisa, e que estão 
disponíveis para a comercialização. Não é produto 
em desenvolvimento; não é produto de âmbito 
universitário. São produtos que podem ser 
comprados. A partir dessa visualização, a própria 
pessoa com deficiência começa a identificar a sua 
necessidade: o que ela pode ter para garantir, de 
forma mais abrangente, a sua funcionalidade.  

E a nossa ideia é exatamente esta: que as 
pessoas se tornem consumidoras mais confiantes, 
mais responsáveis, e possam lutar, de forma mais 
organizada, pelos seus direitos no âmbito das 
Tecnologias Assistivas. Isso vai ao encontro desse 
projeto, que já deveria estar pronto, está um pouco 
atrasado, que é o Centro de Referência para o Cão 
Guia.  

Estamos construindo um Centro de 
Referência para o Cão Guia, em colaboração com a 
Universidade de São Paulo, com a Faculdade de 
Medicina Veterinária, para poder treinar o cão, 
disponibilizá-lo em regime de comodato para o cego, 
fazer o acompanhamento sanitário desse cão. Porque 
é um cão que convive com a família: dorme ao lado 
do cego, visita o amigo na UTI, visita a gestante que 
acabou de ter neném. Portanto, é um cão com 
características sanitárias específicas. E características 
físicas também: ele precisa ser capaz de conviver 
com o estresse; ele não pode ser lento, ele precisa ser 
ágil. Então esse cão é selecionado segundo técnicas 
absolutamente modernas, inclusive de manipulação 
genética, ele é treinado, e depois é feito a 
acomodação da dupla. O cão e o cego.  

Até porque este País, que fabrica aviões, 
continua importando cães para fazerem o papel de 
cão guia. Essa é uma barreira. O Centro, quando 
estiver em pleno funcionamento, poderá atender 
noventa cegos por ano.  

O cão, ao final dos oito anos de vida útil, de 
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vida de trabalho, retorna para o Centro, e fica à 
disposição, ou para ser adotado. Aí, sim, um cão pet, 
para ser um cão companheiro, ou continua sendo 
cuidado, porque precisamos valorizar a vida deste 
animal que deu vida, ou adicionou mais qualidade de 
vida à nossa pessoa com deficiência. É dessa relação 
de respeito que surgirá uma nova sociedade.  

Falar de esporte é pleonasmo, porque nada 
pode ser mais entusiasmante do que a alegria de uma 
vitória. No Estado de São Paulo temos trabalhado de 
forma, e encontro nesta Casa alguns companheiros de 
paralimpíadas escolares, a reunir crianças, jovens do 
Brasil inteiro. Este ano foram mil e oitocentos jovens 
e para o ano que vem certamente serão mais, de todos 
os Estados da Federação, para numa competição 
muito boa, saudável, viverem essa oportunidade, de 
perder e ganhar, de se expor, de conquistar espaço. 
Mas, acima de tudo, de viver esse momento de 
independência, porque eles viajam com os 
instrutores, com suas escolas, no regime de absoluta e 
plena liberdade e durante uma semana são acolhidos 
no Estado de São Paulo, para disfrutarem deste 
momento de completa integração com seus colegas. 
É o maior evento paradesportivo do mundo, é o 
maior evento de jovens e realmente uma alegria e a 
cada ano vai se materializando nossas paralimpíadas.  

Mas as paralimpíadas é apenas um dos 
programas dentro da área esportiva, porque 
entendemos que criar ambientes favoráveis, uma 
lógica da convenção, remover barreiras, tem muito a 
ver com esportes. 

No âmbito do esporte, fazemos uma série de 
ações. Digo que temos que colocar, com todo 
respeito, o deficiente na rua. Fazemos um programa 
de implantação de praças paradesportivas em todo o 
interior, centros paradesportivos e praças, onde 
pessoas com ou sem deficiência exercitarão, 
desenvolverão suas habilidades esportivas. 

Nada pode ser mais atraente do que o time 
paralímpico de São Paulo. Estamos patrocinando esse 
time com bolsas para os atletas, com fisioterapeutas, 
técnicos esportivos, psicólogos, nutricionistas, 
acompanhamento médico com moradia, inclusive 
com as famílias que se mudam para o Estado de São 
Paulo com seus atletas, uniformes, todo o 
acompanhamento. O Estado de São Paulo se fosse 
um País, seria o oitavo lugar nas paralimpíadas de 
Londres.  

Respondemos por setenta por cento das 
medalhas. O Estado de São Paulo sozinho foi maior 
do que a grande maioria dos países que estavam lá. 
Foi uma alegria ver esse grupo de jovens desafiando 
o saber. O que aprendemos com nossos atletas, 
aplicamos na reabilitação. Estamos aprendendo a usar 
de forma mais eficiente a fisiologia corporal. 
Portanto, investir em esporte tem significado nas 
mudanças que estamos operando na saúde e 
reabilitação.  

Essas são as medalhas, cinco ouros no 

atletismo, dois ouros no bocha, nove ouros na 
natação, uma prata no judô, com nosso veterano, que 
está nos abandonando, mostrando que ainda existem 
algumas áreas descobertas e precisamos de mais 
talentos esportivos. 

Consideramos que turismo, lazer e 
entretenimento, são fundamentais. Ao disponibilizar, 
e sabemos que vocês tem um grande programa 
também de praia acessível, sabemos que quem 
trabalha com esses programas, sabem que não estão 
mudando a vida do deficiente, mas mudando a vida 
da família. Porque passam a estar juntos no lazer, 
juntos no entretenimento e isso fortalece os vínculos 
familiares. 

São várias academias que estamos 
implantando ao longo de nosso interior e 
monitorando, não é apenas levar a academia para lá. 
Treinamos o monitor e controlamos o uso pela pessoa 
com deficiência, queremos as pessoas com 
deficiências, cada vez mais se apropriando dos 
espaços públicos. 

Fazemos fóruns para discutir o esporte e 
lazer. Ajudamos as entidades na aquisição dos 
equipamentos. Financiamos as Apaes, a Dorina 
Nowill, enfim todas entidades que têm tradição de 
trabalharem nessa área se querem implementar praças 
para desportivas, se querem trabalhar no âmbito do 
condicionamento físico na melhor manutenção da 
condição funcional, porque isso acaba se revertendo 
para a saúde. 

Estamos com cursos de formação de 
professores de Educação Física, fizemos um curso 
recentemente para quatro mil professores, para o ano 
que vem já temos dois mil professores inscritos, 
porque essa perspectiva da inclusão é muito 
importante no âmbito da Educação Física. Chegará o 
dia e espero estar aqui para ver, que criança com e 
sem deficiência vão competir juntas a mesma 
competição, modalidades eventualmente 
diferenciadas pela funcionalidade, mas todos juntos 
na mesma praça para desportiva, competindo, 
ganhando e perdendo.  

Trabalho. Cremos que esta frase, do escritor 
Stephen W. Hawking fala tudo. Talvez nem 
precisássemos falar muito da importância do 
trabalho. E nessa matéria a questão vem sendo muito 
bem trabalhada no Brasil, de novo graças ao 
Ministério Público do Trabalho.  

O fato de termos uma Lei de Cotas e 
podermos fiscalizar as empresas foi a grande 
alavanca para o desenvolvimento do atendimento à 
pessoa com deficiência e não se enganem com o 
contrário. A questão da multa, da exigência e da 
obrigatoriedade mobilizou o mercado, exigiu que os 
empresários olhassem para a escola que não atendia a 
pessoa com deficiência e exigiu que os empresários 
cobrassem dos hospitais a falta de atendimento às 
pessoas com deficiência. Enquanto não se mexe com 
o mercado, não se consegue alcançar a eficiência da 
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política pública, portanto, vamos proteger as leis de 
cotas. A Lei de Cota é o maior instrumento de 
inclusão social que dispomos. É possível que um dia 
não precisemos mais dela, mas por hora ela é muito 
importante, ela é fundamental para a garantia dos 
direitos desses cidadãos. 

Vou mostrar um pouco o que são os números 
em São Paulo. O Governo de São Paulo tem uma 
série de ações e apoios ao trabalho da pessoa com 
deficiência, desde a intermediação da mão de obra até 
a capacitação. Fazemos vários cursos, mas não basta 
fazê-los, queremos saber se o curso significou gente 
empregada. 

Hoje temos uma realidade muito interessante, 
que vale a pena discutirmos, porque temos de 2006 a 
2011 o mapeamento das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. E em que pese todos dizerem 
que a acessibilidade é um problema, quem mais se 
emprega, 43,9%, ainda são as pessoas com 
deficiência. Temos cento e dezesseis mil pessoas com 
deficiência trabalhando no mercado privado. Não 
estou nem contando aqui quem trabalha dentro do 
Governo, que é um número expressivo, quase igual 
ao que informei. Portanto é possível e não podemos 
abrir mão disso. É a essência do cidadão, interagir 
com a sua sociedade, participar, transformar e ajudar 
a produzir as riquezas da nação. Fazemos um fórum 
permanente com os empresários, mobilizando, 
discutindo e até monitorando as dificuldades que eles 
têm na contratação.  

Quero falar por último sobre transporte. 
Transporte público, mobilidade urbana é o maior 
desafio das grandes cidades e será um desafio 
absolutamente insuperável se insistirmos nessa 
estratégia de ter transporte especial para pessoas com 
deficiência e transporte para o restante da população. 
Transporte é um só e tem que ser inteiramente 
acessível, para caber a pessoa com deficiência, o 
obeso, a mulher grávida, a criança no carrinho. Isso 
economiza! Temos um bom exemplo em São Paulo 
de superação desse problema na prestação de serviço, 
com editais que são feitos aos concessionários de 
forma adequada, com o financiamento que é cada vez 
mais atrelado aos mecanismos de acessibilidade e 
garantindo que a acessibilidade não seja só física, 
porque precisamos de acessibilidade comunicacional 
no âmbito do transporte. 

O nosso metrô é cem por cento acessíveis, o 
que me dá um imenso orgulho. Nem o metrô de 
Londres é cem por cento acessível. Temos sessenta e 
quatro estações e todas acessíveis, com plataformas 
elevatórias e com comunicação visual. 

No âmbito da CPTM – Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos estamos com uma situação 
ainda mais delicada. Atualmente a CPTM atua em 
vinte e três municípios, possui seis linhas, atende 2,6 
milhões de pessoas e tem oitenta e nove estações, 
sendo trinta e oito acessíveis. Mas temos o 
compromisso orçamentário de até 2014 ter cem por 

cento de acessibilidade na CPTM, que é o transporte 
metropolitano. A CPTM são os trens mais antigos, 
que também é uma razão para a falta de 
acessibilidade. 

O metrô carrega 4,5 milhões de pessoas por 
dia e é cem por cento acessível. A Empresa 
Metropolitana de Transporte Urbano atua em 
sessenta e sete municípios, que são todas as regiões 
metropolitanas, transporta 2,5 milhões de pessoas, 
possui oitocentas e vinte e cinco linhas, uma frota 
com dois mil e setecentos ônibus e tem treze 
terminais, dos quais apenas seis são acessíveis. A 
frota é acessível, mas vejam vocês, os terminais ainda 
faltam sete. Mas até 2014 cem por cento serão 
acessíveis. E sabe como é: promessa de Geraldo 
Alckmin não tem jeito de não cumprir.  

A SP TRANS, que é no âmbito municipal, 
tem quinze mil veículos, oito mil e setecentos quase 
adaptados e pouco a pouco vai se criando essa lógica. 
Hoje nem os editais aceitam que a concessão não seja 
feito com ônibus acessíveis. Isso é mais barato. Vai 
chegar o dia do nosso transporte Atende, que temos 
muito orgulho na cidade de São Paulo, não vai 
precisar existir, porque o transporte Atende, que é 
esse serviço porta a porta acaba servindo apenas à 
área da saúde, até porque não é possível, são grandes 
as demandas dentro do Estado de São Paulo na área 
de transporte. É impossível dizer: Vou chamar o 
Atende para me levar no cinema ou me levar no 
aniversário da minha vizinha. Não dá. O Atende só 
atende a área da saúde. Vai chegar o dia que não 
precisaremos mais do Atende ,porque as pessoas vão 
poder se locomover no transporte coletivo. 

Precisamos sensibilizar a opinião pública, por 
intermédio de um marketing muito claro, para que 
cada um desses investimentos seja avaliado de forma 
satisfatória pelo cidadão. O Estado depende de uma 
arrecadação que precisa ser distribuída de forma 
equitativa, com justiça. Se as pessoas não entenderem 
porque trabalhamos, não entenderão porque 
investimos.  Portanto, precisamos trabalhar 
fortemente nas campanhas de educação, ajudando as 
pessoas com deficiência a conhecer os seus direitos, 
capacitando os agentes públicos para que entendam o 
seu papel, mas escancarando para toda a sociedade a 
garantia de direito de todos e o valor de incluirmos a 
diversidade humana, o valor de respeitarmos os 
direitos de todos os humanos. 

Queria contar para os Senhores sobre os 
nossos editais culturais, sobre o nosso filme que 
ganhou prêmio, mas teremos oportunidade de falar 
sobre isso. 

Queria mostrar para os Senhores a estrutura 
da secretaria criada por lei que tem coordenadorias 
que se dividem com técnicos especialistas em cada 
área, com gestores de políticas públicas assessorando 
cada um dos coordenadores, que naturalmente são 
pessoas especialistas e por acaso com deficiência, 
mas só estão lá porque são especialistas. Além dessas 
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coordenadorias, trabalhamos ouvindo 
permanentemente a sociedade. O Conselho Estadual 
para Assuntos com Pessoas com Deficiência que se 
articula diretamente com o gabinete do secretário; o 
Comitê de Apoio ao Paradesporto; Comitê de Ajudas 
Técnicas e o Fórum de empregabilidade. Essa 
secretaria tem como missão ouvir a sociedade, 
identificar as demandas e transformar em políticas 
públicas. 

Poderia contar para os Senhores todo o 
investimento feito na área de pesquisa para melhorar 
a funcionalidade das pessoas com deficiência, mas 
ficará para uma próxima vez. 

Tem uma última frase do autor Stephen W. 
Hawking, que foi a frase com que encerrou. 

Essa transparência vale a pena. Deixa só 
contar um pouquinho para os Senhores sobre ela. O 
que os governos devem fazer pelo relatório mundial 
da ONU? Os governos devem revisar políticas, 
sistemas e serviços para identificar falhas e barreiras 
no planejamento das ações e introduzir padrões de 
serviço e monitorá-lo. As organizações de pessoas 
com deficiência podem apoiar a pessoa com 
deficiência na conscientização sobre os seus direitos 
na vida independente e no desenvolvimento das suas 
habilidades, e apoiar as crianças com deficiência e 
suas famílias para assegurar a inclusão na educação. 
Isso é o que diz esse documento que nós, brasileiros, 
somos signatários.  

As agências das Nações Unidas e 
Organizações de Desenvolvimento devem trocar 
informações, coordenar ações e fornecer assistência 
técnica. É o que efetivamente acontece, hoje, com o 
PNUD, com o Banco Mundial e com o BID. Termos 
alguns projetos financiados por essas organizações 
internacionais. 

As instituições acadêmicas. Temos que 
chamar a academia universitária para trabalharem 
conosco. Elas precisam assegurar cursos 
profissionalizantes, precisam assegurar conteúdos no 
programa acadêmico e levar informações adequadas 
sobre deficiências. Ao setor privado compete 
derrubar barreiras ao emprego, assegurar projetos de 
construção, produtos, sistemas e serviços acessíveis. 
Cada um de nós tem uma obrigação, mas cabe à 
comunidade promover a inclusão e a participação.  

Inclusão é um fenômeno de mão dupla. Por 
um lado se coloca o indivíduo preparado e pelo outro 
tem uma sociedade que aceita. E as pessoas com 
deficiências e seus familiares devem participar como 
os Senhores aqui presentes em fóruns, projetos de 
pesquisa, campanhas de conscientização, para que se 
assegure que cada uma dessas ações realmente seja 
trabalhada na perspectiva da inclusão.  

Tenho esperança de que começando com a 
convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência e, agora, com a publicação do Relatório 
Mundial sobre deficiência, este século marcará um 
ponto de inflexão na inclusão das pessoas com 

deficiência na vida de suas sociedades.  
É exatamente isso que queremos: todos 

juntos, todos trabalhando em direção à construção de 
uma sociedade mais justa, todos assistindo ao avanço 
no processo civilizatório. Se pudermos efetivar esse 
compromisso de ouvir a todos, de todos participarem 
e de construirmos juntos uma sociedade, vamos nos 
dar por satisfeitos e orgulhosos frente às gerações que 
vão nos suceder. 

É uma alegria estar com os Senhores. 
Desculpem por todo o tempo que usei, mas queria 
muito compartilhar com cada um dos Senhores os 
avanços que o Estado de São Paulo vem fazendo 
graças, sobretudo, ao movimento de luta dos direitos 
das pessoas com deficiência; graças, sobretudo, à 
presença permanente do Conselho Estadual para 
Assuntos da Pessoa com Deficiência.  

Costumo dizer para o Senhor Wanderley 
Marques de Assis, nosso Presidente do Conselho 
Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, 
que sou a Secretária Executiva: ele manda e eu faço. 
É assim que tem de funcionar: governos, conselhos, 
sociedade civil trabalhando de forma articulada e 
sinérgica para garantir respeito a todos os humanos. 
(Muito bem!) (Palmas) 

 
A SR.a CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Agradecemos a 
presença do Senhor Denilson Souza Pereira, 
Presidente da Associação Capixaba Paralímpica do 
desportos. (Palmas)  

Neste momento fará uso da palavra o Senhor 
José Carlos de Siqueira Junior, conhecido como 
Siqueira. S. S.a é membro efetivo, representando o 
Poder Público no Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência do Município de Vila Velha, 
jornalista, ex-presidente do Sindicato dos Servidores 
da Prefeitura de Vila Velha e Presidente da 
Associação dos Amigos do Meio Ambiente. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – (Sem revisão do orador) – Antes de 
iniciar a minha falação, externo o prazer de ter 
presente nesta Casa de Leis, com todos nós, a 
Doutora Linamara Rizzo Battistella porque é um 
prazer conhecê-la pessoalmente. Esse era de grande 
desejo meu porque acompanho o seu trabalho na 
Internet no site da Secretaria Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo. Todos os 
Senhores devem visitar esse site que é de uma 
importância, de uma riqueza tão forte para o nosso 
dia a dia e devem também ouvir a opinião, na CBN, 
do Senhor Cid Torquato, que é cadeirante e também 
amigo da Doutora Linamara Rizzo Battistella. A sua 
página na Internet da CBN é muito interessante.  

Primeiramente, para iniciar a nossa falação, 
citaremos uma frase para todos nós refletirmos. Nas 
décadas de 1950 e 1960 houve um técnico de futebol 
chamado Otto Glória, que era um intelectual do 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 59 

futebol. Tem uma frase que é muito oportuna para 
colocarmos neste momento porque fala de 
mobilidade do jogador num jogo de futebol que diz o 
seguinte: Quem pede, recebe a bola. Quem desloca, 
tem preferência.  

Com esta frase ilustro que não devemos 
desanimar das nossas lutas diárias e do nosso dia a 
dia porque é com muita luta e com muita garra que 
conseguimos as nossas vitórias.  

Pessoa com deficiência: de que realidade 
estamos falando? Fiz um estudo sobre essa questão. 
O censo de 2010 do IBGE diz que a população 
brasileira tem cento e noventa milhões de habitantes. 
As pessoas com deficiência no Brasil são quarenta e 
cinco milhões. Por incrível que possa parecer, a 
mulher sempre está em maior número, em qualquer 
tipo de pesquisa, em qualquer aferição que for feita. 
Os homens com deficiência no Brasil são dezenove 
milhões. As mulheres com deficiência são vinte e 
cinco milhões. Vinte e cinco por cento da população 
brasileira têm problema com deficiência. A diferença 
entre homens e mulheres no Brasil com deficiência é 
de mais ou menos quase seis milhões de mulheres a 
mais. Aí vem a grande pergunta: moramos no Estado 
e é com essa visão que vamos raciocinar. A 
população do Estado do Espírito Santo é de três 
milhões e quinhentas mil pessoas. Pessoas com 
deficiência no Espírito Santo, pasmem, são oitocentas 
mil, segundo o IBGE. Homens com deficiência: 
trezentos e sessenta e um mil. Mulheres com 
deficiência: quatrocentas e sessenta e duas mil. Vinte 
e cinco por cento da população capixaba também têm 
deficiência. A diferença entre mulheres e homens é 
de cem mil mulheres a mais com deficiência no 
Estado do Espírito santo.  

A população da Grande Vitória é de um 
milhão e seiscentas mil pessoas. Pessoas com 
deficiência na Grande Vitória: trezentas e setenta e 
duas mil. Homens com deficiência na Grande 
Vitória: cento e cinquenta e sete mil. Vejam a 
diferença entre homens e mulheres na Grande 
Vitória: cento e catorze mil mulheres a mais com 
deficiência. Mais uma vez comprova que são vinte e 
dois por cento da população da Grande Vitória. 

Vamos pegar como exemplo a maior cidade 
do Estado do Espírito Santo, Vila Velha. Segundo o 
IBGE, Vila Velha tem quatrocentos e doze mil 
habitantes. Pessoas com deficiência em Vila Velha, 
pasmem: oitenta e oito mil com pelo menos uma 
deficiência. Homens com deficiência em Vila Velha: 
trinta e sete mil. Mulheres com deficiência: quarenta 
mil. 

Oitenta e oito mil pessoas. Não sabemos 
como mensurar isso. O Estado do Espírito Santo tem 
setenta e oito municípios e desse total sessenta e oito 
têm população menor do que a população de oitenta e 
oito mil pessoas deficientes do Estado do Espírito 
Santo. Apenas dez municípios têm uma população 
maior que a de deficientes em nosso Estado. É uma 

coisa inteiramente absurda.  
A maior parte das pessoas com deficiência 

não está inserida no mercado de trabalho, segundo 
dados do IBGE. Quarenta e seis por cento das 
pessoas com deficiência não possuem nenhum 
rendimento. Sessenta por cento das pessoas com 
deficiência não têm instrução ou não possuem o 
primeiro grau. Vila Velha é o município do nosso 
Estado com maior número de pessoas com 
deficiência: oitenta e oito mil. 

Aí vem uma questão muito interessante, isto 
é, é interessante dizer que oitenta e cinco por cento da 
população brasileira moram nas cidades. Isso 
representa que o Brasil é mais urbano do que o maior 
país economicamente do mundo, que são os Estados 
Unidos. É um absurdo a concentração urbana da 
população das nossas cidades e isso traduz outra 
preocupação. Aí perguntamos: como estão as nossas 
cidades? As nossas ruas são acessíveis? E a 
mobilidade urbana? Constatamos o seguinte: o 
aumento da frota de veículos fez crescer o número de 
acidentes no trânsito, e essa realidade está 
aumentando o número de pessoas com deficiência em 
tratamento na rede pública de Saúde. As sequelas e 
traumas provocados por acidentes de trânsito 
cresceram tanto nos últimos tempos que já ameaça 
ocupar boa parte dos leitos das doenças ocupacionais.  

Onze mil reais é o valor médio gasto pelo 
Estado do Espírito Santo para cada paciente vítima 
no trânsito e internado na rede pública de Saúde. 
Noventa mortes no trânsito é o número de 
motociclistas mortos em 2010. Quinhentos e 
cinquenta e três mil é número de condutores 
habilitados a pilotar motos pelo Detran do Estado do 
Espírito Santo.  

O Município de Vila Velha detém o maior 
número de motos no Estado, seguido dos Municípios 
de Cariacica e de Serra. Quatrocentas e trinta mil é 
número previsto de motos até o final deste ano em 
nosso Estado. Um milhão de motos é o número que o 
nosso Estado terá quando chegar em 2019. Sete em 
cada dez acidentes envolvem motociclistas.  Daí 
surge a falsa impressão de que acidentes só 
acontecem com outras pessoas e não acontecem 
conosco.  

A Senhora Marinalva de Almeida, aos quinze 
anos de idade sofreu um acidente de trânsito. 
Observem que ela pilotava uma moto. Foi moto. 
Marinalva de Almeida, uma vencedora. A vida 
agradece.  

Participei da Terceira Conferência Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília. 
Como jornalista, fui à redação do evento e tive a 
oportunidade de fazer uma montagem, que foi 
passada na TV interna com o seguinte texto: 

 
Somos 45 milhões de pessoas com 
deficiência no Brasil. Nestes últimos 
quatro dias debatemos questões 
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referentes às temáticas do segmento 
com o objetivo de fortalecer políticas 
públicas de mobilidade e 
acessibilidade para todos os 
brasileiros. Não podemos esquecer 
que ao construirmos uma cidade 
inclusiva para as pessoas com 
deficiência, estamos construindo uma 
cidade com qualidade de vida para 
toda a população! 
Somos 980 delegados que participam 
deste evento com a proposta de 
romper e quebrar todas as barreiras, 
naturais e impostas, com um único 
foco: a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária para todos, 
com deficiência ou não. E neste 
aspecto, precisamos nos qualificar, 
pois, não é mais possível, vivermos 
em um mundo de exclusões. 
Somos pelo amor! 
Somos por um Brasil sem 
preconceito e sem discriminações! 
Somos pela vida!  
José Carlos Siqueira Júnior - 
Delegado do Estado do Espírito 
Santo. 
 

E, por último, o futuro agradece a todos que 
acreditam. Esse é o símbolo da família da Marinalva. 
No entanto, nem todos têm a capacidade de superar 
os traumas de acidentes que acontecem. (Muito 
bem!) 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA - 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Convido para fazer 
uso da palavra o Senhor Marco Antônio Rocha 
Pereira, Promotor de Justiça pelo Município de 
Viana. 
 

O SR. MARCOS ANTÔNIO ROCHA 
PEREIRA – (Sem revisão do orador) - 
Cumprimento a Mesa, nas pessoas do Senhor 
Deputado Doutor Hércules, Presidente da Comissão 
de Saúde, e da Senhora Linamara Rizzo Battistela, 
Secretária de Estado de Direitos das Pessoas com 
Deficiência do Estado de São Paulo. 

Hoje, estamos vivendo um momento 
histórico no Estado do Espírito Santo, que não temos 
sequer a sua dimensão. Há um tempo ouvimos uma 
frase que é bastante pertinente ao que estamos 
vivenciando agora, que diz o seguinte: Um sonho que 
se sonha sozinho é apenas mais um sonho. Um sonho 
que se sonha em comunidade se torna realidade. 

Hoje, estamos jogando uma semente para que 
esse sonho se torne realidade. Desta forma, 
agradecemos de todo coração ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules por ter abraçado esta iniciativa, 
como também ao Senhor Deputado Claudio Vereza, 
que hoje não pôde estar presente nesta sessão 

especial, mas sabemos que S. Ex.ª é um grande 
lutador na defesa dos direitos da pessoa com 
deficiência neste Estado, sendo S. Ex.ª uma pessoa 
com deficiência. Não temos palavras para agradecer a 
presença da Doutora Linamara Rizzo Battistela. 

Doutora Linamara, como diz um ditado 
popular: água mole em pedra dura, tanto bate até 
que fura.  Tem três anos aproximadamente, em todo 
evento que tenho oportunidade de estar com a 
Doutora Linamara, de beber dessa fonte de sabedoria, 
do carisma, da competência e da forma como 
transformou e está transformando a realidade das 
pessoas com deficiência não apenas no Estado de São 
Paulo, mas de São Paulo para o Brasil e para o 
mundo. 

Sempre coloquei: Doutora Linamara, a 
Senhora precisa um dia ir ao Espírito Santo e colocar 
para as pessoas do nosso Estado essa experiência 
fantástica, maravilhosa que é feita no Estado de São 
Paulo. A experiência de ver a pessoa com deficiência 
não com pena ou como pobre coitado, mas de ver a 
pessoa com deficiência, Doutora Linamara, com os 
seus olhos. Os olhos de quem enxerga essa pessoa 
como sendo um ator que participa, como outros 
atores, nesse grande teatro da nossa vida. 

Hoje, sentimos – não diremos tristeza – 
lamento apenas de não termos um representante da 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos nesta 
sessão. Na realidade, depois de tudo que assistimos, 
depois de tudo que ouvimos, depois da própria 
colocação da Senhora Secretária, de que gestor bem 
informado e preparado vê que é um grande negócio 
para o governante atender pessoas com deficiência, 
temos certeza absoluta de que o Governador deste 
Estado, Senhor Renato Casagrande, que foi eleito de 
forma expressiva nas ultimas eleições, tem este perfil 
de ser um homem bem informado, preparado e que 
vê como um grande negócio a inclusão da pessoa 
com deficiência.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, tenho 
certeza de que V. Ex.ª – com a sensibilidade que lhe é 
peculiar, porque é um homem ligado às causas 
sociais, é uma pessoa que não tem em mente apenas 
números, mas enxerga pessoas – dará esse passo no 
Estado do Espírito Santo. Podemos começar, sim, 
com uma subsecretaria, mas não podemos deixar de 
almejar o que realmente precisamos: uma secretaria. 

Quando olho para cada um neste Plenário, 
vejo que somos escolhidos por Deus para estarmos 
aqui. Não somos mais, não somos melhores do que 
qualquer outra pessoa, mas escolhidos por Deus para 
essa missão. Não podemos desistir diante das 
barreiras, da falta de acessibilidade, da falta de 
sensibilidade, muitas vezes em locais nunca 
imaginados, em pessoas nas quais, sequer, tínhamos 
noção de que não poderiam entender nossa luta. 

Como alguns sabem, estou num processo de 
recuperação de saúde devido à própria luta em favor 
da pessoa com deficiência, mas não poderia deixar de 
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comparecer e de dizer que mesmo que estejamos 
doentes, não podemos deixar de sermos guerreiros.  

Quantas vezes, principalmente quem tem 
familiares com deficiência, tem vontade de desistir, 
jogar tudo para o alto, algumas vezes até de tirar a 
própria vida, porque não vê no final do túnel uma luz. 
Hoje, a Doutora Linamara Rizzo Battistella, como 
instrumento de Deus, trouxe-nos essa luz no final do 
túnel. Se foi possível fazer em São Paulo, porque não 
será possível fazer no Estado do Espírito Santo? 
Estado abençoado, que tem o nome do próprio 
Espírito Santo. É claro que não temos os mesmos 
recursos que São Paulo, mas temos muita gente 
capacitada, muita gente dedicada, competente. Vejo 
Marcos Vinícius, Mariana Barbosa dos Reis, Maria 
da Graça Loureiro, Dona Antônia Lurdilene, Marcos 
Antônio do Espírito Santo, Marquinho, tantos 
companheiros de luta. 

Faço um apelo ao Governador Renato 
Casagrande, que S. Ex.ª possa não apenas atender, 
como criar uma estrutura a mais no Governo, criar 
cargos e custos, mas como foi colocado, criar uma 
estrutura que venha a trabalhar em sinergia com as 
outras secretarias, que venha a ser um fator de 
agregação, de soma de multiplicação, para que 
possamos fazer em nosso Estado, com esse povo 
acolhedor mencionado pela Doutora Linamara, e com 
todos os números colocados. Não falta justificativa 
para que demos esse passo. Não podemos continuar 
vendo e não enxergando dentro desse contexto.  

Tenho certeza de que há muitos deficientes 
visuais, nesta Casa, que enxergam muito mais do que 
alguns que dizem que enxergam. 

Queria concluir dizendo que por mais que 
nos pareça que somos poucos, por mais que nos 
pareça que somos fracos, por mais que nos pareça 
que somos deficientes, limitados, nós podemos fazer 
muito, porque temos um Deus, que é um Deus do 
impossível; temos leis que garantem isso; temos 
pessoas que dão seu próprio sangue, sua própria vida, 
nessa luta. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Antes de anunciar o próximo 
palestrante, comunico àqueles que quiserem fazer 
alguma pergunta que o microfone está aqui à frente e 
poderão usá-lo, após o próximo palestrante. Pedimos 
que se identifiquem e sejam breves, pois a Doutora 
Linamara Rizzo Battistella tem um compromisso e 
embarcada daqui a pouco. É uma pena que S. S.ª não 
possa ficar mais, mas tem outros compromissos. 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA – 

(ESPERANÇA ALLEMAND) – Nesse momento, 
fará uso da palavra o Senhor Martoni Moreira 
Sampaio, do Instituto Reabilitacional e Esportivo 
para Deficientes Físicos do Espírito Santo. 
 

O SR. MARTONI MOREIRA SAMPAIO 
– (Sem revisão do orador) – Boa-tarde! Saúdo o 
Senhor Deputado Doutor Hércules e parabenizá-lo 
pela iniciativa, encampando a questão da criação da 
secretaria. Devemos lutar por uma secretaria. 

Saudar a Doutora Linamara Rizzo Battistella, 
S. S.ª não se lembra de mim, mas me recebeu quando 
era diretora da DMR (Divisão de Medicina de 
Reabilitação do Hospital das Clínicas), na década de 
90. 

O Crefes e o Hospital das Clínicas de São 
Paulo tinham as melhores referências nacionais na 
área de reabilitação. Tínhamos a ideia que o Estado 
de São Paulo era o nosso maior adversário, pois 
fazíamos grandes jogos. É um prazer vê-la 
novamente. Obrigado pela acolhida. 

Saúdo a Senhora Vitória Valetim, o Doutor 
Marco Antônio Rocha Pereira, que sempre estamos 
juntos, o Senhor José Carlos de Siqueira Júnior 
(Siqueirinha), o Senhor Carlos Ajur, todos os 
representantes das pessoas com deficiência e atletas 
presentes. 

Doutora Linamara Rizzo Battistella, há 
necessidade de um órgão dentro da estrutura do 
Estado para controle dessas ações, pois o Estado tem 
grandes projetos. Gostaria de citar, pelo menos, um 
deles, que considero o maior projeto de inclusão 
social da pessoa com deficiência do Brasil. O projeto 
Mão na Roda, que atende não só à saúde, mas atende 
à educação, o esporte e o lazer. A meu ver, é o maior 
programa que existe no Brasil.  

Há pouco tempo, tivemos um evento nacional 
e os participantes do Estado de São Paulo ficaram 
impressionados com a capacidade desse projeto. Um 
Estado pequeno como o nosso, com um programa 
que cria acessibilidade que tanto precisamos para que 
as pessoas tenham a oportunidade de alcançar os 
recursos disponíveis.  

Precisamos de uma equipe de trabalho, que 
tenha status de secretaria, subsecretaria ou gerência, 
mas que possa coordenar, controlar e trabalhar para 
integrar todos os programas e as ações que temos 
dentro do Estado do Espírito Santo.  

São essas minhas palavras. Obrigado a todos 
os presentes. (Muito bem!) (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Registro, com satisfação, a presença 
da Senhora Marina Batista Santos, estudante de 
Terapia Ocupacional da Universidade Federal do 
Espírito Santo, que está sempre presente em nossos 
eventos. Muito obrigado. Peço uma salva de palmas a 
S. S.ª. (Palmas) 

Agradeço a presença à Senhora Verônica 
Alves dos Prazeres, intérprete de Libras, com sua 
ajuda especial.  

Achei interessante e considero importante 
que se aprenda com as novidades. Refiro-me ao 
cartão inclusivo, em Braille, trazido pela Doutora 
Linamara Rizzo Battistella. E que nunca tinha visto. 
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Penso que é bom que todos vejam e que seja 
divulgado. Essa é uma oportunidade para aprender 
com algo simples. Isso representa inclusão.  

Neste momento, a palavra está franqueada 
aos presentes que dela desejarem fazer uso. Peço que 
se identifiquem e que sejam breves, pois a Doutora 
Linamara Rizzo Battistella precisa viajar hoje. 
(Pausa) 
 

A SR.ª MARINA BATISTA SANTOS – 
Boa-tarde! Tive a honra de ser apresentada pelo 
Senhor Deputado Doutor Hércules. Sou acadêmica 
do curso de Terapia Ocupacional da Universidade 
Federal do Espírito Santo, Ufes. 

Doutora Linamara Rizzo Battistella, antes de 
a Senhora começar a sua palestra, havia anotado 
algumas perguntas. Na verdade, foram respondidas 
no decorrer de sua fala e da apresentação. 

Tenho observado que a profissão, em que 
busco formação acadêmica, desperta muito a 
sensibilidade. O nosso olhar fica atento. 

Tenho muito orgulho da minha instituição de 
ensino, pois alguns trabalhos nessa área estão 
começando na Universidade Federal do Espírito 
Santo, especialmente no que tange à questão da 
saúde, envolvendo os departamentos de profissões da 
área da saúde. 

Por outro lado, tenho muita vergonha da falta 
de acessibilidade que ainda há na Universidade 
Federal do Espírito Santo, tanto no Campus de 
Goiabeiras, próximo ao aeroporto, quanto no Campus 
do Centro de Ciências da Saúde. 

Já passei por vários constrangimentos. 
Inclusive em companhia de pacientes com deficiência 
visual. Nessa semana, estava com colegas 
universitários, durante a aula de cinesiologia, 
pensando em criar programas para atender a essa 
demanda. O objetivo dos programas é oferecer uma 
assessoria qualificada tanto ao serviço público quanto 
ao serviço privado, pois as empresas precisam se 
adequar. 

Percebo que, ao passo que tecnologias estão 
sendo desenvolvidas, há tecnologias que não são 
acessíveis. Doutora Linamara Rizzo Battistella, 
refiro-me à fala da Senhora. Direciono minha fala ao 
final, pois quero apresentar ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules e demais autoridades presentes a 
importância da Universidade estar sendo convocada, 
pois sou acadêmica e, como tal, necessariamente, 
estou provocando essa conversa. Minha voz ainda é 
pequena, devido ao fato de ser aluna.  

Deve haver essa provocação. Há entre nós, 
alunos universitários, essa discussão e esse desejo 
grandioso de servir à sociedade capixaba com 
tecnologia e metodologia. E, sobretudo, com nossas 
vidas. Passamos o dia inteiro estudando, pensando na 
sociedade de maneira muito especial a pessoa 
portadora de deficiência. 

Neste momento apresento o que nós, 

estudantes, estamos pensando, mas que haja essa 
contrapartida, essa provocação para que de fato a 
nossa voz seja amplificada. Este é o meu pedido. 
Obrigada. 

 
A SR.ª LINAMARA RIZZO 

BATTISTELLA – Essa é uma discussão eterna. A 
universidade, às vezes, faz conteúdos, provoca e não 
se alinha com as mudanças. 

Para se ter uma ideia, temos, dentro da USP, 
um programa chamado USP Legal, porque durante 
muitos amos foi uma luta para conseguirmos 
acessibilizar. Hoje, as bibliotecas da USP - 
Universidade de São Paulo, estão dentro do Sistema 
Universal SIB, Sistema Integrado de Bibliotecas. 
Tudo é acessibilizado. Quando o aluno entra com 
deficiência, ele já está registrado e as necessidades já 
são identificadas. 

Temos alunas cegas, que terminaram a 
faculdade de Comunicação e Artes e cursaram todos 
os períodos, os quatro anos de escola com a maior 
naturalidade. Inclusive, estamos abrindo a 
contratação de professores para formação de cursos 
de intérpretes de libras, que é uma área que está em 
falta de profissionais. 

A terapia ocupacional tem tido um papel 
preponderante. Ela tem um laboratório chamado 
Reata, que não apenas produz conhecimento como 
ajuda a universidade a se ajustar nesses parâmetros: 
olhando para o aluno, vendo as necessidades e 
fazendo adaptações. 

Então, não desanime! Esta é a mensagem. É 
assim mesmo, demora. A universidade tem um tempo 
muito grande. Todas as decisões passam pelo 
colegiado. Só que a universidade quando coloca um 
tema em marcha, não tem volta. Ela é muito 
importante nas mudanças. E o fato de vocês alunos 
estarem presentes nessa discussão, não é uma voz 
menor, ao contrário, é a voz independente, porque 
vocês podem colocar as dificuldades e exigir as 
providências. Às vezes o docente tem mais amarras. 
Então, é uma voz forte. Continue falando. Tem que 
ser uma voz sinérgica, não uma voz de confronto, 
mas uma voz de apoio. E o fato de você ter tido essa 
visão, de ter percebido, já mostra que você será uma 
profissional melhor do que as outras. Parabéns! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Quero retificar que quem está 
fazendo a linguagem de Libras é a Senhora Verônica 
Alves Prazeres. 

Informo também, Senhora Verônica, que 
apresentei um projeto para que a Assembleia 
Legislativa transmitisse as sessões em Libra. 
Infelizmente, o projeto foi negado pelo Plenário e não 
conseguimos esse beneficio. 

 
A SR.ª LINAMARA RIZZO 

BATTISTELLA – V. Ex.ª não tem que fazer a 
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moção. Desculpe-me, V. Ex.ª tem apenas que exercer 
a lei. Ter intérprete de Libras é obrigação. Não cabe 
ao Plenário, que é a Casa das Leis do povo 
descumprir a lei. 

Se V. Ex.ª observar o Decreto n.º 5200 verá 
isso. É lei! Lei regulamentada por decreto; lei federal. 
Portanto, em que pese todo o respeito que temos às 
questões orçamentárias e até dificuldades 
profissionais, tem que ter intérprete de Libras em 
todas as sessões. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Obrigado. Mais uma coisa que 
aprendemos e, com certeza, reapresentaremos nesta 
Casa, no ano que vem, ao invés de um projeto de 
resolução um projeto de lei, apesar de projeto de 
resolução ser da Casa mesmo. 

Na segunda-feira, fiz um discurso e estava 
bastante revoltado com algumas coisas e depois, 
indiretamente, deram-me um puxão de orelha. Então, 
quero dizer que podem puxar minha orelha até 
arrancá-la, pois continuaremos criticando o Estado 
quando pode fazer e se omite.  

Concedo a palavra ao Senhor Juvenal 
Carneiro de Souza, Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 
Serra.  

 
O SR. JUVENAL CARNEIRO DE 

SOUZA – Acho que essa Audiência Pública tem que 
apontar uma perspectiva de firmeza e principalmente 
de cobrança. Deve-se cobrar deste governo, instalado 
há dois anos em nosso Estado, sem perspectiva de 
política de inclusão e de política para as pessoas com 
deficiência. Discute-se a geopolítica de 2014. Mas, a 
política para implementar, essa está na gaveta.  

Em nosso município, Secretária Linamara 
Rizzo Battistela, travamos uma luta pelo nosso 
Centro de Reabilitação. Somos uma cidade com 
quatrocentos e dez mil habitantes e, não sei se 
falaram para V. Ex.ª, em nosso Estado temos um 
Centro de Reabilitação, de baixa e média 
complexidade, que é o Crefes de Vila Velha, que 
atende todo o Estado.  

Nessa nossa luta aproveitamos as datas 
comemorativas, como o dia 21 de setembro, que é o 
Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 
como o dia 03 de dezembro, que é o Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência, e fazemos 
o que no passado chamava-se de passeata. Fomos 
para a rua no dia 21 de setembro em uma grande 
marcha pela acessibilidade, pela nossa reinvindicação 
maior que é o Centro de Referência e Reabilitação. E 
no dia 03 de dezembro repetimos a dose.  

Aprovamos no Orçamento Participativo do 
nosso Município como obra da cidade, que é uma 
peça do nosso Orçamento Participativo, dez milhões 
de reais, no Orçamento de 2010, 2011. Até agora só 
está no papel. O que conseguimos avançar? 
Conseguimos que o projeto arquitetônico, elétrico e 

hidráulico do Centro de Reabilitação ficasse pronto. 
E que a municipalidade nos desse, através da 
certidão, um terreno municipal.  

Estamos batendo agora na porta do Governo 
Renato Casagrande, porque na Audiência Pública que 
discutiu o Orçamento do Estado, realizada no Centro 
de Convenções de Santa Lúcia, estava presente o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência da Serra, propondo uma emenda de 
recurso para viabilizar o nosso grande sonho: o 
Centro de Reabilitação da Serra. 

Temos que cobrar a presença do governo. O 
governo não se faz presente nesta sessão. O seu 
representante, através da Secretaria de Direitos 
Humanos, não está aqui. A Presidente do Condef, que 
coordena essa política no governo, que é da área 
governamental, também não se fez presente. Ao invés 
de estarmos discutindo efetivamente com o governo a 
implementação de Centros de Reabilitação em todo o 
nosso Estado, o governo hoje já começa a discutir 
para 2014 a geopolítica que vai reeleger o 
Governador Renato Casagrande. E não discutimos, 
não vemos a política do governo na implementação 
de Centros de Reabilitação em todos os Municípios, 
pelo menos nos da Grande Vitória e do interior. Não 
vemos isso. Cada companheiro presente nesta sessão 
é testemunha de que essa política não é efetiva, não 
existe.  

Não viemos aqui bater palma para o governo, 
que se diz socialista. Se é socialista tem que fazer 
pelo social, que é pelo que lutam as pessoas com 
deficiência. O Governador deste Estado tem que ter 
esse compromisso. Temos que nos organizar para 
cobrar do governo, que só nos escuta quando vamos 
para as ruas. No passado chamavam de passeata. Não 
queimamos pneu; levamos às ruas os cadeirantes, os 
deficientes intelectuais, os deficientes visuais, todo 
mundo. 

O Estado tem um grande programa de 
construir cadeia e as constrói em todo lugar. Mas, 
Centro de Reabilitação o nosso governo ainda deixa a 
desejar. Parou para discutir a geopolítica de 2014; 
quem vai eleger quem nas eleições de 2012 para 
eleger em 2014. Pensa-se numa eleição atrás da 
outra. Isso também tem que ser acertado com a 
reforma política em nosso país. Então, essa é a nossa 
luta. 

Gostaria de saber da Senhora Linamara Rizzo 
Battistella se a Secretaria tem linha de crédito, em 
São Paulo, para ter acesso à tecnologia inclusiva. 

 
A SR.ª LINAMARA RIZZO 

BATTISTELLA – O Governo tem uma linha com a 
Caixa Econômica Federal com juros subsidiados. 
Não, São Paulo disponibiliza sem ônus para os 
usuários. Fornecemos todas as tecnologias. Por isso, 
a nossa unidade móvel roda. E quem está no sistema 
vai encontrar. Esse é um direito do usuário. Só as 
coisas altamente sofisticadas que, por razões pessoais 
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ele tem interesse, não são oferecidas. O resto, o que 
ele precisa para a escola, para a saúde e para o 
trabalho, é disponibilizado a partir da prescrição da 
equipe de reabilitação.  

Fui absolutamente contra ao Governo do 
Estado fazer uma linha de crédito porque temos de 
fornecer sem ônus, é direito do cidadão. E nos 
deixamos enganar por essas campanhas, que até 
foram elogiadas pela imprensa internacional, de 
subsídio no financiamento. Subsídio no 
financiamento não. É fornecimento, é diferente. O 
que São Paulo tem é uma linha de crédito a juro zero 
para as empresas se qualificarem, para conseguir 
mais recursos, oferecer mais empregos e ter produtos 
de qualidade. Desenvolvemos isso em São Paulo, 
com uma agência parecida com o BNDES, para 
melhorar a oferta de serviço. Queremos trazer mais 
tecnologia para dentro do país. Agora, aquilo que a 
pessoa com deficiência precisa, o Governo tem que 
dar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Marquinhos da Moradia, Subsecretário do Direito da 
Pessoa com Deficiência em Vila Velha. 

 
O SR. MARQUINHOS DA MORADIA – 

Boa-noite. Desejo boas-vindas à Secretária Linamara 
Rizzo Battistella ao nosso Estado. O Espírito Santo é 
um Estado muito rico; rico de tudo, inclusive de 
políticas. 

Parabenizo o Senhor Deputado Doutor 
Hércules pela atitude, pela força, pela coragem de 
estar novamente abrindo esta discussão, que é ampla. 
Mas, temos de começar e recomeçar. E tem que ser 
como V. Ex.ª faz, dá um tapa de luva em muitas 
pessoas que têm deficiência e não está neste 
momento discutindo essa questão. Isso para nós é 
importante. (Palmas!) 

 
A SR.ª LINAMARA RIZZO 

BATTISTELLA – Senhor Marquinhos da Moradia, 
posso interrompê-lo um minuto? É Linamara Rizzo 
Battistella que está falando. Vou interromper 
morrendo de pena, mas tenho que me despedir 
porque o avião não vai ouvir meu pranto se eu chorar. 
Tenho que ir embora porque ainda tenho 
compromisso hoje à noite em São Paulo. Estou indo 
embora fisicamente, mas continuamos juntos. 

 
O SR. MARQUINHOS DA MORADIA – 

Só queria fazer uma pergunta. Hoje, no Brasil, o 
Plano Viver Sem Limite, da Presidenta Dilma 
Rousseff, muito importante para nós, deficientes, que 
envolverá muitos municípios e muitos ministérios. 

 
A SR.ª LINAMARA RIZZO 

BATTISTELLA – Não sei. Não vi nenhum 
município e nenhum Estado Não existe nesse plano, 
destinação de verbas para cada Estado... Não 

sabemos como vai ser usado o recurso.  
 
O SR. MARQUINHOS DA MORADIA – 

Esse é nosso medo, de ser um plano enganador. 
 

A SR.ª LINAMARA RIZZO 
BATTISTELLA – Não tenham medo, é minha 
sugestão. 

 
O SR. MARQUINHOS DA MORADIA – 

Esse é nosso medo. Na fala de V. Ex.ª em momento 
nenhum foi citado esse plano. 

 
A SR.ª LINAMARA RIZZO 

BATTISTELLA – O Estado de São Paulo não 
aderiu ao plano. Toda vez que se tem uma pactuação 
com o Governo Federal fica dito qual o recurso que o 
Governo vai... Esse é um plano que fala de 
maternidade, de odontologia, de assistência básica, 
não necessariamente isso são ações exclusivas às 
pessoas com deficiência. 

Portanto, conversei várias vezes com a 
Presidenta Dilma Rousseff e sei da sensibilidade de 
S. Ex.ª sobre o tema. Mas, o plano não foi feito por S. 
Ex.ª, mas pelos assessores de S. Ex.ª. Não sei se S. 
Ex.ª ao ler, ao conhecer esse plano com mais 
detalhes, irá avalizá-lo. Essa é uma percepção minha. 
Mas digo a todos que em todos os pactos, quem 
trabalha com o Governo sabe disso, feitos entre o 
Governo Federal e o Governo do Estado, sabe-se 
exatamente qual é o recurso que será destinado e para 
qual finalidade é. 

Nesse pacto, e devem ter recebido o apelo 
para assinar, não está dito isso. Portanto é uma 
adesão ao plano, onde você não sabe qual é o seu 
papel, qual é a sua responsabilidade e não há dito o 
que eles vão fazer. É bem estranho. A única coisa que 
efetivamente está funcionando muito bem é o aspecto 
do paradesporto. A Excelentíssima Senhora 
Presidenta Dilma Rousseff acaba de anunciar e fará 
conosco um centro paralímpico com o recurso de 
cento e oitenta milhões de reais, sendo cem milhões 
do Governo Federal e oitenta milhões do Governo do 
Estado. E todas as ações do paradesporto não estão 
incluídas no plano Viver Sem Limites. E 
aparentemente é o que estamos vendo o resultado. 
Um plano que se chama Viver Sem Limites e que não 
contempla o esporte, não contempla a formação 
esportiva. 

Estou colocando uma preocupação que é sua, 
é minha e é de todos nós. Queremos que esse plano 
dê certo. Precisamos que o Brasil tenha um plano. 
Até porque essa é uma demanda de quem assina uma 
convenção. Mas no momento atual, temos um bom 
conjunto de ideias, muito longe de ser um plano, 
muito longe de ser uma estratégia, é apenas um bom 
conjunto de ideias. Cabe a nós, como sociedade civil 
e como militantes, discutirmos melhor essa questão e 
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não apenas aceitá-la, porque hoje o que temos é um 
instrumento e um conjunto de ideias, não é um pacto, 
não é um plano e não tem metas.  

Quem trabalha com planejamento dentro do 
Governo sabe que plano tem metas, tem atribuições e 
tem responsabilidades. Os investimentos da área da 
saúde falam de quarenta centros, nós somos vinte e 
dois Estados na Federação. Os recursos destinados 
aos centros são bastante entusiasmantes do ponto de 
vista de investimento, da construção, mas eles não 
cobrem o custeio. Os Estados que fizerem o pacto e 
receberem o recurso precisam estar cientes que eles 
mesmos farão a manutenção praticamente sozinhos. 
Um centro de reabilitação não se paga com cento e 
quarenta mil reais por mês.  

Portanto, quem sabe patrocinados pelo nosso 
Senhor Deputado Doutor Hércules, precisamos nos 
reunir novamente para discutirmos profundamente o 
plano Viver Sem Limites. Não era o tema, por isso 
que não o trouxe. Mas creio que em algum momento 
precisamos conversar e precisamos entender o plano 
Viver Sem Limite. Inclusive, faço parte do Comitê de 
Monitoramento Nacional. Precisamos entender 
melhor o que o plano pretende fazer em cada Estado, 
enquanto não houver esse acordo, será instrumento 
fisiológico, será instrumento de ganho partidário, e 
não, instrumento de política social. Só vou te dar, se 
você fizer isso, essa velha medida tem trazido para o 
Brasil uma cultura muito danosa, muito ruim. 
Quando temos um plano para o Brasil, precisamos 
dizer para cada ente da federação qual é o ganho que 
ele terá, qual é a responsabilidade que ele tem no 
desenvolvimento desse plano. Isso não existe no 
plano. 

Assisti de longe à Conferência Nacional, vi 
que as pessoas, não entenderam, não discutiram. 
Perdeu-se uma grande oportunidade. É complicado 
para o Estado de São Paulo ficar discutindo o plano, 
quando o Estado sequer aderiu-o. E não o aderiu por 
essa razão. Fizemos ações pontuais na mudança do 
programa Minha Casa Minha Vida. A Excelentíssima 
Senhora Presidenta Dilma Rousseff nos pediu para 
que fizéssemos o Centro Paralímpico e faremos. 
Estamos treinando o pessoal para isso, mas não 
vamos aderir a um plano que não sabemos 
exatamente aonde irá nos levar.  

Milhões de desculpas, mas tenho que ir 
embora. Passaria a noite conversando nesta Casa, 
mas gosto de sua preocupação Senhor Marquinhos da 
Moradia. Obrigada mesmo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Senhor Marquinhos da Moradia, se 
quiser continuar falando conosco, pode continuar, 
mas se a Doutora Linamara Rizzo Batistella não for 
agora, perderá o voo. 
 

O SR. MARQUINHOS DA MORADIA – 
Agradeço à Doutora Linamara Rizzo Batistella o 

esclarecimento do assunto.  
Senhor Deputado Doutor Hércules, creio que 

a Doutora Linamara chama nossa atenção para 
debatermos de maneira mais ampla, com todas as 
entidades presentes nesta sessão, para que possamos 
aprofundar nesse plano, porque a Doutora deixou-nos 
em dúvida, não sabemos o que é isso. Como vem e da 
forma como virá. O papel é muito bonito, o plano é 
muito bom, mas vejamos na prática como funcionará 
isso.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, creio que 
não podemos criar uma Subsecretaria, a exemplo de 
Vila Velha, onde a Subsecretaria não tem receita. Ela 
não tem receita. (Palmas) Ela depende de uma 
Secretaria-Mãe. E aí na Secretaria-Mãe, muitas 
vezes se a pessoa não estiver comprometida com a 
luta, com a causa, você tem muita dificuldade em se 
envolver. Sabendo que hoje a Subsecretaria de 
Pessoas com Deficiência, ela é uma Secretaria que 
não precisa cortar muita volta, como a Senhora 
Secretária Linamara Rizzo Battistella falou, é uma 
Subsecretaria afim que mexe com toda a Secretaria 
do Estado e do Município. Então, ela tem que ser 
uma Secretaria. Porque ela terá uma gerência, ela terá 
um recurso, ela terá uma situação bem mais 
estrutural. Já erramos em Vila Velha, por ter sido 
criada uma Subsecretaria. 

Gostaríamos que o Estado formasse uma 
Subsecretaria, porque aí, em virtude até da ausência 
da Secretaria de Direitos Humanos, aqui, que poderia 
ser uma Secretaria essencial para que se juntasse essa 
Subsecretaria a ela. Porque em todos os Estados são 
formadas Subsecretarias do Deficiente, também 
como Direitos Humanos. E a Casa, estamos vendo aí. 
(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES) – Senhor Marquinhos da Moradia, 
muito obrigado, vamos acolher a sua sugestão. 
Naturalmente estávamos, muito humildemente, 
solicitando uma Subsecretaria, porque estamos 
preocupados com a acessibilidade do Governo.  

Concedo a palavra ao Senhor Reinaldo 
Tomé, Vice-Presidente do Instituto Braille do Estado 
do Espírito Santo. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ – Senhor 

Deputado Doutor Hércules, e todos da Mesa, o que o 
companheiro Marquinhos da Moradia falou era o que 
eu também tinha para falar. Porque a importância 
para nós, hoje, seria uma a criação de uma Secretaria. 
A Subsecretaria ficaria submissa a outro órgão. E de 
repente a pessoa não teria compromisso com a 
categoria da pessoa com deficiência. 

Hoje, Senhor Deputado Doutor Hércules, 
fareis uma denúncia a todos os companheiros. Temos 
o Hospital São Lucas, um pronto-atendimento de 
urgência e emergência. O Hospital São Lucas atende 
traumas, e lá dentro tem oftalmologista.  Todavia, se 
chega um companheiro, uma pessoa que tenha 
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deficiência, que tenha glaucoma, ele não é atendido 
lá, porque lá dentro do São Lucas não tem um 
simples aparelho para medir a pressão do olho do 
cidadão. É um absurdo isso! É uma coisa que nos 
deixa muito triste. 

No Hospital das Clínicas, em nosso Estado, 
tem um aparelho de medir pressão. Mas se uma 
pessoa passar mal à noite, com dor nos olhos - que é 
uma dor desesperada, é uma dor que deixa qualquer 
cidadão louco - ele chega dentro do Hospital das 
Clínicas à noite e não tem um médico. Tem o 
aparelho, mas não tem médico. Ao contrário do 
Hospital São Lucas, que tem médico, mas não tem 
aparelho. 

Portanto, creio que a Secretaria é importante 
para o nosso Estado. Agora, uma Secretaria que 
realmente fará funcionar mesmo. Porque criarem uma 
Secretaria, só para dizer que nos reunimos, não será 
importante para nós. Enquanto os governantes não 
olharem para as pessoas com deficiência como 
pessoas, seres humanos, como pessoas que têm que 
ter credibilidade. É preciso parar com esse negócio de 
assistencialismo, porque hoje as pessoas acham que 
para o deficiente, dar-lhe um prato de comida, está 
ótimo. Mas não está, Senhor Deputado Doutor 
Hércules. Precisamos é cursos. Não adianta nada 
abrir o jornal e ver lá que existem mil vagas para 
pessoas com deficiência, mas nenhum deles tem a 
especialidade, não são formados em nada por causa 
do grau de dificuldade. As instituições que existem 
para ajudar as pessoas com deficiência e para 
reabilitações, estão abandonadas, porque os 
governantes não olham para essas instituições. Muito 
obrigado!  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Muito obrigado, Senhor Reinaldo 
Tomé. Quero lembrar a S. S.ª, que já destinamos 
recursos para o Instituo Braille, para a compra de 
material, impressora e infelizmente ainda 
aguardamos liberação de mais recursos, ainda parado 
por conta de documentação. O Senhor Carlos Ajur 
também sabe que ajudamos a Unicep, no Município 
de Vila Velha. 

O Senhor Carlos Ajur, precisa se retirar nesse 
momento devido a outros compromissos e 
aproveitamos para agradecer a presença de S. S.ªs 

nesta Casa. 
Lembramos também que o dia 1.º de 

dezembro é o Dia Mundial de Combate à Aids. Todo 
ano propomos uma sessão, uma manifestação e nesse 
ano fizemos no dia 3, porque caiu numa segunda-
feira e não pudemos fazê-la no dia 1.º, como no ano 
passado. Recebemos reivindicações e demandas de 
pessoas que vivem com HIV/Aids e, naturalmente, 

encaminharemos às autoridades competentes. 
Concedo a palavra ao Senhor José Geraldo 

Giovani, representante do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, do Município de 
Linhares, em seguida ouviremos a Senhora 
Lourdilene Mozer. 

 
O SR. JOSÉ GERALDO GIOVANI – Sou 

Presidente da Associação dos Deficientes de 
Linhares, também presido o Conselho de Direito da 
Pessoa com Deficiência. 

Cumprimento o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, parabenizando V. Ex.ª pela iniciativa, 
cumprimento também toda a Mesa. Destacamos a 
importância da palestra de hoje para concretização 
das políticas em favor das pessoas com deficiências 
no Estado do Espírito Santo. 

Hoje, viemos a esta Casa com imensa 
satisfação, e como já dito, lamentamos a ausência dos 
representantes desta Casa, nesta importante Sessão 
Solene, porque observamos que muitos políticos 
acabam sendo defensores dos direitos das pessoas 
com deficiências em época de campanha. Na 
verdade, deveriam estar presentes nesta Casa, 
compartilhando conosco deste importante debate com 
afinco, de termos no futuro uma Subsecretaria, uma 
Secretaria de apoio às pessoas com deficiência. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, viemos 
do Município de Linhares, com o propósito de deixar 
nesta Casa um recado, aproveitando a presença do 
Senhor Bruno Simões Noya de Oliveira, ilustre 
Promotor de Justiça, que seja criado no Estado do 
Espírito Santo, um fundo de apoio à pessoa com 
deficiência para que possamos aproveitar os recursos 
oriundos das multas aplicadas pelo Ministério 
Público Federal do Trabalho, pois esses recursos 
estão parados e o Ministério Público não tem como 
repassá-los para as entidades, por causa da 
dificuldade na fiscalização. 

Em uma audiência com o Doutor Bruno 
Simões Noya de Oliveira, do Ministério Público do 
Município de Colatina, discutia essa questão e S. Ex.ª 
reforçava essa nossa vontade informando-nos que 
depende da Assembleia Legislativa aprovar um 
assento para o Ministério Público nesta Casa, para 
que esteja representando e criar esse fundo, para que 
no futuro venha a ser repassado para as instituições 
sérias que trabalham com responsabilidade no Estado 
do Espírito Santo, junto às pessoas com deficiência, 
para que sejam investidas políticas públicas em 
cursos e na construção das políticas de suas 
respectivas cidades.  

Torcemos muito, e V. Ex.ª pode ter certeza 
de que em Linhares tem um parceiro junto ao nosso 
movimento, para a construção da criação dessa 
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subsecretaria. E esperamos, como o Doutor Bruno 
Simões Noya de Oliveira também falou, que seja uma 
secretaria de apoio à pessoa com deficiência para o 
Estado do Espírito Santo e não uma subsecretaria 
para as entidades ou movimentos da Grande Vitória 
aqui em Vitória. 

 
Muito obrigado. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Muito obrigado, Senhor José 
Geraldo. 

Concedo a palavra a Senhora Lourdilene 
Mozer, mãe de uma menina que possui implante 
coclear. 
 

A SR.ª LOURDILENE MOZER – Boa 
noite a todos. Estou feliz por ver hoje nesta sessão 
especial o Senhor Marco Antônio Rocha Pereira, 
pessoa que passeia de patinete no nosso coração. 
Cumprimento toda a Mesa e aproveito a oportunidade 
para parabenizar o Senhor Deputado Doutor Hércules 
pelo trabalho. 

Mas quero fazer neste momento uma 
lamentação. Hoje aconteceu algo tão precioso, 
palavras tão ricas ditas pela Senhora Linamara Rizzo 
Battistella e infelizmente as secretarias que deveriam 
estar presentes, que são as Secretarias de Educação, 
de Saúde e de Direitos Humanos, não enviaram 
sequer seus representantes. Inclusive quem também 
deveria estar presente nesta sessão, pela riqueza de 
detalhes que tivemos, é o Senhor Governador Renato 
Casagrande. E lamento que essas pessoas não estejam 
presentes para ver o que foi colocado, o que foi 
debatido e o que verdadeiramente precisamos. 

Peço desculpas ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules, mas é o que senti no coração. Perdoa-me, 
mas é a realidade.  
 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES) – Muito obrigado, Senhora 
Lourdilene Mozer, para quem peço uma salva de 
palmas. (Palmas) 

 
Conhecemos a luta da Senhora 

Lourdilene Mozer com relação ao implante 
coclear, assim como o Senhor Marco Antônio 
Rocha Pereira. Ela sabe a necessidade do reforço 
para as crianças que colocaram implante coclear, 
que para quem não sabe é o ouvido biônico. 

Mas gostaríamos de falar ao Senhor 
Juvenal Carneiro de Souza, que falou sobre o 
Crefes. Ele é carneiro lá do Município de Serra. 
Vou dar um dado que lhe deixará estarrecido. O 
Crefes tem um time de cadeirantes de basquete 
campeão brasileiro e eles ainda não possuem 
quadra coberta para treinar. Tem seis anos que 
pedimos isso, verbalmente e por escrito. O 

processo está em andamento, mas demora muito. 
Então, eles treinam em uma quadra emprestada pelo 
Clube Libanês, que funciona ao lado do Crefes. 

Então imaginem a falta de atenção dos 
nossos políticos para com essas pessoas. E olha 
que eles são campeões, trouxeram muitas 
medalhas para o Estado e não estão tendo essa 
atenção. Lamentamos por isso e continuaremos 
lutando e nos esgoelando. Achamos que mais 
movimentos nesse sentido precisam ser feitos. 

Hoje é dia 13 de dezembro, dia de Santa 
Luzia, aniversário da Senhora Liziane Oliveira 
Carvalho, que está sentada entre os presentes e 
que depois poderá receber o abraço de todos, 
porque o nosso já demos. 

Mas como estamos no final do ano, no 
ano que vem teremos outros embates. Faremos 
algum seminário ou audiências públicas no 
sentido de sensibilizar o Governo do Estado, 
para ver se ele se faz presente. 

Queremos dizer também que de tudo o 
que foi falado pela Senhora Linamara Rizzo 
Battistella, tem uma frase que não vamos 
esquecer nunca e que também possa servir de 
exemplo para todos nós: direito não é concessão 
dos poderosos. Direito cada um adquire pela sua 
luta e naturalmente por ser um ser humano que 
precisa ser olhado com atenção. 

Mais uma vez agradeço a Deus a 
realização dos trabalhos desta sessão; agradeço a 
todos a presença; ao cerimonial, aos funcionários 
da comunicação, aos servidores e seguranças da 
Assembleia Legislativa. Ao encerrar esta sessão, 
participarei de um evento importante que é o 
Seminário Nacional de Captação e Doação de 
Órgãos. 

Hoje o Estado do Espírito Santo está 
sendo exemplo no transplante de órgãos graças à 
luta do Senhor Adauto Vieira de Almeida, 
Presidente do Instituto Pró-Vida e de outras 
pessoas. Vale lembrar que o nosso Estado zerou 
a fila de transplante de córnea, chegando até a 
exportar para outros Estados. Mais uma vez 
agradecemos ao Doutor Marco Antônio Rocha 
Pereira. 

 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, solene, 
hoje, às 19h, conforme requerimento da Mesa 
Diretora, aprovado em Plenário, em homenagem 
ao Dia da Família, e sessão ordinária dia 17 de 
dezembro de 2012, cuja ordem do dia é a 
seguinte: 

 
*Encerra-se a sessão às dezoito horas e 

vinte e três minutos. 
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ATAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

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

Convido o Senhor secretário a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 
 

(O Senhor secretário procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Ainda não há quorum necessário para 
votação da ata. Tomamos conhecimento de que 
haverá uma reunião no gabinete da Presidência, às 
14h, com os Líderes de partido, e alguns integrantes 
desta Comissão são líderes. No momento temos a 
presença dos Senhores Deputados Gildevan 
Fernandes e Claudio Vereza. 
 Com a chegada neste momento dos Senhores 
Deputados Sandro Locutor e Dary Pagung temos 
quorum. 
 Em votação a ata. (Pausa) 
 Ata aprovada como lida. 
 Solicito ao Senhor Secretário que proceda à 
leitura do Expediente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL 09/12 -
Admissibilidade 
AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 
EMENTA: Assegura prerrogativa de foro 
aos Defensores Públicos. 
 

PROJETO DE LEI 395/12 - Despacho 
Denegatório  
AUTOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Altera o artigo 39 da Lei nº 
7.943/2004, que dispõe sobre o parcelamento 
do solo para fins urbanos e dá outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI 407/12 - Análise 
Técnica 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai 
EMENTA: Dispõe sobre os serviços 
comerciais de tosa e banho em animais 
domésticos de pequeno porte. 
 
PROJETO DE LEI 421/12 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Sandro Locutor 
EMENTA: Determina a realização de 
exames de alcoolemia em todos os envolvidos 
em acidentes de trânsito. 
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 124/12 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Genivaldo Lievore 
EMENTA: Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Francisco de 
Assis de Sousa Santiago. 
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 125/12 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Genivaldo Lievore 
EMENTA: Concede Título de Cidadã 
Espírito-Santense à Senhora Francisca de 
Sousa Santiago. 
 
PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 126/12 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Genivaldo Lievore 
RELATOR: Deputado Claudio Vereza 
EMENTA: Concede Título de Cidadã 
Espírito-Santense à Senhora Inara Suhett. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Deputado Claudio Vereza - Projeto de Lei 
n.º 395/12. 
Projetos de Decreto Legislativo n.ºs: 125/12 e 
126/12. 
 
Deputado Dary Pagung - Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 09/12. 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 124/12. 
 
Deputado Gildevan Fernandes - Projeto de 
Lei n.º 407/12. 
 
Deputado Marcelo Santos - Projeto de Lei 
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n.º 412/12. 
 
Deputado Sandro Locutor - Projeto de Lei 
n.º 421/12 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Passa-se à Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor, para relatar as matérias. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Mensagem 
de veto n.° 299/2012, do Governador Renato 
Casagrande, aposto ao Projeto de Lei n.º 20/2012, de 
autoria do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 
determina a instalação de sistema de drenagem em 
estacionamentos. 

Diz a Mensagem: 
 

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. 

(...) 
 

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. 

 
O nosso parecer menciona também a questão 

da lei de utilização do solo, que também é de 
responsabilidade dos municípios. É um parecer bem 
vasto no aspecto da constitucionalidade, da forma de 
regimento da mensagem de veto, com várias 
argumentações baseada na Constituição Federal.  

Então, continuando a leitura: 
 

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. 

(...) 

 
 Temos vários outros amparos legais, Senhor 
Presidente.  

 
(...) 
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 
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(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: 

 
Nosso parecer é pela manutenção do veto 

total aposto ao Projeto de Lei nº 20/2012. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. DARY PAGUNG – Com o relator. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 
 Aprovado o parecer à unanimidade. 
 

Ouviremos o Senhor Deputado Sandro 
Locutor e em seguida o Nobre Senhor Deputado 
Claudio Vereza, que pediu preferência, pois S. Ex.ª 
terá uma reunião no gabinete da presidência. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 
Sandro Locutor. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, o Projeto de Lei n.º 420/2012, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Hércules, visa a instituir, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, o Dia do 
Cronista Capixaba.  
 Procederei à leitura de um trecho do 
relatório: 
 

(...) Na sua justificativa (fol. 03), 
assim aduziu o ilustre Parlamentar 
Capixaba proponente: 
No dia 12 de Janeiro, há cem anos, a 
ser completado em 2013, nascia em 
Cachoeiro de Itapemirim, Rubem 
Braga (1913-1990), o futuro 
jornalista e o maior cronista 
brasileiro. 
Quem puder e gostar de ler deveria 

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

 
 Senhor Presidente, de acordo com o parecer 
desta Comissão de Justiça: 
 

(...) No que atine à análise dos 
requisitos previstos no Regimento 
Interno ou legislação específica para 
a elaboração da proposição, esta 
restou devidamente realizada quando 
do estudo da constitucionalidade 
formal objetiva e da técnica 
legislativa, conforme anteriores 
explanações. 
Por todo o exposto, sugerimos aos 
Membros desta douta Comissão a 
adoção do seguinte: 

 
A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, é pela 
constitucionalidade formal e material, juridicidade, 
legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 420/2012, de autoria do senhor Deputado Doutor 
Hércules, com a adoção da seguinte emenda: 

 
Emenda nº 001 ao Projeto de Lei nº 
420/2012: 
- Fica suprimido o art. 2º do Projeto 
de Lei nº 420/2012, de autoria do 
Senhor Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a instituição, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, 
do “Dia do Cronista Capixaba”. 

 
 Farei a leitura do Artigo 2.º do Projeto de Lei 
n.º 420/2012: 
 

(...) O “Dia do Cronista Capixaba” 
ficará afeta à Secretaria de Estado 
de Educação e Secretaria de Estado 
da Cultura e fará parte do 
calendário anual de realizações 
destas Pastas. 

 
 Apenas cria-se o Dia do Cronista Capixaba, 
porém desvincula-se com qual Secretaria será feito 
qualquer tipo de atividade. Portanto, deixa à 
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disposição do Governo do Estado optar por melhor 
proposição no sentido de fazer alguma comemoração 
alusiva ao Dia do Cronista. 
 Senhor Presidente, meu parecer é pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES- Com o 
relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – A Presidência acompanha o voto do 
relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Sandro Locutor. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – O Projeto 

de Lei n.º 421/2012, de autoria do nobre Senhor 
Deputado Doutor Hércules, determina a realização de 
exames de alcoolemia em todos os envolvidos em 
acidentes de trânsito. 

Senhor Presidente, já tinha feito até uma 
leitura deste assunto e é interessante porque, muitas 
vezes, em acidente de trânsito, as pessoas são 
encaminhadas aos hospitais e as providencias não são 
tomadas para verificar a incidência de álcool no 
sangue dos envolvidos.  

Conforme o relatório: 
 

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 n.º 421/2012, 

ante a inconstitucionalidade formal subjetiva dos 
artigos. 1.º e 2.º e a inconstitucionalidade formal por 
incompetência legislativa do art. 2.º. 

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. 

Procederei à leitura do art.61: 
 

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. 

 
 Há uma ementa de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, uma lei Alagoana no mesmo 
sentido. Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade 
da Assembleia Legislativa por usurpação da 
competência legislativa.  

O parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação é pela 
manutenção do despacho denegatório do Ex.mo 
Presidente da Mesa Diretora aposto ao Projeto de Lei 
n.º 421/2012, de autoria do Ex.mo. Deputado Estadual 
Doutor Hércules, por inconstitucionalidade formal. 

Senhor Presidente, este é mais um daqueles 
temas em que nosso Congresso Nacional deve se 
manifestar sobre a mudança da legislação, o que tanto 
clamamos devido a nossa limitação em âmbito 
estadual. Vemos acidentes gravíssimos todos os dias 
envolvendo pessoas alcoolizadas, mas nosso parecer 
tem que ser pela inconstitucionalidade justamente 
pelo vício de competência. Não podemos usurpar 
competência da União. Gostaríamos muito de relatar 
a matéria de forma favorável, mas compete ao 
Congresso Nacional e à Presidência da República. 
Relatamos pela manutenção do despacho 
denegatório, aposto pela Presidência da Casa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o parecer.  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes.  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
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Senhor Presidente e Senhores Deputados, fico 
imaginando se poderia acontecer algo semelhante ao 
que acontece com a carteira de habilitação. Pontos na 
carteira do Deputado. Quando insistir em projetos 
flagrantemente inconstitucionais, começam-se a 
somar pontos em sua carteira. Quando atingir um 
índice, tem que ser penalizado de alguma forma. Em 
que pese à ótima intensão, é uma matéria 
flagrantemente inconstitucional, e sua tramitação 
gera custo ao Poder Legislativo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Continua em discussão o parecer. 
(Pausa)  

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

relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator e concordo também com o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – A presidência acompanha o voto do 
relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Claudio Vereza para relatar. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Tenho em 

mãos projetos bem simples. Passo a relatar o Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 125/2012, de iniciativa do 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, que concede 
Título de Cidadão Espírito-Santense à Cearense 
Senhora Francisca de Sousa Santiago. S. S.ª nasceu 
no Ceará e foi criada na Paraíba, é lutadora pelo 
Município de Jaguaré, localizado na região Norte do 
Estado do Espírito Santo. Portanto, relatamos pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (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. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – A presidência acompanha o voto do 
relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Claudio Vereza. 
 

 O SR. CLAUDIO VEREZA – Passo a 
relatar o Projeto de Decreto Legislativo n.º 126/2012, 
de autoria do Senhor Deputado Genivaldo Lievore, 
que concede Título de Cidadã Espírito-Santense à 
Senhora Inara Suhett. S. S.ª nasceu no Rio de Janeiro, 
reside em Vitória, é psicóloga e presta serviços à 
comunidade capixaba. Relatamos pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (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. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – A presidência acompanha o voto do 
relator.  

Aprovado o parecer à unanimidade.  
 
O SR. DARY PAGUNG - Senhor 

Presidente, pela ordem! Apenas consultamos V. Ex.ª 
e demais Senhores Deputados, se poderíamos apenas 
ler a ementa, pois já temos conhecimento do teor dos 
projetos, porque temos uma reunião importante no 
Colégio de Líderes, e seria importante nossa 
presença. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SANDRO LOCUTOR – Pela aprovação. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Pela 

aprovação. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Já pratiquei a 

sugestão do Senhor Deputado Dary Pagung.  
O Senhor Deputado Dary Pagung ainda têm 

projetos a relatar? 
 
O SR. DARY PAGUNG – Há treze projetos 

a relatar, mas que estão dentro do prazo regimental. 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em face da reunião que está 
acontecendo no gabinete da Presidência neste 
momento, vou encerrar a presente reunião. Transfiro 
o remanescente da Ordem do Dia para a próxima 
reunião. A Comissão de Justiça está rigorosamente 
em dia. Convoco os Senhores Deputados para a 
próxima, ordinária, para a qual designo 
  
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

 
Está encerrada a reunião. 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE 
DEZEMBRO DE 2012. 
 

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

Convido o Senhor secretário a proceder à 
leitura da ata da trigésima quarta reunião ordinária e 
da décima nona reunião extraordinária. (Pausa) 

 
(O Senhor secretário procede à 
leitura das atas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Convido o Senhor Secretário a 
proceder à leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
OF/ GDRM/ N.º 181/12 - do Ex.mo Senhor 
Deputado Rodney Miranda, justificando 
ausência nas reuniões ordinárias desta 
Comissão dos dias 04 e 11 de novembro do 
corrente. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
MENSAGEM DE VETO 309/12 Análise 
do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto parcial ao 
Projeto de Lei n.° 145/2012, de autoria do 
Deputado Glauber Coelho, que dispõe sobre 
normas e procedimentos para a coleta 
seletiva, gerenciamento e destinação final do 

"lixo tecnológico" no Estado do Espírito 
Santo, e dá outras providências. 
 
MENSAGEM DE VETO 310/12 Análise 
do Veto 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Encaminha veto total ao Projeto 
de Lei n.º 60/2012, de autoria do Deputado 
Glauber Coelho, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização do exame para 
diagnóstico da retinopatia da prematuridade, 
“Teste do Olhinho”, nos recém-nascidos, 
antes da alta hospitalar, em Hospitais e 
Maternidades Privados e Filantrópicos no 
Estado. 
PROJETO DE LEI 410/12 Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 
EMENTA: Dispõe sobre a concessão de 
incentivos fiscais para a instalação de sistema 
de videomonitoramento de vias públicas. 
 
PROJETO DE LEI 411/12 Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de instalação de banheiros químicos nos 
pontos terminais das linhas do transporte 
coletivo urbano para atendimento aos 
motoristas, cobradores e despachantes. 
 
PROJETO DE LEI 413/12 Análise 
Técnica 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai 
EMENTA: Obriga os Hospitais Particulares 
a divulgarem em local de fácil visualização, 
quadro contendo a atualização de leitos 
disponíveis. 
 
PROJETO DE LEI 416/12 Análise 
Técnica 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de as farmácias do Estado que participam do 
Programa “Farmácia Popular” do Governo 
Federal, afixarem em suas dependências, em 
local visível, a relação dos remédios 
contemplados por esse Programa. 
 
PROJETO DE LEI 418/12 Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 
EMENTA: Revoga a Lei nº. 7.582/2003 que 
concede título de cidadania espírito-santense 
ao Sr. Joarês Mendes de Freitas. 
 
PROJETO DE LEI 419/12 Análise 
Técnica 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Denomina de Palácio da Cultura 
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“Sônia Cabral” o antigo prédio da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
PROJETO DE LEI 423/12 Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Declara de Utilidade Pública o 
“Conselho dos Pastores de Marilândia - 
COPAM”, localizado no Município de 
Marilândia, neste Estado. 
 
PROJETO DE LEI 430/12 Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Josias da Vitória 
EMENTA: Denomina “Eleoterio Bragatto” 
o trecho da Rodovia ES-080, (Variante de 
Colatina) a Entr. BR- 259 (Contorno) e Entr. 
ES- 080 (Ponte do Pancas), Município de 
Colatina-ES. 
 
PROJETO DE LEI 433/12 Análise 
Técnica 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Obriga as seguradoras de 
automóveis a oferecerem veículos adaptados 
na forma em que menciona e dá outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI 443/12 Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gilsinho Lopes 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de afixação de cartazes com informações 
sobre a síndrome alcoólica fetal (saf) em toda 
a rede pública de saúde do Estado do Espirito 
Santo e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI 449/12 Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a 
inserir e adquirir creme dental contendo 
flúor, escova dental e fio dental na farmácia 
básica estadual. 
 
PROJETO DE LEI 452/12 Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado José Carlos Elias 
EMENTA: Dispõe sobre dia de feriado 
escolar quando da realização de jogos do 
Brasil na Copa do Mundo de 2014. 
 
PROJETO DE LEI 454/12 Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da fixação de cartazes ou placas em hospitais, 
postos de saúde, ambulatórios e funerárias, 
com informações sobre o DPVAT. 

 
PROJETO DE LEI 458/12 Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Obriga a instalação de painel 
com indicador de velocidade em todos os 
ônibus intermunicipais e dá outras 
providências. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Deputado Sandro Locutor - Mensagens de 
Veto nº: 309/12 e 310/12. 
Projeto de Lei nº: 419/12 e 433/12. 
Deputado Claudio Vereza - Projetos de Lei 
nº: 410/12, 449/12 e 458/12. 
 
Deputado Dary Pagung - Projetos de Lei nº: 
416/12, 443/12. 
 
Deputado Gildevan Fernandes - Projetos 
de Lei nº: 413/12, 418/12, 454/12. 
 
Deputado Marcelo Santos - Projetos de Lei 
nº: 411/12, 423/12, 430/12 e 452/12. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 11/12 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 
EMENTA: Institui a Comenda do Mérito 
Legislativo Daniel Fernandes Alves para 
agraciar os corretores de imóveis. 

 
O SR. PRESIDENTE –(ELCIO 

ALVARES) – Informamos aos Senhores Deputados 
que aguardaremos a composição do quorum para 
deliberação das matérias. Já estamos informados que 
os Deputados integrantes da Comissão já estão se 
dirigindo para esta reunião. Então, aguardaremos um 
pouco e logo em seguida votaremos não só as atas, 
mas daremos início à Ordem do Dia. Hoje o primeiro 
relator é o Senhor Deputado Sandro Locutor que já se 
encontra presente. 

A reunião de hoje é necessária, porque além 
de um veto na pauta, que será a primeira peça 
relatada pelo Senhor Deputado Sandro Locutor, 
temos duas redações finais dos projetos 
encaminhados pelo Tribunal de Justiça.  

Portanto, vamos aguardar a composição do 
quorum com quatro Senhores Deputados e logo em 
seguida voltaremos a reexaminar as matérias, 
reiniciando a reunião que fica suspensa pelos minutos 
necessários à composição do quorum. 
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(A reunião é suspensa às 14h01min 
e reaberta às 14h17min) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Está reaberta a reunião. 
Em discussão as atas. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Aprovadas as atas como lidas. 
Passa-se à Ordem do Dia. 
Conforme falamos, temos duas redações 

finais a serem relatadas. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Claudio Vereza, para relatar a redação final do 
projeto de Lei Complementar n.º 45/2012.  

O SR. CLAUDIO VEREZA – 
Agradecemos à Senhora Deputada Lúcia Dornellas, 
que sempre está presente. 

Senhor Presidente, vou relatar a redação final 
do Projeto de Lei Complementar n.º 45/2012, de 
autoria do Tribunal de Justiça, oriundo da mensagem 
n.º 09/2012, que dispõe sobre a reestruturação do 
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.   

O nosso parecer, já que a matéria recebeu 
diversas emendas, é pela aprovação da redação final, 
já elaborada previamente pela Assessoria de 
Redações Finais. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor, para relatar a redação final do 
Projeto de Lei n.º 462/2012. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, passamos a relatar a redação final do 
Projeto de Lei n.º 462/2012, de autoria do Tribunal 
de Justiça, oriundo de Mensagem n.º 10/2012. 

O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito das normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei n.º 462/2012 foi aprovado 
pelo Plenário com a adoção das emendas 
apresentadas na Comissão de Justiça, pelo Senhor 

Deputado Elcio Alvares, com as seguintes redações: 
Emenda n.º 001 ao Projeto de Lei n.º 

462/2012, oriundo da Mensagem n.º 10/2012, do 
Tribunal de Justiça, fazendo alteração nos parágrafos 
2.º e 3.º do art. 19, que se referem ao art. 1.º do 
referido Projeto de Lei. Altera algumas coisas no art. 
1.º, nos parágrafos 2.º e 3.º.  

Por isso, Senhor Presidente, passamos a 
relatar a redação final conforme emendas anexas, 
aqui no parecer da douta Procuradoria desta Casa de 
Leis.  

Relatamos pela aprovação da Redação Final 
ao Projeto de Lei n.º 462/2012, de autoria do 
Tribunal de Justiça, oriundo de Mensagem n.º 
10/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Sandro Locutor, para relatar a Mensagem de Veto n.º 
309/2012. A análise de veto tem preferência.   

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, trata-se da Mensagem de Veto n.º 
309/2012, de autoria do Governador Renato 
Casagrande. 

O Projeto de Lei que deu origem ao veto é o 
Projeto de Lei n.º 145/2012, de autoria do Senhor 
Deputado Glauber Coelho. Temos uma 
fundamentação jurídica e várias ações diretas de 
inconstitucionalidade em alguns dos pontos 
mencionados no projeto. Por isso, esta relatoria é pela 
manutenção do veto parcial aposto ao Projeto de Lei 
n.º 145/2012, incidindo sobre os artigos 5.º, 10.º e 
inciso II  do art. 14 do referido projeto.  

Mensagem de veto n.º 309/2012, que deu 
origem ao Autógrafo de Lei n.º 160/2012, conforme a 
argumentação constante do parecer, por violação à 
Constituição da República.  

Então, nosso parecer é pela manutenção do 
veto parcial aposto ao Projeto de Lei n.º 145/2012, 
pelo Governo do Estado.   

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Sandro Locutor, para relatar o Projeto de Lei n.º 
419/2012. 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Relatamos o 
Projeto de Lei n.º 419/2012. Depois de estudo pela 
douta Procuradoria desta Casa, a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação é 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 
419/2012, de autoria da Deputada Estadual Luzia 
Toledo, e pela sua aprovação na forma do art. 276, 
inciso I, e 277, parágrafo 1.º do Regimento Interno.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Sandro Locutor, para relatar o Projeto de Lei n.º 
433/2012. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Passamos a 

relatar o Projeto de Lei n.º 433/2012, de autoria da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, que obriga as 
seguradoras de automóveis a oferecerem veículos 
adaptados na forma em que menciona e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, na forma do art. 41, I, do 
Regimento Interno, entende pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 433/2012, 
de autoria da Senhora Deputada Estadual Luzia 
Toledo. 

É como relatamos, Senhor Presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

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

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Sandro Locutor, para relatar o Projeto de Lei n.º 
456/2012. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Passamos a 

relatar o Projeto de Lei n.º 456/2012, de autoria do 
Senhor Deputado José Esmeraldo, que estabelece 
normas para o transporte de veículos automotores em 
embarcações em todos os portos do Estado do 
Espírito Santo.  

Temos no bojo do referido projeto, Vício de 
Iniciativa; Ação Direta de Inconstitucionalidade 
aposto pela douta Procuradoria, com várias 
argumentações e vários elementos. Assim sendo, 
relatamos pela Inconstitucionalidade do Projeto de 
Lei n.º 456/2012 e pela manutenção do despacho 
denegatório do Excelentíssimo Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, Presidente da Mesa Diretora, 
não devendo seguir sua manutenção regular nesta 
Casa de Leis. É o relatório, Senhor Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

relator 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
O Senhor Deputado Sandro Locutor se 

incumbiu brilhantemente, como faz sempre, da 
Ordem do Dia e encerramos a pauta deferida a S. 
Ex.ª. 

Concedo, agora, a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza para relatar.  
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O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, já havia relatado na sessão anterior o 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 126/2012, de 
autoria do Senhor Deputado Genivaldo Lievore, 
concedendo Título de Cidadã Espírito-Santense à 
Senhora Inara Suhett, e o parecer foi pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa 
técnica legislativa da matéria, que só faltou ser 
votada.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

relator  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Registramos com muita alegria a presença 

dos alunos do Instituto Federal do Espírito Santo – 
Ifes, do Município de Piúma, tendo como 
responsáveis os professores Vitor Hugo Silva e Silva 
e Maria Rodrigues. São trinta e oito alunos do 
primeiro ano do ensino médio que participam do 
projeto Escola na Assembleia Legislativa. É uma 
honra recebê-los nesta Casa. Sejam bem vindos. 

O Município de Piúma é muito simpático e 
vocês representam nesta Casa, para a alegria de todos 
nós, a tradição de um município que é inegavelmente 
um orgulho da nossa orla. 

Para que os senhores tenham entendimento 
do que está ocorrendo, informo que estamos em 
processo de votação para finalizar os trabalhos desta 
Comissão, já que a Casa entrará em período de 
recesso. Estão presentes os Senhores Deputados 
Claudio Vereza, Lúcia Dornellas e Sandro Locutor. 
Registro também a presença da Senhora Deputada 
Luzia Toledo, que reforça nosso quorum.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente; Senhoras Deputadas Luzia Toledo, Lúcia 
Dornellas; Senhor Deputado Sandro Locutor; com 
muita alegria recebo a visita dos estudantes do 
Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, do 
Município de Piúma, antiga escola de pesca. Uma das 
pouquíssimas escolas de pesca que havia no Brasil. O 
Município de Piúma sediava essa escola que agora, 
além de ser uma escola de pesca, é um instituto 
federal desta área. Cresceu em status, de importância, 
e permanece atendendo aos estudantes do Município 
de Piúma e de outros municípios daquela região onde 
a pesca e outras atividades em torno da pesca são 
atividades principais.  

Juntamente com a Senhora Deputada Federal 
Iriny Lopes, o Ministro da Pesca e a Ministério da 
Educação, trabalhamos muito para que no Município 

de Piúma a escola de ensino médio fosse 
transformada em escola superior do Governo Federal. 
Foi dentro do projeto de se ampliar o número de 
escolas técnicas dentro do Estado do Espírito Santo, 
hoje cerca de vinte escolas espalhadas por várias 
regiões de nosso Estado, que o Município de Piúma 
foi contemplado com a reformulação da escola de 
pesca, hoje Instituto Federal do Espírito Santo. Vocês 
estão de parabéns por terem acessado essa escola; 
agradecemos a visita de todos.  

Temos trinta Parlamentares divididos nas 
Comissões e esta é a primeira que analisa cada 
projeto de lei que entra nesta Assembleia Legislativa 
antes de serem votados no Plenário, local em que se 
reúnem os Senhores Deputados. 

Esta Comissão analisa a questão principal, ou 
seja, verificamos se o projeto está de acordo com a 
Constituição ou não. 

Neste momento, passaremos a relatar o 
Projeto de Lei n.º 395/2012, de autoria do Senhor 
Deputado Freitas, que altera o art. 39 da Lei n.º 
7.943/2004, que dispõe sobre o parcelamento do solo 
para fins urbanos e dá outras providências. 

A Mesa Diretora, quando recebeu este 
projeto no Plenário o devolveu ao autor, por 
considerá-lo totalmente inconstitucional. Após 
análise da Procuradoria deste Poder Legislativo, 
observando todos os detalhes da matéria, verificaram 
que realmente o presente projeto é inconstitucional. 
Portanto, relatamos pela manutenção do despacho 
denegatório da Mesa Diretora. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Registro, como fiz com a Senhora 
Deputada Lúcia Dornellas, a presença da Senhora 
Deputada Luzia Toledo, que abrilhanta nosso 
trabalho nesta reunião de encerramento do ano de 
2012. 

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

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

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Verifico que dois Parlamentares não puderam 

comparecer a esta reunião por motivos imperiosos. 
Redistribuirei os projetos que estavam confiados a S. 
Ex.as. Passarei o primeiro para o Senhor Deputado 
Claudio Vereza; o segundo para o Senhor Deputado 
Sandro Locutor; o terceiro para a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas e o quarto para a Senhora Deputada 
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Luzia Toledo. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Claudio Vereza. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, passarei a relatar o Projeto de Lei n.º 
364/2011, de autoria do Senhor Deputado Roberto 
Carlos, que denomina José Amâncio da Costa o 
trecho que liga o centro da Cidade de Divino São 
Lourenço à Fazenda Vargem Grande, no Município 
de Guaçuí, Estado do Espírito Santo. 

A matéria tramitou normalmente, a 
homenagem é justa, e o nosso parecer é pela 
constitucionalidade e legalidade da presente matéria, 
já que dentro da Constituição e do nosso Regimento 
Interno é possível que os Senhores Deputados 
denominem bens e logradouros públicos de âmbito 
estadual. 

Agradecemos a visita dos estudantes, que são 
o futuro do Município de Piúma. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

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

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor para relatar. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Passarei a 

relatar o Projeto de Lei n.º 380/2012, de autoria da 
Senhora Deputada Aparecida Denadai, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da identificação dos médicos 
em seus locais de trabalho. 

Temos o exame de controle formal como um 
dos pontos.  

 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou comissão da 
Assembleia Legislativa,(...) 
(...)20. Em face das razões 
expendidas, entendemos que a 
proposição nos termos em que se 
acha redigida, padece de vício de 
inconstitucionalidade formal, (...) 

 
Entendemos que a proposição, nos termos em 

que se acha regida, padece de vício de 
inconstitucionalidade formal. Portanto, Senhor 
Presidente, relatamos pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 380/2012, de autoria da Senhora 
Deputada Aparecida Denadai, devido à existência de 
vício de inconstitucionalidade formal, e, 
consequentemente, opinamos pela manutenção do 
despacho denegatório do Presidente da Mesa 
Diretora.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
Concedo a palavra à Senhora Deputada Lúcia 

Dornellas para relatar. 
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 124/2012, de autoria do 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore, que concede o 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Francisco de Assis de Sousa Santiago.  

Senhor Presidente, relatamos pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 124/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com a relatora. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com a 

relatora. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com a 

relatora. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto da 
relatora. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
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Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo para relatar. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Trata-se do 

Projeto de Lei n.º 403/2012, de autoria do Senhor 
Deputado Rodney Miranda, que visa declarar de 
utilidade pública a Associação dos Militares da 
Ativa, Pensionistas e Inativos, Amapi, no Estado do 
Espírito Santo.  

O presente projeto é constitucional. Está com 
um belo parecer. E, devido a isso, a Comissão de 
Justiça opinou pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de 
Lei n.º 403/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

relatora. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com a 

relatora. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com a 

relatora. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto da 
relatora. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Claudio Vereza para relatar. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – O Projeto de 

Lei n.º 412/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Dary Pagung, declara de utilidade pública a 
Associação Evangélica Despertar, localizada no 
Município de Baixo Guandu. O presente projeto está 
acompanhado da documentação necessária. Aliás, 
bastante substanciosa. Relatamos pela 
constitucionalidade, legalidade e aprovação do 
Projeto de Lei n.º 412/2012.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

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

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Claudio Vereza. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – O Projeto de 

Lei n.º 407/2012, de autoria da Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, dispõe sobre os serviços 
comerciais de tosa e banho em animais domésticos de 
pequeno porte.  

A Senhora Deputada Aparecida Denadai, 
preocupada com a violência praticada contra os 
animais, apresenta o referido projeto, visando 
garantir maior segurança aos animais e ao próprio 
estabelecimento comercial que, dessa forma, ganha 
credibilidade em seus serviços.  

Senhor Presidente, relatamos pela 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 407/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

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

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor para relatar. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, passo, neste momento, a relatar o Projeto 
de Lei n.º 396/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Claudio Vereza, que dispõe sobre a comercialização 
de bebidas denominadas diet e light em 
estabelecimentos comerciais de hospedagem e 
empresas de transporte de passageiros.  

Há um parecer bastante robusto elencado 
junto a este projeto, denominando vários tópicos 
judiciais e falando sobre os Direitos Constitucional e 
Administrativo.  

Senhor Presidente, o nosso parecer é pela 
inconstitucionalidade material do Projeto de Lei n.º 
396/2012, de autoria do Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
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O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 

relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
  
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, como não verifiquei o conteúdo do 
parecer, reservo-me com o voto contrário ao do 
relator. 

Contra o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer contra um voto. 
Para não dizer que o Presidente não 

trabalhou, avoco para relatar o Projeto de Lei n.º 
452/2012, de autoria do Senhor Deputado José Carlos 
Elias, que dispõe sobre dia de feriado escolar quando 
da realização de jogos do Brasil na Copa do Mundo 
de 2014.  

Infelizmente este projeto recebeu despacho 
denegatório da Mesa Diretora e nosso parecer é pela 
manutenção do despacho denegatório. 

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

relator.  
Peço licença para me ausentar da reunião em 

virtude de um atendimento em gabinete, já que os 
trabalhos serão encerrados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Solicito a V. Ex.ª que permaneça mais 
um pouco porque tenho um elogio para fazer e 
gostaria que fosse de corpo presente.  

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

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator. Admitindo a hipótese só se nosso Estado 
fosse sede de algum jogo e como não é o caso, não 
cabe o referido projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) - Aprovado o parecer à unanimidade. 
Agradeço, com muita alegria, a presença às 

Senhoras Deputadas Lúcia Dornellas e Luzia Toledo 
e de forma muito entusiástica aos membros da 

Comissão de Justiça.  
Acabamos de relatar o último projeto que 

seria examinado pela Comissão de Justiça e o 
fazemos com muita alegria, porque a Senhora 
Deputada Luzia Toledo também tem colaborado em 
Plenário conosco e está presente para participar deste 
momento que é bastante importante porque estamos 
encerrando um ciclo de trabalhos no ano de 2012. 
Portanto, com êxito, com dedicação, com espírito 
público, a Comissão de Constituição e Justiça 
solenemente se prepara para deixar o ano de 2012 
com muita alegria e satisfação, sabendo que 
cumprimos nosso dever.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

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

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, também termino com alegria a minha 
participação na Comissão de Justiça neste ano e 
espero poder continuar na Comissão na próxima 
etapa, ano que vem, por mais dois anos, mesmo não 
reivindicando presidência. Apresento minha singela 
experiência à Comissão mesmo não sendo advogado, 
para dar continuidade a esse processo que temos feito 
nesta Casa de analisar com seriedade cada matéria, 
possibilitar aos Deputados a autoria de matérias que 
são realmente constitucionais e fazer esse crivo 
necessário para que o Supremo Tribunal Federal ou o 
Tribunal de Justiça do nosso Estado não sejam 
abarrotados de Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade – Adins, após a aprovação de 
matérias; ou de vetos por parte do Governador. 

Agradecemos imensamente essa 
possibilidade de conviver com V. Ex.as nesses dois 
anos. Esperamos poder seguir por mais dois anos na 
Casa trabalhando nesta Comissão de Justiça. Já nos 
candidatamos a membro desta Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – O Senhor Deputado Claudio Vereza, 
com sua experiência e seu conhecimento, foi um 
elemento importantíssimo para a Comissão de 
Justiça. Confessamos que neste período nosso de 
presidência, vali-me muitas vezes do Senhor 
Deputado Claudio Vereza para resolver algumas 
questões. Acreditamos sinceramente que o nome de 
V. Ex.ª é um nome indispensável na constituição da 
futura Comissão de Justiça. 

Portanto, cumprimento V. Ex.ª com muita 
liberação e fazemos esse registro que é de direito: o 
Senhor Deputado Claudio Vereza foi um suporte 
valioso da Comissão de Justiça durante o ano de 
2012. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
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ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Sandro Locutor. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente e Senhores membros da Comissão, 
também gostaríamos de fazer nossa colocação em 
relação à participação na Comissão de Constituição e 
Justiça. Somos membros debutantes nesta 
Assembleia Legislativa e também nesta Comissão. 
Vim em substituição a outro Deputado que também 
atuava nesta Comissão. Estivemos alguns meses 
como membro deste grupo e acrescentou muito em 
nosso aprendizado como legislador. Também, apesar 
de não ser advogado, temos alguma modesta 
experiência no Legislativo, que ajudou na nossa 
participação nesta Comissão. Dizemos que também 
temos interesse em continuar participando desta 
Comissão na próxima legislatura, porque aqui há um 
aprendizado importante para nós. 

Tanto nas Comissões, quanto no Plenário, 
fazemos umas críticas construtivas relacionadas ao 
regime de urgência, que às vezes, não dá a condição 
para que possamos analisar as matérias como se deve. 
E nesta Comissão temos feito o trabalho para evitar o 
retrabalho. Então, isso é muito importante.  

Agradecemos a V. Ex.ª a forma gentil que 
nos acolheu a partir do momento que viemos para 
esta Comissão, gerindo tal Comissão da forma mais 
democrática possível para nós novatos 
principalmente, é de suma importância participar de 
uma Comissão presidida por V. Ex.ª. Rogo a Deus 
para que possamos estar no próximo biênio juntos 
mais uma vez, contribuindo não só para a 
governabilidade, mas principalmente para o 
desenvolvimento, para continuarmos ofertando dias 
melhores ao cidadão espírito-santense e capixaba.  

Então, agradeço a gentiliza e a forma 
democrática que V. Ex.ª preside esta Comissão e 
desejo a todos, aos telespectadores, aos colaboradores 
desta Comissão, boas festas e que o Ano Novo 
chegue repleto de paz, amor e muita harmonia para 
todos. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Não poderíamos 

deixar de nos manifestar diante dos trabalhos 
realizados nesta Comissão. Participamos durante 
quatro anos seguidos e agora estamos como 
suplentes, mas é uma das Comissões que mais 
trabalha nesta Casa. É uma das Comissões mais 
assíduas. Parabenizamos V. Ex.ª, porque já conheço a 
fidalguia e a forma democrática que trata os colegas, 
com um carinho imenso e isso é muito importante na 
Casa. Temos falado muito sobre essa delicadeza no 
tratar e V. Ex.ª é uma dessas pessoas especiais.  
Portanto, gostaríamos de parabenizar V. Ex.ª; 
também o Senhor Deputado Claudio Vereza, que 

sabemos o quanto sustenta esta Comissão, 
conhecemos o trabalho do Senhor Deputado Claudio 
Vereza; o Senhor Deputado Sandro Locutor tem sido 
um companheiro em todas as Comissões que estamos 
juntos, S. Ex.ª tem esse mesmo perfil de trabalho. 
Enfim, queremos dizer a V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Elcio Alvares, que também eu, caso tenha 
oportunidade - claro, como advogada que fui porque 
não advogo mais, só tenho a carteira da OAB -, 
gostaria de estar nesta Comissão até mesmo pelo 
convívio e pelo aprendizado.  

Não posso deixar de elogiar todos os técnicos 
desta Comissão que têm dado toda a sustentação. 
Quero homenageá-los e também os procuradores. 

Muito obrigada, Presidente Elcio Alvares, e 
parabéns pelo seu trabalho e por todo esse carinho 
que nos dá. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 

ALVARES) – O Senhor Deputado Sandro Locutor e 
a Senhora Deputada Luzia Toledo, de igual forma, 
assim como me referi ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza, merecem a homenagem da Presidência pois 
foram companheiros dedicados.  Inclusive o Senhor 
Deputado Sandro Locutor foi uma revelação para 
nós. O Senhor Deputado Sandro Locutor veio na 
metade do Expediente e deu conta do recado 
inteiramente, mesmo enfrentando um processo 
eleitoral em Cariacica.  

A Senhora Deputada Luzia Toledo é velha 
amiga nossa, companheira nossa do Senado Federal e 
toda vez que S. Ex.ª participa é no sentido de 
colaborar.  

Apesar da contrariedade do Senhor Marco 
Aurélio, podemos agradecer aos funcionários que 
conosco colaboraram, aos membros da Procuradoria 
e todos aqueles que de uma forma ou de outra 
fizeram com que esta Comissão tivesse êxito.  

Vou fazer o registro do qual estava me 
esquecendo: o Senhor Deputado Claudio Vereza é 
Vice-Presidente desta Comissão, mas tem exercido o 
papel de Presidente muitas vezes porque não lhe falta 
competência e não lhe falta o exame acurado das 
matérias. E hoje, praticamente, com os Senhores 
Deputados Sandro Locutor, Luzia Toledo e Claudio 
Vereza, e com a presença da Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas até há pouco, encerramos com chave de 
ouro esse ciclo de trabalhos que culminou com o 
desfecho que enche de orgulho a Comissão: não 
deixamos nenhum projeto em pauta para ser 
examinado futuramente; todos os projetos foram 
examinados pela Comissão de Justiça.  

Vou suspender os trabalhos para a lavratura 
da ata da presente reunião.  

Está suspensa esta reunião. (Pausa)  
 

(A reunião é suspensa às 14h52min 
e reaberta às 14h54min) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Está reaberta esta reunião.  
Convido o Senhor secretário a proceder à 

leitura da ata da trigésima quinta sessão ordinária, 
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realizada em 18 de dezembro de 2012. (Pausa) 
 

(O Senhor secretário procede à 
leitura da ata)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 

ALVARES) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Aprovada a ata como lida. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente reunião. Antes, porém, desejo a todos um 
Feliz Natal e que todos nós sejamos muito felizes no 
ano de 2013. 
 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE. VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 
DE NOVEMBRO DE 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

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

Convido a Senhora Secretária a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior e da audiência 
pública. 
 

(A Senhora Secretária procede à 
leitura das atas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Mantemos sobrestada a votação das 
atas lidas. Faremos a inversão da pauta para 
aprovarmos as referidas atas ao final da sessão. 

Solicito à Senhora secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OFÍCIO GDLP/N.º 157/2012 - do Ex.mo 

Senhor Deputado Luciano Pereira, 
justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
13 de novembro do corrente.  

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Inclua-se no relatório mensal de 
frequência do Parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO GDLP/N.º 162/2012 - do Ex.mo 
Senhor Deputado Luciano Pereira, 
justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
20 de novembro do corrente. Inclua-se no 
relatório mensal de frequência do 
Parlamentar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Inclua-se no relatório mensal de 
frequência do Parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CONVITE – da Prefeitura Municipal de 
Vitória, convidando esta Comissão para 
participar da XXIII Feira do Verde, com o 
tema: Transforme seus Hábitos, Cidades em 
Busca da Sustentabilidade. 
LOCAL: Praça do Papa. 
DATA: 26/11/2012 a 02/12/2012. 
HORÁRIO: 9h as 21horas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO FCCBC/N.º 052/2012 – do Senhor 
Elio de Castro Paulino, Presidente do Fórum 
Capixaba de Comitês de Bacias 
Hidrográficas, convidando esta Comissão 
para participar da 30.ª Reunião Ordinária do 
Fórum Capixaba de Comitês de Bacias 
Hidrográficas, que irá apresentar a 
experiência da cobrança pelo uso da água na 
bacia do rio Doce. Responsável: Carlos 
Brasileiro, diretor-geral do Instituto 
BioAtlântica. 
DATA: 12 de dezembro de 2012. 
LOCAL: Auditório II, Augusto Ruschi, nos 
Pilotis da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo – Ales. 
HORÁRIO: 9h30min.  
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O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Ciente. 

Solicito à Secretaria que encaminhe a pauta 
da reunião do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias 
Hidrográficas a todos os Senhores Deputados 
membros desta Comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Passa-se à Fase das Comunicações. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Esmael de Almeida. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 

Presidente, a única comunicação que farei nesta 
manhã é a respeito da informação que obtive sobre a 
Universidade Federal do Espírito Santo em relação ao 
esgoto de todo o complexo que não seria 
devidamente tratado e seria lançado diretamente no 
estuário do Rio Santa Maria da Vitória, que 
desemboca na praia.  

Peço a V. Ex.ª que encaminhe 
correspondência à Universidade Federal do Espírito 
Santo, pedindo informações sobre a destinação do 
esgoto do complexo universitário. Os senhores sabem 
que é uma quantidade imensa de alunos. Não acredito 
nesta informação e espero que esse fato não esteja 
acontecendo, de que o esgoto não é tratado e não é 
interligado ao sistema da Cesan ainda, lançando o 
esgoto no estuário que desemboca na Praia da 
Camburi. Gostaria que fosse verificado. Não tenho 
certeza absoluta, mas informações dizem que o 
procedimento é esse.  

Solicito à Comissão que envie 
correspondência, pois é a nossa função olhar, 
fiscalizar e acompanhar. Não acredito nessa 
informação, pois seria uma irresponsabilidade muito 
grande da universidade. Em uma instituição de 
ensino que desenvolve vários trabalhos e pesquisas, 
portanto, seria inadmissível que adotasse tal 
procedimento. Gostaria que fosse enviada uma 

comunicação e que, depois, ouvíssemos a instituição 
neste Plenário. É o meu pedido, Senhor Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – É regimental a solicitação de V. Ex.ª. 
Com apoio da nossa Procuradoria, o Doutor João 
Manoel Miranda Nunes sempre presente conosco, 
designaremos à Secretaria da Comissão que expeça 
ofício ao reitor da Universidade Federal do Espírito 
Santo solicitando essas informações, pois se isso 
realmente proceder é um péssimo exemplo para uma 
universidade com tão alta relevância no Estado do 
Espírito Santo. Que possamos expedir esse ofício 
solicitando informações o mais rápido possível. 

Estamos com falta de quorum. O Senhor 
Deputado Dary Pagung está coordenando uma 
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor e o 
debate está se estendendo. Esperávamos contar com a 
presença de S. Ex.ª. O Senhor Deputado Luciano 
Pereira, mais uma vez, está impossibilitado de estar 
presente e o Senhor Deputado Doutor Hércules, 
membro desta Comissão, avisou-me ontem sobre 
uma atividade hoje no Município de Vila Velha. 

Então estamos com a deficiência do quorum, 
mas gostaria de aproveitar a oportunidade para 
também fazer um apelo, mais uma vez, à Senhora 
Presidenta da República Dilma Rousseff. 

O movimento ontem no Estado do Rio de 
Janeiro envolveu mais de duzentas mil pessoas, com 
representantes de três Estados, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e São Paulo. As perdas ocasionadas 
pela redistribuição dos royalties do petróleo no 
formato em que foi aprovada pelo Congresso 
Nacional serão impactantes em todos os extremos 
desses municípios. Existe município pequeno que se 
preocupa, inclusive, com a folha de pagamento, dada 
a perda de receita em virtude da questão dos 
royalties. 

Estive quinta e sexta-feira no Estado de Santa 
Catarina, em Florianópolis, representando esta Casa, 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, num evento da 
Unale – União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais, onde o tema principal da 
discussão foi a renegociação da dívida dos Estados 
para com a União. 

Estamos num País federativo, onde apenas 
um ente federado, a União, goza de privilégios em 
relação a isso. Os gastos elevadíssimos, comprovados 
todos os anos, por parte da União têm assolado nosso 
País, têm causado impactos grandiosos no repasse 
dos fundos de participação dos Estados e dos 
Municípios. Somos penalizados desde a fatídica Lei 
Kandir, que regulamentou a aplicação do ICMS, e, a 
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partir de então, em especial, o Estado do Espírito 
Santo tem sido penalizado pelo Governo Federal em 
vários aspectos. 

Só a exemplo, na gestão anterior do Ex-
Governador Paulo Hartung, vinda de uma 
administração anterior complexa, pegou-se cerca de 
seiscentos e cinquenta milhões de reais emprestados 
como antecipação de royalties de petróleo. Já 
pagamos mais de um bilhão de reais e devemos, 
basicamente, o capital que foi pego. 

Já contamos com a presença do Senhor 
Deputado Dary Pagung e agradecemos. 

Nessa discussão que tivemos em Santa 
Catarina, em Florianópolis, quinta e sexta-feira, 
pudemos constatar de que forma a União trata os 
Estados e municípios. O acharque, a extorsão 
praticada pela União. Os moldes dos financiamentos 
das políticas públicas, por exemplo, as desenvolvidas 
pelo BNDES para iniciativa privada, têm índices, 
indexadores de juros, muito menores do que para os 
Estados e, em especial, para os municípios. 

Além da renegociação das dívidas dos 
Estados para com a União, não temos tido a atenção 
necessária. Vários projetos, Senhor Deputado Dary 
Pagung, tramitam no Congresso Nacional, projetos 
dos Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles, 
que dariam uma nova condição para que os Estados e 
municípios pudessem renegociar suas dívidas em 
índices possíveis, que não impactariam tanto nas 
questões municipais e estaduais, e não têm o mesmo 
empenho por parte do Governo Federal para que 
tramitem com a celeridade que se faz necessária. 

Os Estados estão pagando valores abusivos, 
os juros e o formato dos financiamentos são abusivos. 
O Estado do Espírito Santo perde com a 
redistribuição dos royalties. Já perdemos com a 
questão do Fundap. Vamos perder com a reforma 
tributária, pois estão de olho no nosso café. Temos 
perdido com a farra do IPI e são todos os estados, em 
especial, os municípios. A União, o Governo Federal 
aparecem bem na foto, no linguajar popular, dando 
isenção para comprar automóveis, linha branca. Isso 
é bom, movimenta a economia, mas quem paga são 
os municípios na ponta porque diminui o FPE e o 
FPM. Precisamos, realmente, reestudar a questão do 
federalismo no Brasil porque apenas um ente 
federado, a União, detém cerca de setenta e cinco por 
cento dos recursos. E nós, mais uma vez, estamos 
sendo penalizados com a questão dos royalties do 
petróleo. Sabemos que a Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff tem o compromisso de vetar, mas se for 
vetado a Câmara derrubará o veto.  

Precisamos nos movimentar porque como os 

Estados são chantageados pelo Governo Federal, não 
ajuízam ações, pois perderão outro tipo de repasse 
por má vontade dele. Precisamos estar unidos porque 
os Estados perderão muito com a questão dos 
royalties. Isso significa rasgar a Constituição Federal, 
porque os contratos vigentes não podem ser aviltados 
como estão sendo preparados para o ser.  

Precisamos estar irmanados nisso e nosso 
Estado não pode ceder à chantagem do Governo 
Federal, pequenas ameaças de cortar nesse ou 
naquele recurso porque vamos ajuizar uma ação. 
Estamos lutando pelos direitos dos cidadãos 
capixabas, cariocas, paulistas e tantos outros Nós, 
inclusive, achamos digno que, a partir dos novos 
contratos, haja redistribuição na forma proposta. Mas 
o que já está vigendo não pode ser atropelado por 
pura e simplesmente olho de outros parceiros da 
federação com uma coisa que não nos lhes pertence.  

O argumento de dizer que por estar na área 
da União em alto mar e tudo mais. Mas os impactos, 
a Constituição é muito clara com relação a isso e, 
principalmente, aos contratos.  

Felicito o Senhor Governador Renato 
Casagrande que esteve presente, deu entrevista em 
rede nacional e está cumprindo seu papel em defesa 
do Estado do Espírito Santo. A Assembleia 
Legislativa também já tem participado efetivamente, 
inclusive, com ação no Supremo também defendendo 
os interesses econômicos do nosso País. É necessário 
que a população do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, 
de São Paulo e outros Estados como Santa Catarina, 
todos prejudicados, envolvam-se de fato com isso. 
Porque é um problema que atingirá a ponta, ou seja, o 
bairro, o patrimônio, o distrito, a cidade onde você 
mora. Certamente, a eficácia dos serviços essenciais 
será diminuída assim como a quantidade de 
atendimento em virtude desta brusca tomada de 
recurso do Estado do Espirito Santo.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 
Pagung. 
 

O SR. DARY PAGUNG - Senhor Presidente 
e Senhores membros da Comissão de Proteção ao 
Meio Ambiente, quero justificar meu atraso. 

Cumprimento o Senhor Presidente desta 
Comissão por nos esperar e fazer a inversão de pauta. 
Cumprimento o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida. Estava reunião da Comissão de Defesa do 
Consumidor, debatendo vários assuntos de interesse 
dos consumidores do Estado do Espírito Santo.  

Um desses temas é a telefonia. Marcamos 
reunião na Anatel em Brasília para o próximo dia 12 
de dezembro, às 16h30min, para levar todas as 
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demandas que hoje se encontram no Procon Estadual. 
Estarei em Brasília para levar essas reclamações. 
Também aprovamos um requerimento, convidando 
todos os representantes dessas telefonias no Espírito 
Santo, para que venham à nossa Comissão para dar as 
explicações necessárias cabíveis. A Comissão de 
Defesa do Consumidor, hoje, teve assuntos 
interessantes.  

Amanhã iremos ao Município de Guarapari 
para fazermos uma audiência pública na Câmara 
Municipal. Queríamos convidar V. Ex.as para estarem 
conosco no Município de Guarapari para dar 
continuidade a uma audiência pública que já tivemos 
na Comissão de Defesa do Consumidor, na 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, para tratar 
de um tema importante, sobre um condomínio 
fechado no Município de Guarapari. 

Senhor Presidente, justificamos nosso atraso 
e estamos à disposição de V. Ex.ª para votar os 
projetos de interesse da Comissão de Proteção ao 
Meio Ambiente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Agradecemos ao Senhor Deputado 
Dary Pagung a fala. Gostaríamos de reiterar ao 
Senhor Deputado Dary Pagung – e já o fiz no 
Plenário – que preside tão brilhantemente a Comissão 
de Defesa do Consumidor, que a Comissão de Meio 
Ambiente expediu um ofício à Agência Nacional de 
Telecomunicações, Anatel, e ela nos encaminhou 
algumas informações.  

Solicitamos à Secretaria da Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente que encaminhe a cópia 
do relatório da Anatel ao Presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor, Senhor Deputado Dary 
Pagung, que também integra a nossa Comissão de 
Meio Ambiente, para subsidiar, inclusive, a discussão 
com alguns elementos, em resposta que obtivemos, 
respostas muito técnicas, com poucos detalhes de 
nota explicativa. É importante que a Comissão de 
Defesa do Consumidor também tenha acesso a essas 
informações, porque já vínhamos batendo nessa 
questão da telefonia há muito tempo, desde o ano 
passado, na Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, fazendo até o jargão: a Oi nos faz de oitário, a 
Tim, tim doida, a Claro que é ruim e a Vivo está 
morta. Temos falado isso desde o ano passado, o que 
originou esse expediente que encaminhamos à 
Anatel. Mas a informação veio de forma muito 
técnica e superficial. Seria importante V. Ex.ª juntar 
esse documento, levar à Anatel em Brasília, no 
encontro, para verem como estão respondendo à 
nossa solicitação no Estado do Espírito Santo. 

Estivemos no último domingo, dia 25 de 
novembro, na comunidade do Distrito São Jorge da 
Barra Seca, no Município de Vila Valério, e uma 
telefonia de qualidade é demanda por todo o Estado 
do Espírito Santo. No Distrito, celular não funciona. 
Inclusive no local aconteceu uma tragédia, na semana 
passada, que foi matéria de jornal, em que uma jovem 
senhora foi degolada ao subir um morro para tentar 
falar com a família, ao telefone. Um bandido a 
violentou e a degolou nesse Distrito de São Jorge da 
Barra Seca. Talvez, se a pessoa estivesse em sua 
casa, com a condição de dar um telefonema, aquele 
não seria o momento em que sua vida seria ceifada. 

O Procon – e aí temos que fazer a colocação, 
o Senhor Deputado Dary Pagung também tem essa 
informação – presidido pelo nosso querido Ademir 
Cardoso, do nosso Partido Verde, tem tomado várias 
providências no sentido, inclusive, de tentar frear a 
venda desses aparelhos, dessas linhas, para regiões 
que não possuem, realmente, o sinal de telefonia, 
seguindo exemplos de outros estados como Paraná e 
tantos outros. 

Mas, depende de uma postura de fiscalização 
da Anatel, que praticamente não existe. Além do 
Distrito de São Jorge da Barra Seca, há os Distritos 
de Palmeiras e Itaimbé, no Município de Itaguaçu, 
local que o senhor Deputado Dary Pagung conhece 
bem e atua também reivindicando; há os Distritos de 
Santa Clara e Criciúma, no Município de Ibatiba, e 
tantos outros, na comunidade de Mão Forte, no 
Município de Conceição de Castelo, em que 
estivemos nos reunindo com a comunidade, com as 
lideranças, para reivindicar a colocação da torre, das 
repetidoras, algo nesse sentido. 

Infelizmente não temos logrado êxito, porque 
as empresas ganharam uma concessão na Região 
Nordeste e agora querem levar o serviço para uma 
região onde não atuavam, para ganhar mais dinheiro, 
e se esquecem da manutenção e da atenção onde já 
ganharam muito dinheiro. 

Parabenizamos a Comissão de Defesa do 
Consumidor.  

Passamos a votar as atas lidas, com anuência 
do Senhor Deputado Dary Pagung. E se S. Ex.ª puder 
acompanhar a votação com o voto do Senhor 
Deputado Esmael de Almeida e deste Deputado, para 
que possamos conseguir fechar a sessão. O Senhor 
Deputado Esmael de Almeida ouviu atentamente a 
leitura das atas. 

Em votação as atas. 
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - Pela 
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aprovação. 
 

O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Atas aprovadas como lidas. 

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

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
Está encerrada a reunião. 

 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE. VIGÉSIMA TERCEIRA 
REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

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

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

 
(A Senhora secretária procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 

aprovação. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ata aprovada como lida. 
Solicito à Senhora Secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OFÍCIO GDLP/n.º165/2012, do Senhor 
Deputado Luciano Pereira, justificando sua 

ausência na Reunião Ordinária desta 
Comissão, realizada no dia 27 de novembro 
do corrente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Inclua-se no relatório mensal 
de frequência do parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO GBDH/n.º 772/2012, do Senhor 
Deputado Doutor Hércules, justificando sua 
ausência na Reunião Ordinária desta 
Comissão, realizada no dia 27 de novembro 
do corrente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Inclua-se no relatório mensal 
de frequência do parlamentar. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO GDGC/n.º169/2012, do Senhor 
Deputado Glauber Coelho, solicitando que 
esta Comissão convide a AAMOL – 
Associação Ambiental Monte Líbano, para 
expor quanto ao seu funcionamento e 
objetivo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente.  
Gostaria de colher os votos dos Senhores 

Deputados Marcelo Santos e Esmael de Almeida para 
a aprovação da data sugerida para o convite, dia 18 
de dezembro de 2012, próxima reunião ordinária 
desta Comissão. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Pela 

aprovação. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) - A Presidência acompanha os demais 
membros pela aprovação. 

Aprovada para o dia 18 de dezembro de 
2012. 

Agradeço ao nobre Deputado Marcelo Santos 
por nos oportunizar quorum nesta reunião, em virtude 
da ausência do Senhor Deputado Doutor Hércules por 
motivo de saúde. 

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

 
Convite do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – Iema, 
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convidando esta Comissão para participar da 
Audiência Pública que terá a finalidade de 
apresentar e discutir com os setores 
representativos da sociedade, o processo de 
licenciamento ambiental do Empreendimento 
Complexo Gás-Químico UFN-IV da 
Petrobrás. 
Local: Cerimonial Coliseu – Av. Aracruz, 
2200. Bairro Shell, Linhares/ES. 
Data: 12/12/2012 
Horário: 19h 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Verificar com a Secretaria a 
possibilidade de um membro desta Comissão 
participar do evento. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
Convite do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – Iema, 
convidando esta Comissão para participar da 
Audiência Pública que terá a finalidade de 
apresentar e discutir com os setores 
representativos da sociedade, o processo de 
licenciamento ambiental do Empreendimento 
Complexo Gás-Químico UFN-IV da 
Petrobrás. 
Local: SESC Praia Formosa – Rodovia do 
Sol (ES-010), km 35, Santa Cruz, Aracruz, 
ES. 
Data: 13/12/2012 
Horário: 19h 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Verificar com a Secretaria a 
possibilidade de um membro desta Comissão 
participar do evento. 

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

 
Convite do Procurador-Geral de Justiça do 
Estado do Espírito Santo, Eder Pontes da 
Silva; da dirigente do Centro de Apoio 
operacional de Defesa do meio Ambiente, 
Isabela de Deus Cordeiro; e da Promotora de 
Justiça de Jaguaré, Graziella Maria Deprá 
Bittencourt, convidando esta Comissão para 
participar da Audiência Pública sobre “Uso 
de agrotóxico e reflexo no meio ambiente”, a 
realizar-se no dia 19 de dezembro de 2012, às 
9h, no Salão do Júri no Fórum de Jaguaré. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Verificar com a Secretaria a 
possibilidade de um assessor desta Comissão 
participar do evento. 

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

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
PROJETO DE LEI n.º 419/2012 - Análise 
de Mérito - de autoria do Senhor Deputado 
Nilton Baiano, que dispõe sobre a coleta de 
frascos de medicamentos vazios ou vencidos, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Designo o Senhor Deputado 
Esmael de Almeida para relatar a matéria no seu 
tempo regimental. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROJETO DE LEI n.º 335/2012 – Análise 
de mérito – de autoria da Senhora Deputada 
Luzia Toledo; determina que todas as 
embalagens de composição plásticas 
produzidas e adquiridas ou comercializadas 
no Estado do Espírito Santo deverão indicar o 
tempo de decomposição de seu respectivo 
produto, bem como os danos causados ao 
meio ambiente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Designo o Senhor Deputado 
Doutor Hércules para relatar a matéria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Passamos à fase das Comunicações 
na qual consta o convite da trigésima reunião 
ordinária do Fórum Capixaba de Comitê de Bacias 
Hidrográficas que será realizado no dia 12 de 
dezembro de 2012 a partir das 09h30min no 
Auditório II Augusto Ruschi, situado no Pilotis da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.  

Como se trata de um fórum que envolve a 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente designarei 
os respectivos assessores da Comissão para estarem 
presentes, visto que é no horário da Sessão Ordinária 
da Assembleia Legislativa. Então, os deputados 
estarão envoltos na referida sessão e os nossos 
assessores da Comissão estão designados para 
participarem da referida reunião do Fórum Capixaba 
de Comitê de Bacias Hidrográficas, visto que há uma 
reunião agendada com o Governo do Estado com a 
nossa presença. Estive presente juntamente com a 
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Senhora Deputada Luzia Toledo, a Doutora Isabela 
de Deus Cordeiro, Promotora de Meio Ambiente e o 
Secretário da Casa Civil, o Secretário de Meio 
Ambiente e alguns assuntos estão sendo tratados em 
virtude daquela apresentação dos Comitês de Bacias 
desta Comissão.  

Então, os assessores estejam presentes para 
nos relatar posteriormente a conclusão dos trabalhos. 
Se tivermos em algum momento alguma 
disponibilidade, entre um projeto e outro, passaremos 
por lá e possivelmente também o Senhor Deputado 
Esmael de Almeida. 

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

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 
 
Está encerrada a reunião. 
 

 
 
 COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE. VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

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

Convido o Senhor secretário a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 
 

(O Senhor secretário procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Pela 

aprovação. 
 

O SR. DARY PAGUNG – Pela aprovação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Ata aprovada como lida. 

Saudamos os nobres deputados membros 
desta Comissão, Senhores Deputados Dary Pagung e 
Doutor Hércules.  

Recebemos hoje, nesta Comissão, o Senhor 
Deputado Glauber Coelho, 2.º Secretário da Mesa 
Diretora. Seja bem-vindo. O Senhor Deputado 
Glauber Coelho é o proponente da presença da 

Aamol na nossa Comissão, hoje, quando fará uma 
apresentação. Solicitou a esta Comissão e, 
prontamente, votamos nas sessões anteriores para 
que, em tempo hábil, os representantes da Aamol 
estivessem presentes. 

Faremos o procedimento normal da 
Comissão e, no final, o representante da Aamol terá 
cerca de trinta minutos para fazer sua explanação. 

Cumprimentamos o Senhor Fabricio de 
Athayde Rocha, Diretor Executivo da Aamol, e o 
Senhor André Araújo, Assessor Jurídico da 
instituição, que estão conosco, hoje, neste Plenário. 
Sejam bem-vindos e compareçam sempre que for do 
interesse dos senhores. Quando puderem nos visitar, 
esta Comissão os receberá de braços abertos. 

Se os representantes da instituição quiserem, 
podem sentar-se nas cadeiras da primeira fileira. 

Solicito ao Senhor secretário que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
OFÍCIO 408/2012 – do Ministério do Meio 
Ambiente, encaminhando cópia do edital de 
abertura de prazo para solicitação de 
Audiência Pública sobre o licenciamento 
ambiental do Desenvolvimento e Escoamento 
da produção de Petróleo nos Blocos BM-C-
39 e BM-C-40, Bacia de Campos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Em função de recebimento de 
ofício nesta data, o prazo para que pudéssemos tomar 
qualquer providência expirou. Arquive-se o 
expediente. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
OFÍCIO GBDH/N.º 772/2012 – do Exmo. 
Senhor Deputado Doutor Hércules, 
justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
11 de dezembro do corrente. Inclua-se no 
relatório mensal de frequência do 
Parlamentar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
OFÍCIO N.º 001/2012 – das Associações de 
Produtores Rurais, de Munguba e Roda 
D´Água em Cariacica e as de Piapitangui, e 
Formate em Viana, solicitando que esta 
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Comissão encaminhe um ofício à Secretaria 
de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento do Espírito Santo para 
informar qual a empresa responsável pela 
realização do Projeto de Desassoreamento e 
Regularização dos Rios Jucu, Formate e 
Marinho, na Região Metropolitana da Grande 
Vitória. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Ciente. Em relação à audiência 
pública, pois foi nos enviado um ofício solicitando 
audiência pública para tratarmos deste assunto de 
relevância e muito importante para os Municípios de 
Viana e de Cariacica, nos foi encaminhado um 
Expediente solicitando que façamos audiência 
pública. Como esta é a última reunião desta 
Comissão do ano, deixaremos para o retorno do 
recesso, para que dê o encaminhamento da referida 
audiência pública. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
PROJETO DE LEI: Nº 419/2012 - Análise 
de Mérito 
AUTOR: Deputado Nilton Baiano 
EMENTA: Dispõe sobre a coleta de frascos 
de medicamentos vazios ou vencidos, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2012 
1° REUNIÃO ORDINÁRIA: 11/12/2012 
RELATOR: Deputado Esmael de Almeida 
PRAZO DO RELATOR: 05/02/2013 
PRAZO DA COMISSÃO: 12/02/2013 
 
PROJETO DE LEI: Nº 335/2012 - Análise 
de Mérito 
AUTORA: Deputada Luzia Toledo 
EMENTA: Determina que todas as 
embalagens de composição plásticas 
produzidas e adquiridas ou comercializadas 
no Estado do Espirito Santo, deverão indicar 
o tempo de decomposição de seu respectivo 
produto, bem como os danos causados ao 
meio ambiente. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/12/2012 
1° REUNIÃO ORDINÁRIA: 11/12/2012 
RELATOR: Doutor Hércules 
PRAZO DO RELATOR: 05/02/2013 
PRAZO DA COMISSÃO: 12/02/2013 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 
Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 

LOCUTOR) -  Passa-se à Ordem do Dia. Não há 
nada também estabelecido. 

Passa-se à fase das Comunicações. 
Hoje, temos a presença do Senhor Fabrício 

de Athayde Rocha, Diretor Executivo da Aamol e do 
Doutor André Araújo, Assessor Jurídico, para fazer a 
apresentação sobre o funcionamento e os objetivos da 
Associação Ambiental Monte Líbano - Aamol.  

A partir desse momento V. S.as  têm o prazo 
de trinta minutos para fazerem as explanações. 

 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 

O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 
LOCUTOR) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Dary Pagung. 
 

O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente, queria primeiro parabenizar os membros 
da Comissão pelos trabalhos realizados no decorrer 
deste ano, pela direção que V. Ex.ª teve como 
Presidente desta Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente da Assembleia Legislativa. Quero 
cumprimentar os Senhores Deputados Esmael de 
Almeida e Doutor Hércules e parabenizar também 
nosso 2.º Secretário da Mesa Diretora, Senhor 
Deputado Glauber Coelho, por ter solicitado essa 
audiência para trazer informações de como funciona 
a Associação Ambiental Monte Líbano, e dizer que 
tenho um compromisso agora na agenda, mas tenho 
certeza de que a Comissão está tendo quorum para 
continuidade dos trabalhos. Queria pedir licença 
porque tenho uma agenda inadiável e não tenho como 
ficar para ouvir os assessores da associação. 

Queria parabenizar outra vez V. Ex.ª pela 
condução dos trabalhos da nossa Comissão durante o 
ano. 

 
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 

LOCUTOR)- Senhor Deputado Dary Pagung, 
agradeço a V. Ex.ª. Espero que no próximo ano 
possamos dar sequência ao trabalho desta Comissão. 

 
O SR. GLAUBER COELHO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 

LOCUTOR)- Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Glauber Coelho. 

 
O SR. GLAUBER COELHO – Eminente 

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente, Senhor Deputado Sandro Locutor, quero 
saudar V. Ex.ª, saudar meu querido amigo 
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cachoeirense, Senhor Deputado Doutor Hércules; ao 
meu lado, o querido amigo Senhor Deputado Esmael 
de Almeida, e o Senhor Deputado Dary Pagung, que 
acaba de sair. 

Minha fala é bem breve e objetiva, apenas 
para poder manifestar minha gratidão pelo 
acatamento e aprovação do pedido que fizemos em 
relação à abertura de um espaço para que a 
Associação Ambiental Monte Líbano pudesse, dentro 
de um prazo estipulado por V. Ex.ª possa explanar, 
explicar aquilo que, particularmente, entendo que 
hoje, se não é o único, é o melhor caminho que existe 
como referência e qualidade no trabalho de 
aproveitamento ou até mesmo reaproveitamento do 
subproduto do mármore e do granito. 

Então fico muito feliz porque esta Comissão 
prontamente acatou nossa solicitação e os 
representantes dessa associação estão presentes.  

Saúdo os senhores Fabrício de Athayde 
Rocha e André Araújo. Muito obrigado. Levem nosso 
abraço ao Senhor Carlos Onofre Penha, Conselheiro 
da Aamol. Digam a ele que estamos sentindo sua 
falta nesta Assembleia Legislativa, mas tenho certeza 
e convicção de que essa associação está muito bem 
representada por V. S.as. 

Senhor Presidente, obrigado pela 
oportunidade. Nada mais a tratar, acho que o 
importante é ouvirmos a Aamol manifestando o 
trabalho social, ambiental e educacional que realiza 
hoje para o Estado do Espírito Santo e para o nosso 
País. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (SANDRO 

LOCUTOR) – Agradeço a fala do nobre Deputado 
Glauber Coelho. Passamos então à exposição da 
Aamol. Ao término da apresentação os nobres 
Senhores Deputados ficam à vontade para tecer seus 
comentários e fazer suas comunicações. Passamos 
então à exposição. 

 
O SR. ANDRÉ ARAÚJO – Primeiramente 

bom-dia aos presentes. Agradeço a oportunidade 
colocada para nós nesta Comissão, na pessoa de 
quem, cumprimento os demais Deputados presentes.  

Farei uma contextualização do trabalho que 
vem sendo desenvolvido na Associação Ambiental 
Monte Líbano – Aamol, há, aproximadamente, seis, 
sete anos em Cachoeiro do Itapemirim.  

O histórico da associação é o seguinte: em 
2006, após uma mobilização dos empresários do 
setor de rochas, houve a assinatura de um protocolo 
de intenções entre o Governo do Estado do Espírito 
Santo, por meio da Secretaria de Estado da 
Agricultura e o Incaper, e a Prefeitura Municipal de 
Cachoeiro do Itapemirim, o Sindirochas e o Cetemag.  

Houve esse protocolo a partir de mobilização 
dos empresários do setor de rochas, porque o volume 
de lama gerado pela empresa de beneficiamento de 
rocha é bastante grande. Muitas vezes era disposto 
inadequadamente em aterros clandestinos, em beiras 

de estradas e isso causava um problema ambiental. 
Os empresários, conscientes disso, decidiram tomar 
uma atitude e pediram apoio à Prefeitura e ao 
Governo do Estado para dar uma solução adequada 
para isso.  

A partir daí, o Governo do Estado, 
sensibilizado, elaborou um Termo de Referência pela 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento, a fim de que fosse 
construída uma central de tratamento de resíduos. Por 
quê? Porque, na consciência dos empresários, 
discutimos muito na época, não adiantava fazer mais 
um aterro industrial que recebesse essa lama, pois a 
economia capixaba crescia bastante com o setor de 
rochas, aumentava cada vez mais o número de 
empresas e se fôssemos criando aterros, daqui a 
pouco, como o pessoal brincava na época, o Espírito 
Santo acabaria afundando em lama, porque o volume 
gerado era muito grande. 

A partir disso foi elaborado esse Termo de 
Referência para a construção da Central de 
Tratamento de Resíduos. Não seria mais um aterro. 
Foi contratada a Ufes, por meio da Fundação 
Espírito-Santense de Tecnologia, por notório 
conhecimento em resíduos de rochas. Havia vários 
trabalhos desenvolvidos na área e foram contratados 
para elaborar o projeto desta central de tratamento, na 
Fazenda Monte Líbano. O projeto foi apresentado à 
Suppin e ao Iema, tendo sido aprovado por ambos os 
órgãos do Governo. Atendia ao que tinha sido 
proposto no Termo de Referência. No dia 4 de 
setembro de 2008, foi aprovada a Concessão de Uso 
n.o 06/2008, realizada entre o Estado do Espírito 
Santo e a Associação Ambiental Monte Líbano, cuja 
validade era de três anos.  

O Governo do Estado, sensibilizado com a 
demanda dos empresários, comprometeu-se a ceder, 
doar, permitir o uso de uma área, desde que a 
associação cumprisse um Termo de Referência no 
qual fosse pactuado que não seria mais construído 
simplesmente o aterro industrial para receber 
resíduos do mármore e do granito, e sim uma Central 
de Tratamento onde esse resíduo fosse beneficiado.  

Então, conforme o Senhor Deputado Glauber 
Coelho falou, conversamos muito no dia da visita 
dele, não chamamos mais de resíduos. O termo 
adequado é subproduto. A lama abrasiva passou a ser 
um subproduto. Em 2008, obtivemos a licença de 
instalação e, em 2009, a licença de operação, 
iniciando, em setembro, as operações. O termo de 
concessão de uso era válido por três anos; venceu em 
2011 e, recentemente, houve aprovação por esta 
Casa, do Projeto de Lei n.o 426/2012, em 03 de 
dezembro de 2012, para que fosse permitida uma 
concessão de direito de uso real por vinte anos. 

O que é a associação? Faremos uma breve 
contextualização do histórico para os senhores se 
situarem um pouco mais. A Aamol - Associação 
Ambiental Monte Líbano, é uma associação sem fins 
lucrativos que busca desenvolvimento socioambiental 
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no setor de rochas ornamentais. Hoje é composta por 
setenta e cinco empresas localizadas em Cachoeiro de 
Itapemirim. Mas é muito importante dizer que apesar 
de setenta e cinco empresas serem associadas, a 
Aamol, como bem disse o Senhor Deputado Glauber 
Coelho, surgiu a partir de uma demanda vinda de 
todo setor, com o apoio do Cetemag - Centro 
Tecnológico do Mármore e do Granito, e do 
Sindirocha. 

Na verdade, a Aamol busca desenvolver 
soluções ambientalmente adequadas para o 
reaproveitamento dos resíduos oriundos do setor de 
rocha, e que possam ser utilizados não pelas setenta e 
cinco empresas associadas. Mas a Aamol hoje virou 
referência até para o Iema no tocante a isso. 
Buscamos desenvolver na Aamol novas tecnologias 
de reaproveitamento do resíduo de rocha e 
possibilitar que as outras associações existentes - que 
até o momento são somente aterros - utilizem desse 
conhecimento e dessa tecnologia, para que 
consigamos reintroduzir o resíduo de rocha 
ornamental em uma nova cadeia produtiva. 

Conforme falamos anteriormente, o volume é 
bastante grande. Ao final da apresentação falaremos 
sobre alguns gargalos em relação a isso, mas o 
volume é muito grande e devemos ter cada vez mais 
alternativas para aproveitar esses resíduos. 

A forma de atuação da Aamol é por meio de 
parcerias com o Governo, fundamental a partir da 
permissão para utilização da área na Fazenda Monte 
Líbano. Em relação às instituições públicas e 
privadas, a associação busca esse desenvolvimento de 
tecnologias.   

A Aamol possui trabalhos sendo 
desenvolvidos com a própria Universidade Federal 
do Espírito Santo; com a Faculdade do Centro Leste, 
com a UCL; com o Cetemag; toda questão do 
Arranjo Produtivo Local de Rochas.  

A forma de atuação da associação é nesses 
três pilares da sustentabilidade. Pautamos toda a 
atividade da Aamol buscando a sustentabilidade do 
setor econômico, social e ambiental, sempre 
buscando a sustentabilidade. A associação vem 
atuando nesses três pilares e buscando esse 
desenvolvimento do setor.  

Em relação ao setor econômico a associação 
trabalha vários projetos. Em se tratando da questão 
ambiental - no nosso conhecimento e pelo nosso 
trabalho - não adianta só melhorar o meio ambiente, 
que será tudo igual. Esse trabalho que tem que ser 
desenvolvido, tem que se sustentar e dar retorno para 
a sociedade, para o meio ambiente e para as pessoas 
envolvidas. 

Se a indústria só investir em proteção 
ambiental, não sobrevive. É por isso que, no tripé da 
sustentabilidade, o setor econômico, a forma de se 
sustentar é muito importante.  

A Aamol também valoriza a questão social 
em várias discussões, contextualizando o cenário 
regional e estadual. Não adianta só virar para o meio 
ambiente, cuidar da disposição inadequada da lama e 

dos resíduos gerados; precisávamos desenvolver a 
comunidade no entorno, porque, quando falamos em 
meio ambiente, falamos de todo o mundo, desse 
momento, das comunidades. Estamos em um local 
onde existe o presídio Monte Líbano ao redor.  

A associação vem se preocupando com isso, 
vem se desenvolvendo a comunidade por meio de 
capacitação, de educação ambiental; trabalhando com 
o pessoal do presídio. Explicaremos, posteriormente, 
um pouco melhor sobre esse trabalho. 

Em relação à perna ambiental, tivemos o 
trabalho muito forte na eliminação dos passivos 
existentes, na minimização dos resíduos e na ACV - 
Análise do Ciclo de Vida. É exatamente isso que 
buscamos. Pegar aquilo que antes era resíduo, lama 
abrasiva, resíduo de beneficiamento de rochas e 
transformá-lo em insumo para novas cadeias 
produtivas. 

É bom frisar que não é somente a lama 
abrasiva, mas existem os casqueiros, que são os 
fragmentos de rochas descartados. Em alguns 
momentos, algumas empresas não têm problemas 
com isso, mas em outros, o local para destiná-lo é 
muito difícil. 

Temos uma geração muito alta também de 
plástico, de papel, de papelão, de resíduos metálicos. 
Tudo isso tem sido trabalhado na Associação 
Ambiental Monte Líbano, com enfoque, lógico, 
muito mais forte na lama abrasiva, face ao volume 
que gera, um volume realmente muito grande. 

Só para ilustrar, no setor econômico tem feito 
vários estudos de viabilidade econômica para os 
diversos produtos existentes, dentre eles temos 
trabalhado na fábrica de blocos de cimentos e, mais 
recentemente, de argamassa. 

A Associação Ambiental Monte Líbano – 
Aamol já produz artefatos de cimento utilizando a 
lama como insumo, ou seja, temos a célula 
provisória, que recebe a lama seca e, posteriormente, 
ela sobe e vai para a fábrica onde é introduzida no 
tijolo, nos artefatos de cimento, no tijolo de 
pavimentação, no tijolo estrutural, meio-fio, enfim, 
na fabricação destes.  

Atualmente estão sendo desenvolvidas 
pesquisas relacionadas com o fato de a argamassa 
estar substituindo o cimento e os finos utilizados na 
argamassa. Frisamos que, como falamos, todo esse 
projeto da Aamol foi pautado em estudos realizados 
pela Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes. 
Se olharmos nas bibliotecas das faculdades, veremos 
várias teses de doutorados e dissertações de mestrado 
utilizando esse tipo de resíduo.  

A Aamol não está partindo do zero, ela está 
pegando esses estudos e partindo para a prática. A 
ideia é pegar tudo que já existe e fazer acontecer, 
porque muito disso estava na teoria e estamos 
transformando isso em realidade. Isso é o que 
estamos buscando. 

Dentre as linhas de atuação, estamos, agora, 
em blocos de cimento e argamassa, mas já tivemos 
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reuniões com o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - Dnit, para utilizarmos 
isso na massa asfáltica e como sub-base asfáltica, e 
com algumas empresas fabricantes de resina para 
móveis, que também têm interesse nisso. Outro 
fabricante seria o defensivo agrícola que também tem 
interesse de estudar conosco isso.  

Ontem, saiu uma reportagem no jornal A 
Gazeta, mostrando a utilização de resíduo de rocha 
como correção de PH do solo. Portanto, existem 
várias linhas de pesquisas que estão sendo 
desenvolvidas dentro da associação para poder 
reaproveitar isso. Óbvio que não conseguimos 
sozinhos abraçar todas elas ao mesmo tempo, mas 
temos focado nas que estavam mais palpáveis dentro 
do projeto, que são os blocos de cimento e a questão 
da argamassa que já está em desenvolvimento.  

Existe uma fábrica de argamassa em Pádua, 
que foi desenvolvida pelo Centro de Tecnologia 
Mineral – Cetem. Mas, lá, a particularidade é ardósia, 
que é o que produzem.  

O Estado do Espírito Santo, por ser muito 
rico em granito, com uma variedade muito grande de 
granitos, acaba sofrendo com o problema da lama 
abrasiva. Temos granitos claros, escuros, 
movimentados, com uma diversidade de minerais 
dentro dele. Isso está demandando bastante tempo e 
pesquisa.  

É importante falarmos que várias empresas 
vêm utilizando resíduo de lama na fabricação de 
blocos. A Aamol tem a responsabilidade de que as 
análises feitas não se pautem apenas em análises 
técnicas para que o tijolo e a argamassa sigam as 
normas da ABNT, as normas recomendadas. Todos 
os produtos da Aamol passam pelos testes 
ambientais, testes de lixiviação, para que tenhamos a 
certeza de que aquele produto seja ambientalmente 
correto, para que, por exemplo, um tijolo que foi 
produzido na Aamol não ofereça perigo a uma 
criança que, por ventura, venha a lamber o tijolo. 
Temos descoberto nas pesquisas que o próprio 
cimento utilizado é muito mais agressivo do que 
propriamente a lama do setor de rochas ornamentais. 

Atrelado a isso, temos o trabalho social. A 
Aamol, nesse ano de 2012, ganhou do Governo do 
Estado do Espírito Santo o prêmio Ressocializando 
pelo Trabalho, porque, como falamos, estamos 
próximos ao presídio Monte Líbano e uma questão 
que nos preocupa fortemente seria a utilização da 
mão de obra prisional.  

Tanto na fábrica de blocos de cimento, 
quanto na fábrica de argamassa, que tem previsão 
para ser instalada agora no primeiro semestre de 
2013, sempre que possível utilizamos essa mão de 
obra social para fazer esse trabalho. Vários trabalhos 
acadêmicos estão sendo feitos nesse sentido e já 
apresentamos artigos científicos em congressos 
nacionais com esse trabalho da Aamol, que deu 
visibilidade tanto na questão social quanto na questão 
ambiental. 

Um trabalho muito forte que tem sido feito 
na associação é na questão de educação ambiental 
nas escolas do município. Primeiramente, começou 
por força de um Termo de Ajustamento de Conduta, 
assinado com o Ministério Público e os associados da 
Aamol. 

Fizemos um trabalho durante 
aproximadamente dois anos em nove escolas do 
município, trazendo as crianças, levando-as a terem 
acesso à educação quanto à questão dos resíduos, 
tratamentos, reciclagem, educação ambiental, 
consumo de água, como também as levando para 
conhecer a associação, o plantio que é feito lá, toda 
essa parte de tratamento de resíduos, mostrando, 
buscando essa questão da educação ambiental.  

Esse trabalho se encerrou, teve um termo de 
suficiência da Secretaria Municipal de Educação. Foi 
um trabalho que teve início, meio e fim; foi muito 
gratificante para nós, inclusive pelas palavras das 
professoras e secretárias. Foi uma das poucas coisas 
que aconteceram, de trabalho, que tiveram realmente 
início, meio e fim. 

Por conta disso a Aamol resolveu não acabar 
com o trabalho; entrou em uma nova fase de 
desenvolvimento. As escolas continuam recebendo... 
Esse trabalho também é feito em parceria com a 
Flona, que é a Floresta Nacional, de Pacotuba, ligada 
ao ICMBio do Governo Federal. São profissionais da 
Flona, pedagogos e biólogos, que o conduzem. E 
levamos um trabalho que é feito com base técnica e 
científica.  

Não adianta eu, como advogado, e o Senhor 
Fabricio de Athayde Rocha, como diretor, chegarmos 
lá e fazermos uma palestra ambiental para as 
crianças. Estamos buscando profissionais 
capacitados, pedagogos, que consigam traduzir isso 
na melhor linguagem para que as crianças possam 
participar.  

E na questão ambiental, o principal é uma das 
associações também que recebem tanto a lama 
líquida quanto a lama seca. A lama seca já vem 
desidratada da própria empresa e vai para essa célula 
temporária de resíduos. E há associados de menor 
porte. A Aamol colocou um equipamento para 
desidratar a lama que recebemos, tanto seca, quanto 
líquida, em caminhões-tanques, sendo desidratada na 
própria associação para poder se adequar ao volume 
permitido pela norma para depois ir para a célula 
temporária de resíduos. 

Outro trabalho interessante, dentro da 
questão ambiental, é feito junto com o Centro de 
Ciências Agrárias da Ufes, em Alegre, que é o Rede 
de Sementes. O Centro de Ciências Agrárias está 
desenvolvendo um trabalho na Ufes para fazer um 
enriquecimento das sementes das florestas nativas do 
Estado do Espírito Santo, até para integrar isso ao 
projeto Corredores Ecológicos, do Iema, para fazer 
essa ligação dos fragmentos florestais. 

A Ufes, que sempre foi parceira da Amol, já 
fizemos vários trabalhos em conjunto, estava com 
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dificuldade quanto aos locais para implantar os 
viveiros. E devido a Ufes ser uma instituição federal, 
eles têm dificuldade de deslocamento, de manter 
estagiários trabalhando, manter profissionais, por 
conta de questões de recursos. 

A Aamol também tem convênio com eles 
para o desenvolvimento e enriquecimento dessas 
sementes para fazer mudas de qualidade, para 
trabalhar nesse reflorestamento do Corredor 
Ecológico, trabalhar nesse projeto junto com o Iema.  

E também há a questão do reaproveitamento 
da água, que é outro ponto bastante crítico porque 
dentro da indústria de beneficiamento de rochas 
ornamentais é um processo hidrointensivo.  

Dependemos muito de água, tanto no 
polimento, quanto na serragem dos blocos, então isso 
é muito importante. E como a Aamol recebe a lama 
líquida, ela desidrata a lama, armazena também essa 
água em grandes tanques construídos na associação. 
E os associados estão levando de volta essa água para 
que seja reintroduzida no processo produtivo da 
empresa e minimize a captação de água dos cursos 
hídricos próximos das indústrias. Temos feito 
também todo esse trabalho de reaproveitamento de 
água.  

E já finalizando, temos alguns gargalos do 
setor da associação de uma maneira geral. Primeiro, é 
o grande volume de lama gerado no Estado. Isso daí, 
o setor vem crescendo bastante, essa atividade 
econômica, as exportações estão aumentando e o 
volume de lama vem aumentando muito.  

É claro que estamos nos modernizando, os 
chiários convencionais estão sendo substituídos por 
teares de fio diamantado, onde reduzimos a geração 
de lama. Não acabamos com ela, reduzimos sua 
periculosidade, que passa a ser um resíduo classe II B 
não inerte por ter só água e pó de rochas no processo, 
não temos mais a granalha, o cal, mas ainda temos 
uma lama gerada, muito forte. Então essa é uma 
questão que temos que trabalhar muito, esse grande 
volume. E essa proliferação de aterros,como disse no 
início, são muitos aterros sendo construídos. Na 
região de Cachoeiro de Itapemirim são em torno de 
doze associações que recebem a lama. Só a 
Associação Ambiental Monte Líbano - Aamol dá 
uma destinação adequada a ela. Todos estão nessa 
situação, aguardando os resultados dos trabalhos 
desenvolvidos pela Aamol, para que possam também 
aplicar. Vários deles visitam a Associação, 
discutimos com todos. As reuniões para esses 
trabalhos são abertas para que saibam o que está 
acontecendo, sobre o desenvolvimento de novas 
tecnologias.  

Temos que, cada vez mais, primar pelo 
desenvolvimento e tecnologia, é o que faz a Aamol. 
Precisamos disso, hoje trabalhamos  com os blocos 
de cimento e argamassa. Como disse anteriormente, 
há um leque de empresas com interesse nisso – 
correção de pH, fabricação de adubos, dentre outros 
seguimentos industriais que podem ser utilizados.   

Se conseguirmos separar os resíduos de lama, 

conscientizando lá na ponte, seria ótimo, pois o pó do 
calcário pode ser usado na fabricação de pasta de 
dentes e em cosméticos. Há várias saídas para se 
trabalhar isso. Já são utilizadas. Precisamos melhorar 
a qualidade desse subproduto que é  gerado. Temos 
buscado sempre a pesquisa, embora ela seja difícil, 
demorada, custosa e cara, assim como o 
desenvolvimento. Esse é um gargalo que temos.  

Até hoje, em tudo que foi desenvolvido na 
Aamol houve a participação do Estado na área onde 
está instalada. Todo o dinheiro gasto foi 
exclusivamente com recursos de dois associados. Já 
foram investidos, aproximadamente, em pesquisa e 
infraestrutura, quatro milhões e meio de reais. 
Somente para a argamassa estão em torno de um 
milhão de reais as pesquisas iniciais. 

Outro problema em que vemos um gargalo e 
temos conversado com alguns entes públicos é a 
competitividade dos produtos ambientais. 
Infelizmente, hoje, os produtos ambientalmente 
corretos ainda são mais caros. É difícil de competir 
no mercado. Já foi mais, mas hoje o papel reciclado é 
mais caro que o branco, virgem, que traz a matéria-
prima virgem. 

É algo que temos discutido; somos 
carecedores de políticas públicas. Se pudéssemos, 
buscávamos incentivos para utilização em obras 
públicas de produtos ambientalmente corretos. 
Precisamos de demanda para conseguirmos absorver 
o máximo possível de lama em nossa produção. 
Quinze mil toneladas de lama seca entram na 
Associação por mês, hoje,os blocos de cimento só 
conseguem absorver uma tonelada. Ainda é muito 
baixa a utilização, por isso estamos buscando a 
argamassa, porque o seu volume é muito grande. 
Somos muito carecedores de polícias públicas e  
incentivos  e  que consigamos introduzir isso no 
mercado. 

Uma questão que temos discutido é a 
concessão de uso de direito real, aprovado o Projeto 
de Lei n.º 426/2012, no dia 03 de dezembro de 2012 
e será  assinado pelo Senhor Governador. O artigo 4.º 
não permite que a Aamol possa ceder, locar, fazer 
doação, emprestar, qualquer parte da área. Isso era 
algo que queríamos discutir para poder ver a questão, 
porque a Aamol não tem interesse em locar parte da 
área e fazer nada disso, mas tínhamos uma ideia 
principal de construir um grande galpão e fazer uma 
espécie de incubadora de empresa. Trazer as 
empresas que querem desenvolver tecnologia em 
parceria com a Aamol.  

Hoje, não podemos  fazer um convênio por 
força do termo que temos como, por exemplo, a 
Universidade Federal do Espírito Santo de colocar 
um laboratório de pesquisa e desenvolvimento 
naquela região. Isso é uma cláusula do termo de 
concessão de uso de direito real,que queríamos 
trabalhar para que déssemos mais celeridade às 
atividades da Aamol para as pesquisas que estão 
sendo desenvolvidas, para que conseguíssemos dar 
uma solução melhor para o setor. 

Espero ter passado  o objetivo da Aamol, 
mais uma vez agradeço, Senhor Presidente, a 
oportunidade dada e colocamo-nos à disposição para 



94 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 

quaisquer esclarecimentos necessários.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Agradeço a exposição do 
representante da Aamol, André Araújo que é assessor 
jurídico e também a presença do Fabrício de Athayde 
Rocha, Diretor-Executivo da instituição. Fui o relator 
desse projeto na comissão. Num primeiro momento, 
cheguei até a contestar, tive algumas informações, 
mas sugerirei a comissão que, posteriormente, 
façamos uma visita in loco, até para dirimir qualquer 
dúvida que algum parlamentar tenha sobre o referido 
tema e até da possibilidade de podermos avançar na 
questão das incubadoras.  

É interessante a colocação de V. S.ª, mas nós 
como legisladores, devemos ser os fiscais das 
próprias leis que votamos e que criamos. Temos que 
respeitar também os nossos limites. A Constituição 
Federal de 1998 limitou muito o Poder Legislativo e 
o Poder Executivo, nesse quesito, nesse projeto foi 
cauteloso. Mas deixarei a sugestão para que a 
comissão faça uma visita in loco, depois agende com 
V. S.as para conhecerem de perto o trabalho que é 
desenvolvido pelo setor. Pergunto aos nobres 
deputados se têm algum comentário a fazer. Senhor 
Deputado Doutor Hércules? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Quero 

inicialmente parabenizar V. Ex.ª pela ideia da visita a 
esse local, Senhor Presidente, é uma oportunidade de 
não só fazer uma visita, não é Senhor Deputado 
Glauber Coelho, mas também para respirarmos um ar 
puro do Município de Cachoeiro de Itapemirim, 
tomarmos água pura do Rio Itapemirim também, 
principalmente, onde passa no Monte Líbano, onde 
foi a fazenda do Senhor Jerônimo Monteiro, que 
trouxe para o Estado do Espírito Santo a primeira 
muda de café conilon que está fazendo cem anos.  

O Senhor Jerônimo Monteiro foi Presidente 
do Estado do Espírito Santo de 1908 a 1912, naquele 
tempo era presidente do Estado mesmo. Era um 
pioneiro e, naquela ocasião, já trazia máquinas da 
Inglaterra e dava cursos no Palácio Anchieta. Trouxe 
implementos agrícolas, depois desse curso sorteava 
essa máquina agrícola entre os participantes desse 
curso. Esse homem tinha essa visão em 1908. Então é 
muito importante. Mas gostaria de fazer uma 
pergunta com relação à granalha: qual a destinação, 
como é que vocês fazem? Separam a granalha, ela 
continua na lama ou não? 

 
O SR. ANDRÉ ARAÚJO – A granalha, o 

resíduo metálico na lama é, realmente, um 
complicador. Então o que acontece? Hoje, algumas 
empresas separam parte dessa granalha, mas sempre 
fica algo na lama. Falo para o Senhor Deputado 
Doutor Hércules, hoje, dentro dos blocos foram feitos 
todos os testes químicos de ataque e tudo que pudesse 
ser feito e a granalha não interferiu na qualidade do 
bloco. E na argamassa a mesma coisa. Produzimos a 
argamassa. Foram feitos testes com a granalha e com 

aditivos, utilizando na granalha, que ela inertiza a 
oxidação, ela consegue inertizar. 

Então, a granalha hoje não é um problema 
para Associação Ambiental Monte Líbano, para o 
desenvolvimento desse produto. Por meio de 
pesquisas, conseguimos inertizar o efeito da granalha 
nisso e tudo devidamente comprovado em 
laboratórios, com câmeras hiperbáricas de salinidade, 
fazendo todo o trabalho e tem dado certo.  

Existe a ideia de se trabalhar melhor a 
retirada da granalha, porque ela pode ser aproveitada, 
ou seja, existe o fator econômico. Então, também 
temos estudado várias alternativas por meio de 
turbinamento, imantação e várias pesquisas que estão 
sendo feitas para também tirar a granalha. Mas o 
objetivo maior, hoje, que é aproveitar a lama, 
conseguimos encapsular essa granalha de tal forma 
que ela não impacta a qualidade dos produtos que 
estão sendo desenvolvidos. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Pois é, 

Senhor Presidente, ainda parabenizando esse dois, 
quero dar os parabéns o Senhor Deputado Glauber 
Coelho por trazer esse trabalho importante de 
esclarecimento para  a população conhecer como que 
se destina essa lama, que é totalmente aproveitada. O 
Senhor Deputado Glauber Coelho tem sido um 
deputado que nos dá orgulho, que o Município de 
Cachoeiro do Itapemirim mandou para esta Casa, e 
que tem desempenhado um trabalho excelente junto 
com o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
Presidente desta Casa. Não poderíamos deixar de 
parabenizar o Senhor Deputado Sandro Locutor, 
Presidente desta Comissão, do Partido Verde, 
totalmente ligado à questão ambiental. É muito 
importante zelar pelo meio ambiente, como os 
senhores têm feito com essa atitude. Senhor 
Deputado Glauber Coelho, parabéns. Continue 
trazendo novidades boas para nós para mostrarmos à 
população o que V. Ex.ª tem feito para o Sul do 
Estado. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Agradeço ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules as palavras. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 
 

O SR. GLAUBER COELHO – 
Agradecemos ao Senhor Deputado Doutor Hércules, 
colega cachoeirense, pelas colocações, pelas palavras 
de carinho.  

Senhor Presidente, reforçamos o pedido que a 
Aamol fez a V. Ex.ª. Sabemos do tempo de V. Ex.ª, 
do volume de atividades que esta douta Comissão 
tem, organiza, administra e gerencia hoje no Estado; 
tenho pleno conhecimento do trabalho que V. Ex.as 
realizam. Mas reforçamos e ratificamos o pedido 
feito. É claro que V. Ex.as terão oportunidade de 
visitar e conhecer in loco o trabalho realizado. Mas é 
extremamente salutar e significante que essa 
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incubadora de empresas se transforme em uma 
realidade para a Aamol.  

Pedimos ao Senhor André Araújo que fale 
mais um pouco a respeito disso, dos benefícios 
econômico, social, ambiental, da geração de 
empregos e de renda para nossa região. Seria 
interessante que por dois ou três minutos, sem 
ultrapassar o tempo estipulado por esta Comissão, V. 
S.ª falasse um pouco mais a respeito de por que essa 
incubadora de empresas é importante para a Aamol 
hoje. Achamos importante que os três membros da 
Comissão e o Presidente se sensibilizem ainda mais 
com essa necessidade de V. S.as.  

Senhor Presidente, nosso pedido é apenas 
esse. Que V. Ex.ª possa acolher, com muito carinho, 
essa solicitação porque tenho certeza de que se esta 
Comissão abraçar a questão, mais de setenta por 
cento do caminho junto ao Governo do Estado estará 
percorrido.  

Senhor Presidente, agradecemos desde já. A 
solicitação que fizemos foi atendida plenamente por 
esta Comissão, e a presença de V. S.as engrandece 
muito nosso trabalho, até mesmo por serem de 
Cachoeiro de Itapemirim. Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Senhor Deputado Glauber Coelho, a 
sugestão de V. Ex.ª está sendo acatada por esta 
Comissão. Sugeriremos no próximo ano, após o 
retorno do recesso, a realização de uma visita in loco 
e de uma discussão um pouco maior sobre o tema 
para, conforme a viabilidade legal, oficiarmos o 
Governo e agendarmos reuniões com os núcleos 
inerentes ao tema para avançarmos.  

A preocupação e cautela do Governo devem-
se ao fato de o Governo estar cedendo um terreno 
para uma instituição sem fins lucrativos. A partir do 
momento em que são colocadas empresas o terreno 
estará sendo cedido a particulares. Neste caso, temos 
um embrolho legal que precisa ser dirimido. 
Envolveremos certamente a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, a Suppin, a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico e a Procuradoria para 
que viabilizemos esta possibilidade.  

De antemão, nos colocamos à disposição. 
Não sabemos se continuaremos no próximo biênio à 
frente desta Comissão. Mas, certamente se não 
continuarmos pleitearemos a condição de membro 
desta Comissão e defenderemos o que for melhor e o 
que propiciar melhores condições de vida aos 
cidadãos do entorno de Cachoeiro de Itapemirim, 
gerando emprego, renda e trabalho social. Podem 
contar com o trabalho desta Comissão.  

O Senhor Deputado Esmael de Almeida 
ainda falará sobre a questão da incubadora. 
 

O SR. ANDRÉ ARAÚJO – Como falei, o 
volume de lama gerado é muito grande. A ideia de 
colocar uma incubadora lá é para que possamos 
aumentar o volume de desenvolvimento de pesquisa e 
tecnologia. Tivemos uma vez a visita de uma 
empresa que desenvolve defensivos agrícolas do Rio 
Grande do Sul, interessada em fazer pesquisas. 
Queriam deslocar uma equipe para pesquisar e não 

pudemos permitir. Agora tem uma empresa de São 
Paulo que queria mandar um equipamento para 
transformar os fragmentos de rocha em ladrilhos para 
serem comercializados. A Aamol, por força de 
contrato, não pode permitir que instalem este 
equipamento para testes. Isso é o principal. O Estado 
do Espírito Santo, pelo estágio de desenvolvimento 
em que se encontra, inclusive no setor de rochas 
ornamentais, o volume de lama vem aumentando, 
apesar das novas tecnologias.  

Precisamos, portanto, desenvolver 
tecnologias, e pesquisas e tecnologia não se 
desenvolvem de um dia para o outro – Devemos fazê-
lo o quanto antes. Temos que ter esse espaço para que 
não somente as empresas privadas, mas também as 
universidades, públicas e privadas, estejam conosco. 

No histórico falei muito rapidamente. Do 
total da área que foi devolvida da Santa Casa de 
Misericórdia, cuja parte foi doada à Aamol, uma 
parte seria para a Suppin, para desenvolver um 
projeto de polarização de empresas verdes. 

Existe uma área disponível do lado da Aamol 
que não está mais com a Secretaria de Saúde nem 
com a Santa Casa e que estaria disponível para a 
Suppin, que já manifestou desinteresse. Em uma 
reunião, a Aamol se propôs a fazer a infraestrutura 
nesta área, ainda que seja como contrapartida, desde 
que o governo do Estado quisesse. A Supin, como 
autarquia que é, pode fazer essa polarização, 
possibilitando que empresas incubadas na Aamol 
migrem para esta área. Temos o interesse de 
melhorar o setor e desenvolver tecnologia. 
 

O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 
LOCUTOR) – Agradecemos a participação. Desde 
já podemos ocupar a Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, visto que o Governo do 
Estado tem investido muito nisso e é uma das 
prioridades do Governo.  

Podemos trazer a Suppin, já que a Aamol 
propõe um apoio estrutural na área, e o 
desenvolvimento do trabalho das incubadoras pode 
ser feito pela Supin em parceria, ou em algum 
convênio com essas empresas que podem ser 
firmadas com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
inovação, de modo que lá, desenvolvamos essas 
atividades. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida. 
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Bom-dia 
a todos. Primeiramente quero saudar os dois 
cachoeirenses desta Comissão, os Senhores 
Deputados Doutor Hércules e Glauber Coelho, ou 
seja, o que tem de gente de Cachoeiro de Itapemirim 
aqui hoje!  

Parabenizo o Senhor Presidente Sandro 
Locutor, e digo que tenho participado de todas as 
reuniões desta Comissão e vejo a forma séria, 
transparente e democrática com que V. Ex.ª conduz 
esta Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Digo, 
ainda, que se depender do Deputado Esmael de 
Almeida, V. Ex.ª continuará comandando o destino 
desta Comissão. 
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Prestamos muita atenção na brilhante 
explanação dos convidados, os quais  parabenizamos. 
Conforme a explanação, existem várias empresas 
associadas à Aamol, cerca de setenta e cinco, e tem 
muitas que ainda não se associaram. Isto significa 
que as empresas que não estão na Aamol, estão 
depositando os resíduos de maneira inadequada. 
Pergunto: Por que os órgãos ambientais, Iema e 
Seama, permitem que façam os lançamentos de 
resíduos de maneira inadequada, agredindo e 
prejudicando o meio ambiente? 

Se isso acontecer, temos que trabalhar junto a 
esses órgãos para que dê força ou se associe à Aamol, 
para dar um tratamento adequado e destinação desse 
subproduto que sabemos ser agressivo e trazer 
grandes danos à natureza e ao meio ambiente. 

Fiquei com uma dúvida sobre se essas quinze 
mil toneladas de lamas são geradas mensalmente. 
Ah! São mensais. Portanto, queria saber se essas 
empresas ainda não associadas à Aamol dão 
destinação adequada ao subproduto, e como elas 
obtêm licenciamento ambiental se não tem esse 
tratamento? 

Existe problema de poeira, de poluição do ar 
naquela região? Como isso é controlado? 

 
O SR. ANDRÉ ARAÚJO – Hoje, a Aamol 

representa setenta e cinco empresas do setor. Não 
significa que as demais estejam colocando os 
resíduos de maneira inadequada. Existem algumas 
que ainda não têm essa consciência ambiental e 
colocam de maneira inadequada, dispondo em 
qualquer local. 

Os órgãos municipais, estaduais e federais 
têm atuado bastante em Cachoeiro de Itapemirim. 

Existem mais doze associações em Cachoeiro 
de Itapemirim que são simplesmente aterros, que 
dispõe de maneira adequada. Mas, sabemos que na 
gestão de resíduos, com o aterro o problema é 
empurrado com a barriga. Daqui a pouco não temos 
mais áreas aptas para construir aterros. É isso que 
temos falado. 

Temos que correr contra o tempo, com as 
pesquisas que estão sendo desenvolvidas na Aamol, 
para encontrarmos soluções para que essas outras 
associações também possam implantar essas soluções 
e obter uma saída mais adequada. 

No tocante à poeira, realmente esse pó é fino 
e fica em suspensão em determinados momentos. O 
que foi feito na condicionante de licença da Aamol é 
que temos que fazer aquele processo de irrigação, de 
umectar para evitar a suspensão de poeira. 

Hoje, temos um sistema de irrigação que é 
ligado automaticamente, de tempos em tempos, pela 
Aamol nas vias para fazer isso. Não podemos utilizar 
a água que sai do resíduo. Pegamos a captação de 
água local para fazer nas vias.  

Dentro da célula, o Iema já permitiu que 
pulverizássemos a água que vem do tratamento. 
Também utilizamos esse sistema. De tempos em 
tempos é tudo umectado para evitar a emissão de 
particulados. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 
Parabenizamos aos senhores pela brilhante 
apresentação. 

Parabenizamos o Senhor Deputado Glauber 
Coelho, cachoeirense, que nos proporcionou este 
momento tão importante. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Agradecemos ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida. 

Temos acompanhado muito a cada indústria 
dessa, tanto no norte quanto no sul, possuem bacias 
de decantação, que são esses aterros. 

Infelizmente a legislação ainda permite isso, 
talvez pela falta de avanço da tecnologia. Umectação, 
aspersão, barreira de vento, semelhante ao que 
vivenciamos com o pó preto da Vale e de outras 
empresas poluidoras. Isso também é exigido por 
força de lei para essas indústrias. Mas, a falta do 
avanço na tecnologia dificulta um pouco. Por isso, as 
brechas na legislação permitem as chamadas bacias 
de decantação. 

Agradecemos mais uma vez a presença dos 
senhores. É importante que permaneçam até o final 
para que os profissionais da TV falem com S. S.as.  

Apresentaremos um pequeno relatório do que 
a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente realizou 
durante o ano de 2012. 

No dia 06 de março de 2012 houve uma 
reunião ordinária para a discussão do Projeto de Lei 
n.º 174/2011, que obriga a divulgação, nas 
embalagens, do tempo natural de degradação e das 
formas de descarte final dos produtos potencialmente 
nocivos ao meio ambiente e dá outras providências. 

No dia 29 de março aconteceu uma audiência 
pública, no Ginásio Poliesportivo Correião, em 
Presidente Kennedy, com o objetivo de discutir sobre 
os impactos socioambientais gerados pela instalação 
da Empresa Ferrous no Município de Presidente 
Kennedy. 

No dia 03 de abril de 2012 aconteceu a 
reunião, com apresentação da Senhora Poliana Freire 
Ferreira, Bióloga e Secretária Municipal de Meio 
Ambiente de Itapemirim, sobre o reflorestamento das 
margens do Rio Itapemirim, bem como sobre a 
criação de reserva de água para agricultura, com a 
presença do Secretário de Estado do Meio Ambiente 
Interino e Diretor Presidente do Iema, do 
Subsecretário de Estado de Agricultura e várias 
outras lideranças de outros municípios. 

O Projeto de Emenda Constitucional n.º 
31/2011, de autoria do Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, foi aprovado nesta Casa. 

No dia 24 de abril de 2012 aconteceu a 
reunião desta comissão para discutir sobre o Projeto 
de Lei n.º 333/2011, de autoria da Senhora Deputada 
Luzia Toledo e para a apresentação do Senhor 
Roberto Dias Ribeiro, Presidente do Comitê da Bacia 
do Rio Santa Maria da Vitória, sobre as condições 
precárias em que se encontra a Bacia de Santa Maria 
da Vitória que passa por cinco municípios capixabas. 
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No mês de maio, tivemos a discussão da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 34/2011, de 
autoria do Senhor Deputado José Carlos Elias e a 
apresentação da Associação de Luta dos Sem Teto da 
Grande Porto de Santana, no Município de Cariacica, 
sobre a suspensão dos embargos para a construção do 
Centro de Tratamento ao Toxicômano de Cariacica, 
cuja obra culminará na destruição de quatro 
nascentes. 

Contamos com a presença do Senhor Paulo 
Cesar, Presidente da Comunidade de Paul, que 
discorreu sobre os transtornos causados pela empresa 
Nascon, que tem instalado tanques de gasolina em 
lugares impróprios. 

No mês de junho, tivemos discussão com a 
presença da Senhora Denise da Conceição R. 
Martins, Turismóloga, para discorrer sobre o 
aumento da erosão na Praia de Jacaraípe, devido à 
alteração do píer. É uma providência que a Prefeitura 
da Serra tomou devido à cobrança desta instituição. 

O Projeto de Lei n.º 20/2012, de autoria do 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que determina a 
instalação de sistema de drenagem em 
estacionamentos, passou por esta instituição. 

Aconteceu a apresentação do Senhor 
Eraylton Moreschi Junior, sobre o Pedido de 
Providência protocolado no Ministério Público 
Estadual que tem como objetivo questionar a 
qualidade de vida da população da Grande Vitória, 
sobre o pó preto. 

Houve, no mês de julho, Audiência Pública, 
realizada no dia 05 de julho de 2012 às 10h30min, no 
Plenário Dirceu Cardoso nesta Casa de Leis, 
atendendo a solicitação do Fórum Capixaba de 
Bacias Hidrográficas, com o objetivo de discutir 
sobre a Gestão dos Recursos Hídricos e o Papel dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do 
Espírito Santo; e apresentação do Senhor Alexandre 
Vargas de França, Diretor Comercial as empresa 
Biopetro, sobre o resumo da Legislação Estadual de 
resíduos sólidos. 

Tivemos reunião com a presença da Senhora 
Isabela de Deus Cordeiro, digníssima Promotora do 
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio 
Ambiente do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, para fazer uma explanação sobre o 
Fórum Estadual de Recursos Hídricos e para 
oficializar o convite a esta Comissão e à CIPE Rio 
Doce para participarem do fórum. Houve 
desdobramento da reunião com o Ministério Público, 
com esses Comitês e esta Comissão com o Governo 
do Estado. Estamos avançando nisso. 

No mês de novembro, passou por esta 
Comissão o Projeto de Lei n.º 134/2012, de autoria 
da Senhora Deputada Luzia Toledo, obrigada os 
estabelecimentos comerciais denominados lava 
rápido e similares, a utilizarem produtos 
biodegradáveis e dá outras providências, passou por 
esta Comissão; a presença do Senhor Dalton Luís da 
Cunha Ramaldes, Subsecretário de Programas 
Urbanos da Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, para fazer a 
apresentação e dirimir sobre como anda o Projeto 
Espírito Santo Sem Lixão. 

Reunião com o Senhor Niucesar Estevam 
Vieira, Diretor Estratégico e Operacional ASSEP 
TEC, para apresentação sobre a Descontaminação de 
Areia e Lodo Sanitário; reunião para discutir sobre a 
regulamentação dos instrumentos de gestão de 
recursos hídricos previstos na Política Estadual de 
Recursos Hídricos e houve reunião na Casa Civil, 
como outrora disse; houve deliberação de uma 
indicação do Governo do Estado propondo o 
tratamento e assepsia da areia e os desdobramentos 
desta reunião em que esta indicação foi originada na 
Comissão; tivemos a presença do Senhor Pedro 
Carneiro, Biólogo e Consultor Ambiental, para 
discorrer sobre a criação de Reserva Particular do 
patrimônio Natural, situada na Fazenda Terra Nova, 
em Alto Paraju, Domingos Martins e houve 
desdobramento disso com reunião na Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo no dia 
23 de novembro, para discutir sobre o projeto de 
reflorestamento na região serrana, e o incentivo de 
novas unidades de conservação com enfoque de 
RPPN. Houve reunião solicitada pelo Presidente 
desta Comissão na Secretaria de Meio Ambiente que 
contou com a presença da assessora da Comissão, 
Senhora Patrícia Gomes Salomão. 

Esse relatório é para os Senhores, amigos 
telespectadores que estão conosco, saberem qual foi o 
trabalho desta Comissão durante o ano. Discutimos 
relevantes temas a favor do Estado do Espírito Santo. 
Agradecemos aos membros desta Comissão, à nossa 
assessoria e a todos os Senhores. 

Citamos as presenças do Doutor Fábio 
Bittencourt e da Doutora Sandra Fraga, Defensores 
Públicos do Estado do Espírito Santo. O Doutor 
Fábio Bittencourt pleiteia a Defensoria Pública Geral 
e conta com nosso apoio. Inclusive, é um dos 
valorosos defensores públicos deste Estado.  Está 
para ser renovada A Direção da Defensoria Pública 
Geral do Estado do Espírito Santo e o Doutor Fábio é 
um dos que pleiteia e conta com nosso apoio. 

Peço licença a esta Comissão para suspendê-
la por um minuto para a lavratura da ata da presente 
sessão.  

Está suspensa a sessão. (Pausa)  
 

(A sessão é suspensa às 12h10min e 
reaberta às 12h11min) 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) – Está reaberta a reunião.  
De acordo com artigo 137 do Regimento 

Interno, convido o Senhor secretário a proceder à 
leitura da ata da vigésima quarta reunião ordinária da 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, realizada 
em 18 de dezembro de 2012. (Pausa)  
 

(O Senhor secretário procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (SANDRO 

LOCUTOR) –De acordo com o art. 137 do 
Regimento Interno, há quorum para aprovação. 

Em discussão a ata. (Pausa) 
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Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Aprovada a ata como lida. 
Agradeço ao querido Deus a oportunidade de 

mais um ano presidir esta Comissão. Como se pode 
ver, vários trabalhos foram desenvolvidos no decorrer 
do ano, fora ainda algumas atividades desenvolvidas 
pelo meu gabinete em consonância com a Comissão 
de Proteção ao Meio Ambiente, como a sessão 
especial que tratou da discussão do biodiesel, do 
Proconve 7 e da troca de motores a diesel, uma 
sessão muito prestigiada. 

Em nome do Senhor Marcelo Siano Lima, 
Diretor Legislativo das Comissões Permanentes e 
Temporárias, abraço a toda coordenação das 
Comissões desta Casa. Agradeço ao Senhor João 
Manoel Miranda Nunes, Procurador da Casa, aos 
técnicos da TV Assembleia e do som, às redatoras de 
atas, ao garçom Enfim, aos colaboradores da 
Comissão, nosso muito obrigado. Que o soberano 
Deus dê um final de ano profícuo a todos, com boas 
festas e que o ano novo chegue repleto de paz, amor e 
muita fraternidade. Que o grande Arquiteto do 
universo possa iluminar a cada um dos senhores. 

Com a satisfação do dever cumprido nesses 
dois primeiros anos à frente desta Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente. Fiquemos todos com 
Deus. 

 
Esta encerrada a sessão. 
 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. DÉCIMA QUINTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 
DE NOVEMBRO DE 2012. 
  

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

Convido a Senhora Secretária a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(A Senhora secretária procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Estamos aguardando a presença do Senhor 
Deputado José Esmeraldo para obter quorum para 
votar a ata.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Temos quatro projetos para 
serem votados e o Senhor Deputado Doutor Henrique 

Vargas chegou cansado de Altamira e não poderá vir. 
Mas o Senhor Deputado José Esmeraldo suprirá a sua 
ausência e estará chegando dentro de uns cinco ou 
dez minutos.  

Senhor Presidente, estava verificando no 
jornal A Gazeta matéria referente ao seminário que 
haverá em Brasília sobre a operadora Vivo ser 
acusada de discriminar bairros. Vários bairros não 
têm cobertura da Vivo e por isso sempre que alguém 
passa por esses bairros ao celular, em sendo da 
operadora Vivo, a ligação cai. Isso prejudica muito, 
pois a pessoa paga pela ligação que caiu e às vezes a 
outra pessoa fica do outro lado aguardando na linha, 
que também é retida. Mas não é só isto! V. Ex.ª, que 
representa o interior do Estado, sabe das várias 
situações em que o telefone celular não funciona, 
deixando-nos ilhados. 

Quando vamos para a região de Laginha, 
Pancas, Águia Branca, São Pedro, Baixo Guandu, em 
alguns lugares ainda não pegam. Em alguns lugares 
de Colatina também não pegam. Então, todo o Norte 
do Estado, na região Centro-Serrana, temos feito 
pedidos ao Governo do Estado para instalação de 
antenas nessas localidades. Todas são aprovadas pelo 
Plenário da Casa, mas não obtivemos uma resposta 
sequer. 

Convidamos os representantes da Vivo, da 
OI. Gostaríamos de fazer uma solicitação, e 
aproveitar para deliberar, para que possamos 
convocar os responsáveis pelas operadoras de 
telefonia de celular do Estado. Queremos saber qual 
impedimento está ocorrendo na instalação dessas 
antenas, que facilitariam nossa vida, a dos 
proprietários rurais, das pessoas do campo, das 
pessoas que dependem de ter a comunicação fluente, 
uma vez que eles precisam do escoamento de suas 
mercadorias. Precisam de uma melhoria nas suas 
relações com o mundo exterior, o que se torna muito 
difícil, porque não o temos. 

Colocaremos essa deliberação, esse 
requerimento para convocação dos representantes de 
todas as empresas de telefonia do Estado – Claro, 
Vivo, Oi, Tim. A Vivo não sabe se está viva ou 
morta. A Tim não sabe se é Tim do ouvido ou Tim do 
coração. Fazem propagandas de tudo com vários 
seguimentos. Muitas empresas dessas estão 
patrocinando entidades que não trazem nenhum 
benefício para o Estado. Poderiam colocar uma 
antena que prioriza uma gama de pessoas tanto do 
interior como nós, que dependemos da comunicação. 
Por exemplo, se V. Ex.ª precisar fazer um contato 
agora com alguém da sua base, na região de Águia 
Branca, que seja da região do Interior. V. Ex.ª não 
tem como contatar, tem que deslocar vinte 
quilômetros para se chegar a uma região. Assim, isso 
tem ocorrido em outros municípios. 

Fazemos esse requerimento e gostaríamos 
que o mesmo fosse colocado em deliberação assim 
que o Senhor Deputado José Esmeraldo chegar a esta 
Casa. Trabalhamos com as questões que vêm a esta 
Comissão por reclamações. Estamos antecipando, 
desde o início do nosso mandato, fazemos as 
indicações necessárias e não obtivemos repostas. O 
Governo disse que é uma tendência de mais de cem 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 99 

mil. Ora, o que é cem mil, para um universo de 
ligações que eles arrecadam dos consumidores do 
Estado do Espírito Santo? Eles só pensam em obter 
lucros, mas não dão condições ao consumidor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Senhor Deputado Gilsinho Lopes, V. Ex.ª está 
coberto de razão. Saiu quinta-feira passada, dia 22 de 
novembro de 2012, no Jornal A Gazeta, o seguinte: 
VIVO é acusada de discriminar bairros. São bairros 
da Grande Vitória. No sábado, dia 24 de novembro 
de 2012, saiu no jornal A Gazeta: Ministério Público 
quer que chip da VIVO não seja vendido. 

O jornal A Gazeta elencou quais municípios 
que o Ministério Público está se referindo: 

 
Áreas afetadas e com possível 
suspensão: Ecoporanga, Alegre, 
Conceição da Barra, Barra de São 
Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, 
Aracruz, Laranja da Terra, Serra, 
Cariacica, Ibatiba, Pedro Canário, 
Santa Maria de Jetibá, Baixo 
Guandu, Guaçuí e Santa Teresa. 
 

Essa fiscalização é da Anatel. Por este 
motivo que, na Comissão de Defesa do Consumidor, 
aprovamos, na última reunião passada, uma ida a 
Brasília. Já está agendado para o dia 12 deste mês. 
Também já recebemos o relatório do Procon 
Estadual, com todas as reclamações dos 
consumidores capixabas. A nossa Comissão de 
Defesa do Consumidor vai a Brasília, vamos entrar 
nessa briga e exigir que as operadoras, que trabalham 
no Estado, respeitem os consumidores capixabas. Já 
está agendado. A nossa Comissão, nós e V. Ex.ª 
vamos a Brasília para poder discutir isso na Anatel.  

Ainda à espera do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, solicito à Senhora Secretária que proceda 
à leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Correspondência Eletrônica da Assessora 
Parlamentar da Anatel, a pedido do Senhor 
João Batista de Rezende, Presidente da 
Anatel, agendando a Reunião solicitada por 
esta Comissão, para o dia 12 de dezembro de 
2012 (Quarta Feira), às 16h30min, na sede da 
ANATEL, setor de Autarquias Sul, quadra 6, 
Bloco H, 10.º Andar, Brasília/DF, para 
discutir melhorias nas prestações de serviços 
aos Consumidores Capixabas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Ciente. Encaminho convite aos membros desta 
Comissão.  

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Correspondência Eletrônica da assessora 
parlamentar da Aneel a pedido do Doutor 
Nelson Hubner, Diretor-Geral da Aneel, 
informando que, devido a compromissos 
anteriores assumidos, não poderá comparecer 
a Audiência Pública sobre as irregularidades 
apresentadas pela Associação de 
Proprietários de Imóveis no Condomínio 
Vale do Luar e Moradores do Bairro Village 
do Sol, no Município de Guarapari. Porém, 
colocando-se à disposição para receber os 
membros desta Comissão na Sede desta 
Agência Regulamentadora em Brasília/DF. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Ciente. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE 
PAUTA:  
Não houve no período. 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Ainda no aguardo de um membro da 
Comissão para dar quorum para votarmos a ata e 
também entrarmos na Ordem do Dia, suspenderei a 
reunião por cinco minutos. 

 
Está suspensa a reunião. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Está reaberta a reunião. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Senhor Presidente, pegamos 
um gancho naquele projeto de V. Ex.ª que 
estabelecia dia e horário para atendimento e entrega 
dos objetos adquiridos nas empresas da Grande 
Vitória. No ato da compra, se tivesse feito... Temos 
um projeto que faz uma pequena alteração com 
relação à montagem porque, às vezes, eles 
entregavam, cumpriam a lei que V. Ex.ª aprovou, 
sancionada pelo Governo do Estado, e deixavam as 
mercadorias paradas, às vezes uma semana, duas 
semanas, até mais de trinta dias.  

Mora em meu prédio um empresário dono de 
uma grande loja no Estado. Ele me fez uma 

http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNivelDois.do?acao=carregaCombos&codItemCanal=1642&pastaSelecionada=2136%23
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colocação que temos que relevar.  Ele me disse: 
Deputado, sou a favor. Sua lei é maravilhosa, muito 
benéfica. Porém, às vezes o caminhão vai entregar e 
também fica esperando por duas, três horas. 
Cobramos do empresário a entrega na data e hora 
estipuladas, no período da tarde ou da manhã, mas às 
vezes o caminhão chega às 13h e fica até às 17h, 
deixando de fazer outras entregas. S. S.ª queria que 
fosse proposta uma emenda no sentido de que 
também houvesse responsabilização para o 
consumidor. Achamos legítimo. Se cobramos uma 
posição do empresário no tocante às entregas, temos 
que verificar essa situação. Mas já analisamos com 
nossa assessoria e vamos verificar se é prudente 
propormos a emenda. Já passou pelo Plenário, está 
nas comissões, e vai passar pela Comissão de Justiça, 
da qual V. Ex.ª faz parte. E precisamos estar 
antenados quanto a isso.  

Cumprimentamos os Senhores Joelci 
Henrique Trabach e Wellington Simo, do CES 
Independente, de Vila Velha, e nossos queridos 
amigos, lideranças que estão na galeria deste Plenário 
juntamente com o Senhor Miguel Motta Filho, nosso 
assessor.  

Senhor Deputado Dary Pagung, sempre é 
uma preocupação desta Comissão manter o quorum. 
Volto a minha máxima: sempre cobrar o quorum. 
Liguei para V. Ex.ª e falei: Senhor Deputado Dary 
Pagung, às 10h05min chegarei. E aqui estou. Às 
vezes, sentimos a ausência dos colegas. Isso é muito 
triste, até porque quando se pede a suspenção de uma 
sessão pelo atraso de um colega, deixamos de 
atender. Às 11h em ponto temos que encerrar a 
reunião. O Senhor Deputado José Esmeraldo já deve 
estar chegando.  

Solicito ao Senhor Luis Felipe Alves que 
entre em contato com S. Ex.ª, para ver qual é a sua 
posição, para que possamos estar antenados.  

Senhor Presidente, aproveitamos a 
oportunidade para dizer que ontem fizemos um 
pronunciamento no Plenário sobre uma situação na 
Secretaria de Estado de Cultura. Foge um pouco do 
tema, mas tem a ver, porque atrapalha os artistas de 
nosso Estado que, para terem um benefício, para 
terem condições de mostrar seu trabalho e defender o 
seu dia-a-dia, têm que entrar em uma fila na 
Secretaria de Estado de Cultura, têm que estar 
cadastrados. Hoje, o Governo do Estado segue uma 
norma anterior, sem aprovação de lei nesta Casa. O 
ex-Governador fez um contrato de competitividade. 
Nunca vimos tamanha aberração, uma vez que é 
ilegal, imoral e inconstitucional conceder benefícios, 
renúncias fiscais, sem lei específica por esta Casa.  

O jornal Século Diário colocou bem claro. O 
Senhor Fraga Ferri, um filósofo, homem conhecedor 
profundo da cultura do nosso Estado, fez a denúncia. 
Já são mais de oitenta milhões que são administrados 
pelo Instituto Sincades, que é uma entidade privada. 
Todos os incentivos, renúncias fiscais, vão para esse 
instituto por meio de boletos. Entra-se no site, paga-
se o boleto e vai para o Instituto Sincades. O Instituto 
Sincades, com o Museu das Vale, têm festas regadas 
a uísque e vinho importado. Apenas nós não fomos 
convidados para uma festa dessas. Mas estão 

acontecendo. 
Fiz a denúncia, e a estou encaminhando para 

o Ministério Público, porque disse ao Governador 
Renato Casagrande que se S. Ex.ª continuar a dar 
sequência a atos que aconteceram no passado e que 
esta Casa não tomou providência e nem fez denúncia, 
serei o único a levantar a mão e fazer as denúncias.  

Então, fiz a denúncia com muita propriedade, 
com muito respeito. Teremos uma reunião com o 
Senhor Governador Renato Casagrande, hoje ou 
amanhã. Espero que essa agenda seja marcada, 
porque está desde junho a agenda da Comissão de 
Segurança para tratarmos da questão da nomeação 
dos investigadores, dos concursados da Polícia 
Militar de 1996, do QO dos Bombeiros para vir para 
esta Casa. 

Queremos levar essa denúncia ao Senhor 
Governador e saber a sua posição, porque confiamos, 
acreditamos e temos a maior admiração pelo Senhor 
Renato Casagrande. Mas S. Ex.ª não pode continuar 
estendendo benefícios, colocando a sua impressão 
digital em atos do passado que são lesivos a 
economia do Estado, porque é dinheiro de 
arrecadação que vai para o ralo e ficamos numa 
situação de não poder fiscalizar, porque são renúncias 
fiscais. A renúncia é quando você pede as 
informações e a Secretaria da Fazenda diz que: não, é 
sigilo fiscal, é porque a empresa está resguardada e 
respaldada pelo sigilo fiscal e então não vêm as 
informações.  

Fiz essa denúncia, saiu a matéria no Século 
Diário de ontem à tarde, que está ainda na pagina de 
hoje. Deve haver uma repercussão, porque tenho feito 
várias denúncias de atitudes que foram tomadas no 
passado e ainda estão prosperando nesse governo. E 
disse para o Senhor Luiz Ciciliotti, Secretário-Chefe 
da Casa Civil, e para o Senhor Henrique Herkenhoff, 
Secretário de Segurança, na reunião que tive com S. 
Ex.ªs na quarta-feira, que a legislação é clara, mas ela 
tem que ser para todo mundo e não apenas para 
alguns. Muitos poucos são beneficiados e os outros 
ficam a ver navios.  

Faço essa fala, aproveitando essa 
oportunidade, porque estamos aguardando a presença 
do Senhor Deputado José Esmeraldo. E fugindo ao 
tema da Comissão, mas é para que fique registrado, 
porque fiz pedido ao Presidente desta Casa 
Legislativa e foi aprovado à unanimidade pelo 
Plenário, para que a Justiça encaminhasse toda a 
cópia do processo judicial do Iase. Porque todo 
mundo fica falando que tem deputado envolvido, que 
tem isso envolvido. Quer dizer, aí não tomamos 
providências e daqui a pouco nós é que somos 
execrados. Não passarei por omisso nesta Casa. Fiz o 
pedido e cobrarei, hoje, em Plenário ao Senhor 
Presidente: tem três meses que fiz a solicitação e foi 
aprovado. Quero saber qual foi o pedido e a que 
horas? 

São as coisas que vão acontecendo aqui e 
ficamos reféns de não respostas, ou respostas 
evasivas, e numa situação muito complicada, porque 
temos contas a prestar.  

Por exemplo, fui o primeiro a protocolar uma 
PEC para a manutenção do vice-presidente na 
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vacância do cargo e V. Ex.ª sabe muito bem disso. 
Está parada em algum lugar por aí e não tramitou. E 
cobrei a tramitação da PEC. Por quê? Porque se eu 
sou candidato a vice-prefeito, se o prefeito é afastado 
do cargo ou morre, sou eu que assumo. Se na questão 
do presidente da Assembleia Legislativa...  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Boa-tarde. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Boa-tarde, 

Senhor Deputado José Esmeraldo. V. Ex.ª sempre 
está nos honrando com sua presença ilustre nesta 
Casa. 

Eu fico, assim, preocupado, porque as 
respostas não estão acontecendo. Os atos que estão 
sendo realizados são nocivos à economia do Estado 
do Espírito Santo porque é evasão de receita. 
Falamos do Posto Fiscal de José do Carmo e até hoje 
o Ministério Público ainda não se posicionou e 
vamos cobrar também. 

Senhor Presidente, nesta oportunidade, com a 
chegada do Senhor Deputado José Esmeraldo, 
poderemos deliberar sobre a votação da ata da 
reunião anterior e sobre os demais requerimentos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Agradeço ao Senhor Deputado José Esmeraldo a 
presença nesta Comissão ajudando a completar 
quorum para votarmos a ata da reunião anterior e 
entrarmos na Ordem do Dia.  
 

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

 
O SR. GILSINHO LOPES – Pela 

aprovação. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Ata aprovada como lida. 
 

Passa-se à: Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes para relatar. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, demais presentes e sociedade que nos 
assiste pela TV Assembleia, o Projeto de Lei n.º 
48/2012, de autoria da Senhora Deputada Luzia 
Toledo, dispõe sobre as formas de divulgação das 
promoções de produtos alimentícios com menos de 
um mês para o término da validade. 

Esse projeto passou pela Comissão de Justiça 
e obteve parecer pela sua constitucionalidade; na 
Comissão de Defesa da Cidadania também recebeu 
parecer pela sua aprovação e na Comissão de Defesa 
do Consumidor relatamos pela sua aprovação. 

 

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

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- A Presidência acompanha o voto do relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – O Projeto de 

Lei n.º 135/2012, de autoria da Senhora Deputada 
Luzia Toledo, obriga os estabelecimentos comerciais 
a divulgarem a relação das empresas credenciadas 
para prestação de assistência técnica e dá outras 
providências. 

O relator inicialmente era o Senhor Deputado 
Marcelo Santos, mas como S. Ex.ª está ausente, o 
Presidente Dary Pagung o redistribuiu, motivo pelo 
qual o relatamos. 

Na Comissão de Justiça o mencionado 
projeto recebeu parecer pela sua constitucionalidade; 
na Comissão de Defesa da Cidadania recebeu parecer 
pela sua aprovação e na Comissão do Consumidor 
relatamos pela sua aprovação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Emdiscussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- A Presidência acompanha o voto do relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – O Projeto de 

Lei n.º 07/2012, de autoria do meu amigo Deputado 
José Esmeraldo, dispõe sobre o prazo de postagem 
dos boletos bancários, documentos de cobrança ou 
similares por parte das empresas do setor privado 
para clientes residentes do Estado do Espírito Santo. 

De igual modo, na Comissão de Justiça este 
projeto recebeu parecer pela sua constitucionalidade; 
na Comissão de Defesa da Cidadania obteve parecer 
pela sua aprovação e na Comissão do Consumidor o 
relatamos pela sua aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

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

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- A Presidência acompanha o voto do relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo para relatar. 
  
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Desejo bom 

dia a todos e agradeço a oportunidade de participar 
hoje desta Comissão com o meu amigo e Presidente 
desta Comissão de Defesa da Cidadania, Senhor 
Deputado Dary Pagung, de quem gosto muito. Há 
poucos dias tirei-o de uma enrascada, deixei dois, 
mas esse a gente tira, é gente boa pra caramba. 
Quero agradecer ao amigo e irmão de fé camarada, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, com quem faço 
parte da Comissão de Segurança. 

Esta Comissão do Consumidor é muito 
importante, uma vez que trata da questão dos 
interesses do consumidor. Assim que cheguei, recebi 
o processo para relatar e o relatarei com muita 
satisfação.  

O projeto é de autoria do ex-deputado Nilton 
Baiano, amigo, médico, um homem que conhece a 
área de Saúde como ninguém, tendo sido Secretário 
de Saúde no Estado do Espírito Santo, professor na 
Ufes além de ter ocupado outros cargos importantes 
também. 

O Projeto de Lei n.º 419/2011 dispõe sobre a 
coleta de frascos de medicamentos vazios ou 
vencidos, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Isso é importante. Os estabelecimentos que 
comercializam medicamentos ficam obrigados a 
manter um sistema de coleta dos frascos de 
medicamentos vencidos ou vazios no âmbito do 
Estado do Espírito Santo.  

É óbvio que será da competência daqueles 
que venderam os frascos de medicamentos 
recolherem quando estiverem vencidos ou vazios, 
não os deixando jogados de qualquer jeito. Esse 
projeto é de interesse social porque realmente vem 
dar uma nova dimensão à Saúde porque se temos esse 
tipo de produto, de medicamento espalhado, com 
certeza isso acarretará danos à sociedade.  

O projeto do ex-deputado Nilton Baiano vem 
em boa hora e o nosso parecer é favorável. Tomarei a 
liberdade de ler o parecer dessa relatoria: a Comissão 
de Defesa do Consumidor é pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 419/2011, de autoria do Deputado 
Nilton Baiano. 

Esta é a nossa posição, Senhor Deputado 
Dary Pagung, Presidente desta Comissão; e 
Deputado Gilsinho Lopes, membro efetivo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Em discussão o parecer. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Concedo a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, hoje - assim como quase todos os dias - 
quando caminhava na Praia da Costa tive a 
oportunidade de encontrar com o Senhor Nilton 
Baiano. Eu sinto saudades dele, Senhor Deputado 
José Esmeraldo, porque é um homem do bem, uma 
pessoa extremamente voltada para atender às pessoas 
e nesta Casa sempre trabalhava e fazia projetos de 
alcance social. A sua presença ao meu lado me 
animava muito. E agora entrou um colega no lugar 
dele que está sempre ausente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Continua em discussão o parecer. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, gostaria de assinar em baixo daquilo que 
o Senhor Deputado Gilsinho Lopes falou porque 
realmente o nosso amigo que está substituindo o ex-
deputado Nilton Baiano é ausente de tudo, inclusive 
queria que S. Ex.ª fizesse uma falinha na tribuna 
porque seria bom, não é Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- A Presidência acompanha o voto do relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade.  
Senhor Deputado José Esmeraldo, o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes fez um requerimento antes 
de V. Ex.ª chegar a esta Comissão para convidar 
todos os representantes das operadoras Tim, Oi, Vivo 
e Claro que operam no Estado do Espírito Santo para 
virem a esta Comissão prestar alguns esclarecimentos 
principalmente sobre a falha de sinais que estão 
ocorrendo tanto na Grande Vitória como no Interior 
do Estado e também porque não investe em vários 
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distritos, vários locais em que o sinal das operadoras 
não está chegando. 

Colocamos em discussão depois em votação, 
para que possamos deliberar. 

Na semana passada, já aprovamos, nesta 
Comissão, uma ida à Anatel. Já encaminhamos para o 
Procon estadual. O Senhor Ademir Cardoso, Diretor 
do Procon nos encaminhou todas as reclamações dos 
consumidores capixabas que lá se encontram e 
chegaram para nós, neste momento.  

Esta Comissão já agendou uma reunião na 
Anatel para o dia 12 de dezembro de 2012, levando 
as reclamações dos consumidores capixabas. 
Estamos, talvez, tentando justificar o que V. Ex.ª 
falará. 

Concedo a palavra o Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, primeiro parabenizamos V. Ex.ª pela 
atitude. Essa telefonia móvel realmente deixa a 
desejar e o pior é que esse pessoal da Vivo, da Oi, da 
Tim, da Clara pensam que estão acima, até, das 
autoridades. É muito importante essa reunião 
realizada esta Comissão. É importante que haja uma 
solução, porque esta é uma comissão séria. É 
importante que haja uma decisão. 

Os donos de operadoras são uma máfia, a 
verdade é essa. Isso é uma máfia. Quando se adquire 
um plano, para sair é a maior dificuldade. Admitem 
muitas pessoas para ficarem enrolando. Já aconteceu 
comigo. É um pessoal difícil de se lidar. Temos que 
ter uma fórmula severa contra esse pessoal. Uma 
fórmula de fazer com que levem uma multa pesada. 
V. Ex.ª tomou providência, encaminhou para o 
Procon, que juntou uma enorme quantidade de 
documentos de pessoas prejudicadas. Agora 
encaminhou à Anatel. 

Gostaríamos de saber o que a Anatel fará. 
Qual o seu procedimento com esse pessoal da Claro, 
da Vivo, da Oi e da Tim. Que bom! Na hora que esta 
Comissão for à Anatel, ela tem que ser objetiva e não 
burocrática. De burocracia estamos fora. Acreditamos 
que os Senhores Deputados Dary Pagung e Gilsinho 
Lopes também estão fora. Precisamos de solução. 
Esta é uma Casa que tem que ser respeitada. Na 
verdade, representamos uma parcela da população. 
Todos nós. E não podemos decepcioná-la. Não 
adianta ir à Anatel por ir. Temos certeza de que nosso 
pensamento é o de V. Ex.as, Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes e Dary Pagung. Temos que ir à 
Anatel e ver qual é a solução que essa Agência 
Reguladora vai ter com esse pessoal que foi 
prejudicado em relação às operadoras. É isso que 
queremos saber. Não queremos conversa fiada e nem 
papo furado. Esse pessoal está devendo. 

Essa Comissão do Consumidor é 
fundamental! Que bom! Tive sorte de vir a essa 
reunião hoje. Porque estava querendo pegar esse 
pessoal mesmo! Pessoal irresponsável! Irresponsável! 
Você vai à loja, compra o telefone, a operadora até 
então é um mar de rosas. Depois que comprou, 
começa essa palhaçada! Palhaçada! Desrespeito ao 

consumidor! Mas não vão desrespeitar essa 
Comissão. Tenho certeza disso. Temos que bater 
nesses caras, bater no bom sentido. Bater na forma da 
lei.  

O que essas operadoras pensam que são? São 
milionárias. A mim, elas não vão comprar e tenho 
certeza de que não vão comprar V. Ex.as que são de 
capacidade e honestidade ilibada. Quero que eles vão 
para o inferno! Para o inferno. É isso que quero! Já 
passei uma na Oi e essa tá engasgada. Sou igual à 
Surucucutinga! Não bate não que pode passar vinte 
anos depois vou em cima, como também abraço e 
beijo. Agora, esses caras fazem uma palhaçada! Que 
bom estar hoje nessa reunião! Estava doido para 
jogar pra fora porque como muita gente já fui 
prejudicado.  

Gostaria de fazer uma solicitação. Quem dos 
que estão presentes, a não ser que tenham muita 
sorte, já foi prejudicado por essas operadoras? 
Levante a mão, por favor. Quase todos. Noventa e 
nove por cento. Queremos saber, Anatel, o que você 
vai resolver? Vocês vão pegar uns caras enjoados 
nesta Assembleia Legislativa. Não vamos fazer 
média com ninguém. Não! Porque não precisamos 
fazer média. Queremos a solução dessa palhaçada, 
desse monte de irresponsáveis, dessas pessoas que, na 
verdade, chegam com as operadoras, você vai lá é 
uma disputa entre Oi, entre Vivo, entre Claro, entre 
Tim.  Na rede de televisão se vê àqueles caras, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, todos fazendo 
propaganda porque a grana é muito grande. Há 
apresentador da Televisão Globo que o bicho quanto 
mais come mais quer comer! Dê oportunidade para 
aqueles que não têm condições de fazer uma 
propagandinha. Todos são filhos de Deus. Há aquele 
casado com aquela outra que, pelo amor de Deus, o 
cara está em todas. O cara come aqui, come ali, come 
lá. Já estou botando... nos caras lá também. São todos 
comendo.  

É por isso que sai caro e quem paga são os 
consumidores. Aquela propaganda, quem paga 
somos nós! Somos nós! Os bobos! A verdade é essa. 
E eles estão no pedestal; no pedestal do inferno! Não 
queria nem ir a Anatel porque criarei problemas. Vou 
mesmo. Se vocês querem.... Quero saber o que você 
vai resolver, companheiro? Qual é a sua solução? 
Não viemos para brincar, queremos a solução. 

Tenho a solução! É meter o ferro nesses 
caras, no bom sentido! É isso! Mete a multa, multem 
esses caras, mas multem forte para dez vinte, trinta 
milhões. Quebrem essas pragas todas para ver se 
tomam juízo. O telefone não funciona nesta Casa. 
Funciona? Você liga, aquela que é a mais importante 
que é noventa e nove, você liga e não consegue falar. 
De vez em quando a operadora dá aquele.... E os 
consumidores coitados compram, compram, 
compram e estão pagando caro e nada acontece, com 
esse pessoal. É uma máfia. Essa que é a verdade. 
Nada acontece com esse pessoal, lamentavelmente. O 
Procon do Estado já mandou a relaçãozinha para esta 
Comissão. Quem é o diretor-presidente do Procon? 

 
O SR. GILSINHO LOPES – É o Senhor 

Ademir Cardoso.  
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O SR. JOSÉ ESMERALDO – Ademir! 

Pelo amor de Deus, Ademir! Dá um jeito, rapaz. V. 
S.ª que está com essa barba muito branca, muito 
grande, dê um jeito, resolva. Eu te conheço, cara. 
Conheço, e conheço bem. Foi vereador, foi Vice-
Prefeito. Precisa dar uma solução. Não é de dar 
solução a muitas coisas. Conversa muito. Dê solução.  

O que fez até agora? O pessoal acreditou em 
V. S.ª, o consumidor mandou tudo para você. Qual é 
a solução que deu até agora, Ademir? Nenhuma, não 
é? Não deu nada. Mandou para esta Comissão, mas 
queria que dissesse: esse pessoal foi multado. Tem 
que ser multa, dinheiro pesado. É o que tem fazer.  

Senhor Deputado Dary Pagung, encerrarei 
neste momento, até porque não sei quanto tempo 
tenho. Mas agradeço ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes e a V. Ex.ª por terem me convidado, e com um 
assunto que toca diretamente à sociedade, que está 
cada dia mais espremida, porque quando se fala em 
operadoras, sai de baixo. Vendeu. Se você não quiser 
mais, tem que ficar quase um ano pedindo para tirar 
seu nome. Estou certo ou errado? Se estiver errado, 
todos fiquem com a mão baixa. Acho que estou 
errado, pois todo mundo ficou com a mão baixa. Mas 
a verdade é essa. Isso ocorre sempre. E vamos dar um 
jeito nisso.  

Senhor Deputado Dary Pagung, na Anatel 
não se pode conversar muito manso. V. Ex.ª é um 
cara educado demais para o meu gosto. Não pode ser 
muito educado com esses caras. Tem que chegar e 
jogar meio pesado. Do contrário, não vão resolver 
coisa nenhuma. Temos que chegar e agir. V. Ex.ª tem 
toda a documentação, não tem? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Levaremos toda a documentação. 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Levar todas 

e agir.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Agradecemos em primeiro lugar a presença do 
Senhor Deputado José Esmeraldo. Além de trazer seu 
voto para deliberarmos a ata e os projetos da ordem 
do dia, trouxe também a sua contribuição sobre essa 
demanda dos consumidores capixabas. Vamos a 
Brasília e, de antemão, convidamos o Senhor 
Deputado José Esmeraldo para ir conosco. Temos 
certeza de que a causa é nobre.  

Informo ao Senhor Deputado José Esmeraldo 
que esta Comissão já esteve no Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica - Cade, em 
Brasília. Foi a primeira vez que o Cade se reuniu com 
o sindicato e com a cooperativa da Chocolates 
Garoto. Foi por meio desta Comissão.  

E nessa ida à Anatel levaremos as demandas, 
reclamações dos consumidores capixabas, que não 
estão de acordo e não estão satisfeitos com o trabalho 
desenvolvido por essas operadoras no nosso Estado. 
Já estamos com agenda marcada e convidamos todos 
os membros da Comissão de Defesa do Consumidor 
para participarem conosco da reunião na Anatel, no 
dia 12 de dezembro, às 16h30m. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, em primeiro lugar, solicitamos à 
assessoria que nos forneça uma cópia do documento 
encaminhado pelo Procon, para que possamos nos 
inteirar sobre a reunião. Sabemos que será presidida 
por V. Ex.ª, mas se houver alguma coisa a 
acrescentar, gostaríamos de fazê-lo no dia 12 de 
dezembro. Se o Senhor Deputado José Esmeraldo 
puder ir conosco, será de grande valia, porque 
sabemos do homem de fibra e brigão que é. Sabemos 
perfeitamente. 

Cumprimentamos também o Senhor Leandro 
Barbosa, os Senhores Jarbas Barros, Claudio Borel, 
João Rodrigues Neto, André Devens, Cleir Coutinho, 
Luiz Cláudio Neves, policial civil aposentado, que 
está com os documentos para nos entregar, porque 
virá um projeto esta semana para esta Casa 
prejudicando os aposentados. Não beneficiará os 
aposentados, beneficiará apenas as pessoas que se 
aposentarão daqui para frente. A Emenda 
Constitucional n.º 70 não permite que isso ocorra.  

Aproveito a oportunidade, Senhor Presidente, 
uma vez que o Senhor Deputado José Esmeraldo 
tocou nesse assunto, para falar que o Procon tem 
aplicado várias multas nessas operadoras. Tenho 
conhecimento até porque a Doutora Denize Izaita é 
uma ativista e sabe, perfeitamente, quais são os 
direitos e deveres das empresas que operam nesse 
setor. Então, tem praticado multas. Mas as multas são 
muito simples e as operadoras preferem pagá-las a 
melhorar a questão da telefonia.  

Concordo plenamente com o que o Senhor 
Deputado José Esmeraldo que tem de ser aplicada 
multa pesada. Acho que nossa Comissão tem feito 
um trabalho brilhante. Nossa Comissão tem feito a 
defesa das questões dos planos de saúde e de 
consumo de energia. Temos trabalhado tudo aquilo 
que está prejudicando os consumidores, sob a 
presidência do Senhor Deputado Dary Pagung, que é 
um homem equilibrado. 

O Senhor Deputado José Esmeraldo disse 
que o Senhor Deputado Dary Pagung é um homem 
muito simples, mas realmente precisamos ter 
equilíbrio. O equilíbrio de Dary Pagung faz com que 
essa Comissão alcance os seus objetivos.  

Teremos uma reunião, Senhor Deputado José 
Esmeraldo, amanhã, na Câmara Municipal de 
Guarapari, às 19h, em defesa dos moradores do 
Condomínio Vale do Luar, no Village do Sol, porque 
eles adquiriram as suas residências e estão sem água 
e sem energia. Já convocamos a Escelsa, a Cesan, 
convocamos todo mundo para uma reunião às 19h. Se 
V. Ex.ª puder comparecer será muito importante, 
porque teremos que sair dessa reunião com uma 
definição, uma posição, porque a Imobiliária 
Garantia e a Construtora G&C vendeu os imóveis, 
trocou os imóveis e sempre os consumidores 
prejudicados. 

Fazemos esse convite a V. Ex.ª, Senhor 
Deputado José Esmeraldo. O Senhor Deputado Dary 
Pagung presidirá a reunião e estaremos presentes. E 
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gostaríamos que fosse reiterado o convite a todos os 
membros desta Comissão, porque sempre batemos na 
mesma tecla: é inadmissível que uma pessoa assuma 
um compromisso de trabalho e não compareça às 
sessões da Comissão.  

Em todas as reuniões da Comissão fazemos 
questão de falar, mesmo quando os colegas estão 
presentes: se não tem compromisso, sai fora, sai da 
moita e vai para outro lugar.  

Agradecemos, na condição de vice-presidente 
da Comissão, a presença do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que foi importantíssima para votarmos 
esses quatro projetos, deliberarmos sobre a aprovação 
da ata e sobre esse requerimento que o Senhor 
Deputado Dary Pagung está colocando em 
deliberação.  

Sabemos que V. Ex.ª, Senhor Deputado José 
Esmeraldo, tem uma base eleitoral em Guararema, 
em Cedrolândia.  Mas naquela região não se 
consegue falar ao telefone. É só colocar uma torre na 
Pedra do Elefante que se resolve problema. Em São 
Pedro é só colocar uma torre nos Três Pontões que se 
resolve o problema da região toda.  

Conhecemos a geografia do nosso Estado, 
conhecemos as necessidades, e, às vezes, não 
instalam a antena de celular devido ao custo de cem 
mil reais. 

O cidadão tem que se comunicar lá e cá, com 
Barra de São Francisco, com Nova Venécia, com 
Vila Pavão, para poder alguém ir lá, para então se ter 
uma comunicação fluente. As pessoas que dependem 
de escoamento de mercadorias ficam todas 
prejudicadas. Nesse sentido, fizemos este 
requerimento, e gostaria que o Senhor Presidente 
colocasse-o em deliberação. 

Queremos, mais uma vez, reiterar o convite 
para que os membros desta Comissão possam 
comparecer à Câmara Municipal de Guarapari para a 
reunião no dia 28 de novembro de 2012.  Será uma 
reunião extremamente importante, para onde a 
comunidade levará dois ônibus cheios de moradores 
que estão prejudicados pelas imobiliárias G &C e 
Garantia, além de mais um cidadão que está 
fornecendo água, cuja qualidade não conhecemos, 
com o consentimento da prefeitura municipal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Só para complementar a discussão, informo aos 
membros desta Comissão que a Tim ganhou a 
concorrência para fornecer a tecnologia 4G a partir 
do ano que vem. 

Continua em discussão o requerimento do 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – A favor. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – A favor. 
  
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- A Presidência acompanha o voto dos membros. 

Aprovado o requerimento para convidar os 
representantes das operadoras de telefonia móvel que 
operam no Estado do Espírito Santo para uma 
audiência nesta Comissão. 

  
Agendada a Audiência Pública requerida 

pelo Presidente da Associação dos Proprietários de 
Imóveis no Condomínio Vale do Luar e Village do 
Sol, a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal 
de Guarapari - ES, no dia 28 de novembro de 2012, 
quarta-feira, às 19hs, dando continuidade à última 
Audiência Pública realizada sobre o tema. O objetivo 
é discutir a solução dos pontos já debatidos, já que 
até o presente momento não foi providenciada pela 
Imobiliária Garantia.  

Os convidados são: Cesan, Escelsa e 
Prefeitura Municipal de Guarapari. 

 
A palavra está franqueada aos Senhores 

Deputados que dela desejarem fazer uso. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente e Senhores membros da Comissão, V. Ex.ª 
falou Imobiliária Garantia? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Imobiliária Garantia e G&C. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Inclusive 

Senhor Presidente, há algum tempo, fizemos o pedido 
para que os dutos fossem até um pouco além da praça 
de pedágio. O Senhor Deputado Gilsinho Lopes sabe, 
pois é delegado e conhece todos aqueles buracos 
daquela região. 

Na época, o presidente da Cesan era o Senhor 
Paulo Ruy Carnelli, que sempre foi um cara bacana, 
tranquilo.  

É necessário que a Cesan se pronuncie sobre 
isso. A água daquele local, temos um conhecimento 
razoável sobre este assunto, é suja, obtida por meio 
de perfuração de poço artesiano, uma água 
amarelada. 

Qual a solução? É exatamente a extensão da 
rede. É o que precisa ser feito lá, e até hoje não foi 
feito. A única forma de se obter água limpa naquele 
local é exatamente a extensão daquele cano de 30 
mm que passa pela lateral do asfalto, ultrapassando a 
praça de pedágio trezentos ou quatrocentos metros do 
pedágio, porque o que está sendo feito, segundo a 
informação que tive, é que estão retirando água do 
subsolo e aquela água é imprópria. Queria fazer essa 
colocação. A Cesan precisa se movimentar, essa é 
que é a verdade, tem que se movimentar. E isso é 
importante. 

Senhores Deputados Dary Pagung e Gilsinho 
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Lopes, temos um caso que pedi em Praia Grande, não 
era deputado ainda, pedi ao Senhor Paulo Ruy Valim 
Carnelli, pois o encanamento tinha parado na curva. 
Pedi ao Senhor Paulo Ruy e foram puxados mais sete 
quilômetros. Foi quase até a divisa do município de 
Aracruz com o município de Fundão, porque ali já é 
Fundão. Fui olhar umas quatro ou cinco vezes, 
inclusive em uma das vezes fiz contato direto com o 
secretário, com o Presidente da Cesan, que 
atualmente é o Senhor Neivaldo Bragato.  

Tem que operacionalizar o serviço porque 
está faltando água para o pessoal daquela região. O 
encanamento foi feito à época do Senhor Paulo Ruy 
Valim Carnelli quase saindo na divisa do município 
de Fundão com o município de Aracruz, por meio de 
um pedido nosso, e inclusive não éramos deputado 
ainda, e S. S.ª fez.  Mas a ligação residencial, que 
eles tinham a obrigação de fazer, não fizeram. Como 
fazem um serviço desse e param na hora da 
distribuição? Estou falando porque também sou 
engenheiro e entendo disso. Então, na hora da 
distribuição para as residências, parou o serviço, 
devido à burocracia, à falta de interesse. Acredito que 
seja falta de interesse, ou não sei, talvez seja o 
temperamento da pessoa. 

E nessa brincadeira tem centenas de pessoas 
naquela região, antes da divisa, que estão sendo 
penalizadas apesar do cano estar no asfalto. Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, o cano está no asfalto, é só 
puxar. Não tem água? Já fiz esse pedido, em forma 
de indicação, direcionado ao nosso presidente da 
Cesan. Havia até me esquecido de S. S.ª, vou 
começar a me lembrar do Senhor Neivaldo Bragato.  

Por que aquilo não foi resolvido?  Com toda 
franqueza, estou falando objetivamente, só terá 
solução para essa questão quando a Cesan puxar 
aquele encanamento que ficou lá em cima, onde tem 
um monte de brinquedos de criança, naquela curva, 
só isso!  

Os senhores viram aquele condomínio que 
está sendo construído? Esta Comissão é a de Defesa 
do Consumidor, mas a água também é do 
consumidor, não é só meio ambiente não! Aquele 
condomínio é um absurdo! Naquele condomínio 
estão fazendo um muro, uma coisa de maluco, 
condomínio bacana pra caramba! Só tem um detalhe, 
estão aterrando as nascentes, represas e lagoas. 
Quem, entre os senhores presentes, já viu, levante a 
mão. Os senhores entenderam? Lá em Ponta da 
Fruta! 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Em frente à 

loja Doce Minas. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Em frente à 

loja Doce Minas, exatamente! Estão aterrando tudo 
aquilo do lado direito. Eu mesmo já passei para falar 
e não falei. A Secretaria de Meio Ambiente está 
vendo o que estão fazendo? Será que está 
fiscalizando aquela obra? Acredito que não! Aqui 
também na região entre Cariacica, na ponte da divisa 
do Município de Cariacica com o Município de Serra, 
há alguns aterros que estão sendo feitos em cima do 

rio. Aterraram tudo e sabemos que não pode. A mata 
ciliar, naquele rio que deve ter cerca de trinta metros 
de largura, tem que ter pelo menos quinze metros 
de... Estranho que acabaram com toda a vegetação. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – É o Rio Santa 

Maria. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Um rio 

caudaloso. Senhor Presidente Dary Pagung, está com 
pressa, vai sair? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Senhor Deputado José Esmeraldo, não, pode ficar à 
vontade. Tenho também que dar quorum na reunião 
da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. 
Estamos satisfeito com sua presença nesta Comissão. 
Fique á vontade. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, V. Ex.ª é muito competente, o Senhor 
Gilsinho Lopes é outro guerreiro competente, está 
certo, este Deputado é mais ou menos. Pode ter 
certeza de que movimentaremos essa reunião. Temos 
que movimentar mesmo, fazer a fala doa a quem 
doer.  

Hoje, lembrei-me da questão daquele 
condomínio, que é uma vergonha. Quero saber o que 
esse pessoal do meio ambiente, do Iema, está 
fazendo. Quanto ao Rio Santa Maria também. Bem 
lembrado pelo Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 
Aterraram até em cima do rio. Nunca vimos isso. 
Toda aquela vegetação. Já vi sair bicho dali de 
dentro, capivara. Vi várias capivaras ali. Hoje só há 
terra. Estava tudo dentro daquele charco que protegia 
a água do rio. Hoje, não. Estão querendo fazer uma 
estrada cortando por dentro, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, o que é um absurdo. Não sei se é 
para o presídio. Querem fazer uma estrada ligando a 
Serra a não sei onde. Não estão preocupados com o 
meio ambiente, estão preocupados com os seus 
interesses. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, Dary Pagung, pedindo uma orientação ao 
Senhor Deputado José Esmeraldo, em alguns 
municípios do Interior, a água é administrada pelas 
autarquias do SAAE; na Grande Vitória, pela Cesan.  

No condomínio mencionado, há um 
particular que administra a água fornecida pelo 
condomínio, com licença do município, o que é uma 
aberração maior ainda. Por isso a audiência será 
realizada na Câmara dos Vereadores. Pedi a presença 
do Presidente, do Prefeito e creio que a confirmaram. 

Cobraremos mesmo, inclusive, faremos o 
requerimento na mesma hora em que estivermos lá 
para protocolar junto com o Prefeito, para que S. Ex.ª 
informe como a Prefeitura deu autorização para 
exploração da água sem um termo de contrato, sem 
um termo de compromisso, sem um termo de 
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cooperação. Nem dessa forma é permitido. 
De qualquer sorte, estamos na Grande 

Vitória. Guarapari pertence à região da Grande 
Vitória. A Cesan está fazendo a drenagem, todo o 
escoamento de água até Nova Ponta da Fruta, onde 
estivemos com o Senhor Nilson Oliveira, que é o 
representante local. As obras desse bairro até a Barra 
do Jucu e a de Itaparica no sentido da praia já 
começaram.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, é algo 
absurdo. Alguns lotes foram vendidos para terceiros e 
o proprietário foi procurar. Eles querem dar outros 
lotes que não têm o mesmo valor às pessoas, sem 
indenização. Uma verdadeira balbúrdia, mas, com 
certeza, estaremos finalizando o trabalho iniciado na 
Comissão, com a vinda dos representantes, tanto das 
imobiliárias GC e Garantia, como dos condôminos 
Vale do Luar e Village do Sol. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. Espero 
que amanhã tenhamos quorum para deliberação do 
requerimento e possamos fazê-la imediatamente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Agradeço aos Senhores Deputados José Esmeraldo 
e Gilsinho Lopes, a presença.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente reunião. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, extraordinária, em forma 
de audiência pública, dia 28 de novembro de 2012, 
quarta-feira, às 19h, no Plenário da Câmara 
Municipal de Guarapari, para a qual designo 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
Está encerrada a reunião. 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. DÉCIMA SEXTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

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

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

 
(A Senhora secretária procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Não havendo quorum, fica adiada a 
discussão e aprovação da ata. 

Solicito à Senhora secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OF/GDGF/n.º 0153/12, do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 
justificando sua ausência nas reuniões desta 
Comissão, ocorridas nos dias 13 e 27 de 
novembro de 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Tudo como dantes no quartel de 
Abrantes. Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: OF/CMA/n.º 

408/12, do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, Deputado 
Sandro Locutor, encaminhando cópias dos ofícios n.º 
41/2011 e n.º 115/2011, referente às respostas da 
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Ciente. Encaminhe-se cópia aos membros 
desta Comissão. Junte-se aos relatórios a serem 
entregues ao Senhor Diretor-Presidente da Anatel na 
viagem que faremos a Brasília amanhã. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI n.º 203/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Lúcia Dornellas. 
EMENTA: Dispõe sobre os fornecedores de 
bens e serviços de proceder à imediata 
correção de cobrança indevida e dá outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI N.º 205/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas de Call Center encaminhar os 
contratos por escrito aos contratantes de bens 
e serviços na forma que especifica. 

 
PROJETO DE LEI n.º 220/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Lúcia Dornellas 
EMENTA: Dispõe sobre a adição do 
conservante denominado benzeno (benzoato 
de sódio) nos produtos que especifica. 
 
PROJETO DE LEI N.º 239/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
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EMENTA: Proíbe o desconto no valor do 
ticket refeição e alimentação utilizados em 
restaurantes, lanchonetes, supermercados e 
estabelecimentos comerciais congêneres. 
 
PROJETO DE LEI N.º 241/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Proíbe o estabelecimento que 
adota o vale refeição como forma de 
pagamento a restringir a aceitação deste 
benefício a determinado dia, data ou horário. 
 
PROJETO DE LEI N.º 273/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos estabelecimentos comerciais terem em 
seu interior provadores de roupas para 
pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
PROJETO DE LEI N.º 203/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Lúcia Dornellas 
EMENTA: Dispõe sobre os fornecedores de 
bens e serviços de proceder à imediata 
correção de cobrança indevida e dá outras 
providências. 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/12/2012 
PRAZO DO RELATOR: 05/02/2013 
PRAZO DA COMISSÃO: 12/02/2013  
 
PROJETO DE LEI N.º 205/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai. 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
das empresas de Call Center encaminhar os 
contratos por escrito ao contratante de bens e 
serviços, na forma que especifica. 
RELATOR: Deputado Gildevan Fernandes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/12/2012 
PRAZO DO RELATOR: 05/02/2013 
PRAZO DA COMISSÃO: 12/02/2013  
 
PROJETO DE LEI N.º 220/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Lúcia Dornellas. 
EMENTA: Dispõe sobre a adição do 
conservante denominado benzeno (benzoato 
de sódio) nos produtos que especifica. 
RELATOR: Deputado Gilsinho Lopes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/12/2012 
PRAZO DO RELATOR: 05/02/2013 
PRAZO DA COMISSÃO: 12/02/2013  

 
PROJETO DE LEI N.º 239/2012 – Análise 

de mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo. 
EMENTA: Proíbe o desconto no valor do 
ticket refeição e alimentação utilizados em 
restaurantes, lanchonetes, supermercados e 
estabelecimentos comerciais congêneres. 
RELATOR: Deputado Gilsinho Lopes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/12/2012 
PRAZO DO RELATOR: 05/02/2013 
PRAZO DA COMISSÃO: 12/02/2013  

 
PROJETO DE LEI N.º 241/2012 – Análise 
de mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo. 
EMENTA: Proíbe o estabelecimento que 
adota o vale refeição como forma de 
pagamento a restringir a aceitação deste 
benefício a determinado dia, data ou horário. 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/12/2012 
PRAZO DO RELATOR: 05/02/2013 
PRAZO DA COMISSÃO: 12/02/2013  

 
PROJETO DE LEI N.º 273/2012 – Análise 
de mérito 
AUTORA: Deputada Aparecida Denadai. 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos estabelecimentos comerciais terem em 
seu interior provadores de roupas para 
pessoas portadoras de necessidades especiais. 
RELATOR: Deputado Gilsinho Lopes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/12/2012 
PRAZO DO RELATOR: 05/02/2013 
PRAZO DA COMISSÃO: 12/02/2013  

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Deixemos a Ordem do Dia para um 
momento posterior e passemos à fase das 
comunicações porque não queremos ter o dissabor de 
encerrar esta reunião sem a aprovação desses 
projetos. 

Temos uma reunião com o Senhor João 
Batista de Rezende, Presidente da Anatel, agendada 
por esta Comissão para o dia 12 de dezembro de 
2012, quarta-feira, às 16h30min, na sede da Anatel, 
setor das Autarquias Sul, Quadra 6, Bloco H, 10º 
andar, Brasília, DF para discutir melhorias na 
prestação de serviços aos consumidores capixabas. 
Conforme foi lido, inclusive na ata, essa discussão foi 
lida e aprovada na sessão anterior. Vamos a esta 
reunião para discutir a questão de pontos escuros, da 
falta de torres e do mau serviço prestado pelas 
operadoras de telefonia móvel.  

Foi agendada também uma reunião com o 
Senhor Claudio Denícoli dos Santos, Diretor-
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Presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Iema, a ser realizada no Iema 
no dia 17 de dezembro de 2012, segunda-feira, às 9h, 
para discutir as soluções sobre o embargo ao 
Condomínio Vale do Luar e Village do Sol. Essa 
audiência, Senhor Deputado Marcelo Santos, foi 
solicitada considerando que um Secretário de Meio 
Ambiente de Guarapari informou que a área do Vale 
do Luar tinha sido interditada pelo meio ambiente e 
que havia uma ação civil pública por parte do 
Ministério Público, sobre o tema. Verificaremos 
quais são as pendências porque a garantia e a G&C, 
que são os responsáveis por esse loteamento, ainda 
estão vendendo os lotes e eles querem regularizar 
para não dar prejuízo aos consumidores. Temos isso 
apenas e esse calhamaço de projetos para serem 
apreciados e deliberados. Mas estamos sem quorum. 
O Senhor Deputado José Esmeraldo disse que às 
10h15min estaria presente nesta reunião. Devemos 
esperar por uns vinte minutos e não vamos aguardá-
lo mais porque aí eu não aguento. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, V. Ex.ª acabou de citar um 
tema com relação às operadoras de telefonia móvel 
em que a Comissão estará presente amanhã em 
Brasília numa reunião com o Senhor João Batista de 
Rezende, que é o Presidente da Anatel, para tratar 
desse assunto que vem incomodando muito os 
consumidores brasileiros e, no nosso caso, o 
consumidor capixaba.  

Entendo, e já fiz alguma manifestação na 
Comissão, que principalmente a operadora que presta 
serviços para o Poder Legislativo Estadual, a 
operadora Vivo, está lesando os cofres públicos. Ela 
faz com que as contas pagas pelo Poder Legislativo 
sejam um pagamento indevido porque o indivíduo faz 
uma chamada e ela cai, dependendo da quantidade de 
segundos que a pessoa utilizou, ela irá para a 
cobrança de minutos, ou seja, estamos pagando 
aquilo que não utilizamos e aí há um enriquecimento. 
Qual é a causa desse enriquecimento? Ela não 
prestou o serviço e estamos pagando. Temos que 
mover uma ação contra a operadora Vivo. A pessoa 
não consegue concluir uma ligação sem que ela seja 
interrompida por uma, duas ou três vezes.  

Recentemente a mídia nacional divulgou que 
essas operadores ampliaram o número de clientes 
sem a devida orientação feita pela própria Anatel de 
que eles não poderiam fazer isso, a não ser se eles 
estivessem feito a expansão da rede. Mas estamos 
pagando essa conta. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, V. Ex.ª 
que estará nessa reunião em Brasília, acompanhado 
de outros colegas, é importante esse registro.  
Pedimos a V. Ex.ª, e neste caso não há necessidade 
de deliberação, pois é meramente um ofício, que seja 
oficiado à Direção-Geral da Casa, mais uma vez, 

informando que há uma má prestação de serviço para 
esta Casa da operadora de telefonia móvel, e que os 
cofres públicos estão sendo lesados. Pagamos por um 
serviço que não está sendo prestado a contento. 

Então Senhor Presidente, peço a V. Ex.ª que 
nos dê um positivo em relação a essa nossa 
solicitação, bastando meramente determinar à 
Secretaria da Comissão a confecção deste ofício. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – É regimental o pedido de V. Ex.ª e 
solicito ao assessor desta Comissão que proceda à 
confecção do ofício que será dirigido à Direção-Geral 
da Casa ou ao Presidente deste Poder, levando essas 
informações que o Senhor Deputado Marcelo Santos 
falou.  

De acordo com nossa conversa, repassaremos 
todas as informações. Impetraremos com todas as 
ações próprias contra as operadoras de telefonia 
móvel e contra o órgão fiscalizador, a Anatel, pois se 
não estiver fiscalizando direito, cumprindo as normas 
do Ministério das Comunicações, ela também está 
infringindo a lei. 

Portanto, certamente faremos este 
comunicado à Casa, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, e tentaremos minimizar o sofrimento dos 
consumidores de telefonia móvel do Estado. 

Há pouco conversamos, nesta Comissão, com 
os Senhores Dákio Antônio Salvalaio e Márcio Vitor 
Azevedo, da empresa Transprimo Ltda, de Venda 
Nova do Imigrante. Lá, existem vários pontos em que 
o telefone móvel não funciona, por vários motivos, 
inclusive pela ausência de uma torre móvel. 

E tem algumas empresas em Vila Velha que 
colocam o telefone para funcionar em qualquer ponto 
escuro da Grande Vitória e do Estado. E ai sobre 
essas empresas, as operadoras credenciadas pela 
Anatel dizem que são clandestinas. Ora, se elas são 
clandestinas e fazem a coisa funcionar, porque as 
operadoras oficiais não conseguem? É um desserviço 
prestado à sociedade capixaba, uma situação que não 
podemos deixar persistir. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! V. Ex.ª gostaria que lêssemos 
os projetos que estão em pauta, meramente para dar 
ciência sobre o que temos em mãos e não estamos em 
condições de votar? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Sim, Senhor Deputado. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Projeto de 
Lei n.º 373/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Dary Pagung, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
as operadoras de plano de saúde avisarem 
previamente e individualmente aos consumidores 
sobre o descredenciamento de hospitais e médicos no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Projeto de Lei n.º 148/2012, de autoria da 
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Senhora Deputada Aparecida Denadai, que torna 
obrigatória a disponibilização por supermercados e 
estabelecimentos congêneres de sacos de papel para a 
embalagem de produtos e dá outras providências. 

Projeto de Lei n.º 122/2012, de autoria do 
Senhor Deputado Dary Pagung, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de todos os empresários a divulgar, 
em seus estabelecimentos, para conhecimento dos 
consumidores, lista dos dez maiores fornecedores 
com reclamações no Procon. 

Projeto de Lei n.º 095/2012, de autoria do 
Senhor Deputado Claudio Vereza, que altera os 
termos da Lei n.º 7.812, de 21 de junho de 2004 e dá 
outras providências. Essa lei trata sobre a proibição 
de pessoas jurídicas de direito público e privado que 
prestam serviços na área da saúde de exigirem do 
consumidor, para fins de prestação de atendimento, 
cheque-caução. 

Senhor Presidente, outra proposta e última 
que esta Comissão está analisando é o projeto de lei 
n.º 085/2012, de autoria do ex-deputado Nilton 
Baiano, que determina que boates, danceterias e casas 
noturnas disponibilizem terminais de consultas aos 
seus clientes para controle gradativo de suas 
respectivas despesas. 

Há outro, snake! Trata-se do projeto de lei n.º 
174/2012, de autoria da Senhora Deputada Luzia 
Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
presença de bula magistral em medicamentos 
manipulados. 

Senhor Presidente temos seis projetos 
tramitando nesta Comissão, mas como V. Ex.ª 
mesmo disse, não temos quorum suficiente, a 
quantidade necessária de parlamentares presentes 
nesta Comissão para as devidas deliberações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Veja bem, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, temos três projetos que são de Deputados 
desta Comissão. O Senhor Deputado Dary Pagung foi 
o único que teve sua ausência justificada e solicitou-
me para que presidisse esta reunião. Assumi este 
compromisso e estou aqui. O Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas teve que ir ao município de 
São Gabriel da Palha porque tinha uma audiência, 
hoje pela manhã, lá no processo eleitoral.  

Os três projetos, dois deles são do Senhor 
Deputado Dary Pagung e um da Senhora Deputada 
Aparecida Denadai. E todos são para terem o mérito 
apreciado nesta Comissão, são projetos de certa 
forma importantes.  

O projeto de lei de autoria do Senhor 
Deputado Claudio Vereza é com relação ao cheque-
caução, um projeto que é extremamente importante 
porque às vezes a pessoa chega ao hospital, está 
passando mal e se não fizer o cheque-caução, não é 
atendido. Isso é inconstitucional, ilegal e imoral. E 
temos inclusive o projeto do Senhor Deputado Nilton 
Baiano, que eu não vi. snake, slake e boateiro, 
porque a pessoa consumirá e depois à medida que já 

tomou umas biritas a mais, a pessoa não sabe o que 
consumiu. Então, S. Ex.ª quer que seja cientificado. 
Como é que a pessoa terá esse critério? 

E o projeto de lei da Senhora Deputada Luzia 
Toledo, essa bula magistral, S. Ex.ª que é a 
especialista em criar capital, a capital do blues, do 
jazz, capital do xadrez, capital do não sei o quê, 
pensei que fosse capital da bula também. 

Pergunto a minha assessoria se o Senhor 
Deputado Freitas já está chegando. S. Ex.ª não se 
encontra no gabinete? Ok! Então fugiremos um 
pouquinho do tema para vermos se o Senhor 
Deputado José Esmeraldo. 

Na próxima semana temos a última sessão na 
terça-feira, mas fugiremos um pouco ao tema. Hoje 
de manhã, Senhor Deputado Marcelo Santos e 
telespectadores, observamos no programa Bom Dia 
Espírito Santo uma entrevista do Secretário de Estado 
de Segurança Pública, do Comandante do 6.º 
batalhão; o Senhor Deputado Gildevan Fernandes 
chegando a esta Comissão para completar o quorum e 
poderemos relatar as matérias e limpar a pauta, muito 
obrigado, Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

Mas como estava falando, verificamos vinte e 
dois assassinatos no final de semana. O Secretário 
disse que estão apertando de um lado. Está apertando 
aonde? Vinte e dois assassinatos na Grande Vitória. 
Só no Município de Serra, doze assassinatos; no 
Município de Cariacica, oito assassinatos. Então, é 
uma situação muito difícil.  

Nós da Comissão de Segurança temos 
brigado pelo aumento do efetivo policial, temos feito 
discussões em prol da nomeação de policiais, mas, às 
vezes, não obtemos as respostas do Governo. Na 
sexta-feira, dia 15, às 15h, teremos uma reunião com 
membros do Governo do Estado para decidir a 
nomeação dos duzentos e cinquenta investigadores e 
dos trezentos e cinquenta policiais militares, que 
estão aptos a assumir suas funções. 

Ontem a Comissão de Segurança realizou 
uma audiência em Barra do Jucu. Não tem uma 
delegacia na 5.ª Região, que conta com cem mil 
habitantes; não tem uma Companhia Independente da 
Polícia Militar. 5.ª Região que abrange Terra 
Vermelha, Normília da Cunha, Barra do Jucu, 
Balneário Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Interlagos, 
toda região de Vila Velha depois do posto da Polícia 
Rodoviária Federal até a divisa com Guarapari.  

Na reunião, o Subsecretário de Estado de 
Segurança Pública e Defesa Civil, Senhor Fronzio 
Calheira Mota, que era o Comandante do Corpo de 
Bombeiros Militar, estava presente e nos disse: 
Gilsinho, vamos criar uma coisa de cada vez. Falei: 
uma coisa de cada vez? O que é um milhão para o 
Estado construir uma delegacia. Todas as delegacias 
padrões custam aproximadamente um milhão de 
reais. Não é absolutamente nada. 

Ficamos preocupados, porque querem dar 
ordem de prioridade. Mas todas duas são prioridades. 
Em Vila Velha havia Delegacia de Entorpecentes. 
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Tiraram e levaram para o Município de Serra. Havia 
a Delegacia de Homicídios, tiraram e levaram para o 
Barro Vermelho. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – O Senhor 
Fronzio Calheira Mota é de onde? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) - O Senhor Fronzio Calheira Mota é o 
Subsecretário de Segurança, de assunto de integração 
com a comunidade. (Pausa) 

Com a chegada do Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes temos quorum. 

Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Pela 

aprovação.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Pela 

aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Ata aprovada como lida. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

Senhor Presidente, justificando o meu voto, votei na 
confiança aos eficientes e honestos servidores que há 
nesta Casa e aos demais Senhores Deputados que 
presenciaram a leitura da ata.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – V. Ex.ª está ratificando um entendimento 
dos Deputados presentes e, com certeza, de nossa 
assessora Marcela Leite Scaramussa, que leu na 
íntegra. Não foi uma leitura dinâmica, ligeira, veloz, 
foi na íntegra para aguardar a chegada dos nossos 
colegas. Por isso deu para perceber e aquilatar que foi 
uma leitura na íntegra.  

Passa-se à Ordem do Dia.  
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos para relatar. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
85/2012, de autoria do ex-deputado Nilton Baiano, 
determinando que boates, danceterias e casas 
noturnas disponibilizem terminais de consultas aos 
seus clientes para controle gradativo de suas 
respectivas despesas. 

Diz o projeto: 
 

Art. 1º Torna obrigatória às boates, 
danceterias e casas noturnas a 
disponibilização de terminais 
específicos de consulta a seus 
clientes para o controle, gradativo, 
de suas respectivas despesas.  

 
Parágrafo Único: Os terminais de 
consulta devem ser independentes e 
exclusivos para esse fim, em locais 
visíveis e de fácil acesso.  

 
Difícil será o cidadão chegar e sair depois. 
 

Art. 2º A Presente Lei só se aplica 
aos estabelecimentos citados no 
artigo 1º que utilizam o sistema de 
cartão eletrônico para controle e 
registro dos gastos de seus clientes.  
 
Art. 3º Os estabelecimentos que não 
cumprirem a presente Lei estarão 
sujeitos a multa no valor de 5.000 
(cinco mil) VRTE-ES dobrado no 
caso de reincidência. 

 
Poderia, mas não o farei, até para não 

atrapalhar, apresentar uma emenda dizendo que teria 
que fazer o teste do bafômetro antes de o cidadão 
consultar o terminal.  

Mas, Senhor Presidente, como não cabe, o 
meu parecer é contrário à tramitação desse projeto, 
tendo em vista que não terá aplicabilidade. Será 
meramente mais uma lei, mais uma burocracia a ser 
tramitada, possivelmente, vetada pelo Governo. 
Estaríamos impondo uma regra, por mais que a 
discussão seja com relação ao direito do consumidor. 
Mas existem outros mecanismos que podemos 
debater.  

As próprias casas noturnas, como diz o 
projeto, podem aplicar o proposto de maneira a 
garantir o direito do consumidor. Então, o meu 
parecer, Senhor Presidente, é contrário à tramitação 
regular do Projeto de Lei n.º 85/2012.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – O Projeto 

de Lei n.º 95/2012, de autoria Senhor Deputado 
Cláudio Vereza, altera os termos da Lei 7.812, de 21 
de junho de 2004, e dá outras providências. Versa 
sobre os prestadores de serviço na área de Saúde de 
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exigirem do consumidor cheque caução.  
Diz o projeto de autoria do Senhor Deputado 

Claudio Vereza: 
 

Artigo 1º - O artigo 1º da Lei 7.812, 
de 21 de junho de 2004, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
Art.1º Ficam as pessoas jurídicas de 
direito público e privado, que 
prestam serviços na área da saúde, 
proibidas de exigirem do 
consumidor, para fins de garantia de 
atendimento, cheque caução ou 
depósito de qualquer natureza. 
 
Artigo 2° - O artigo 2º da Lei 7.812, 
de 21 de junho de 2004, fica 
acrescido de parágrafo único, com a 
seguinte redação: 
 
Parágrafo único. Comprovada a 
exigência de depósito, o hospital será 
obrigado a devolver em dobro o 
valor depositado conforme artigo 42 
da Lei Federal 8078/90 e retratar-se 
ao responsável pelo internamento, 
sem prejuízo das sanções penais 
eventualmente previstas em norma 
federal.  
 
Art. 3º - O artigo 3º da Lei 7.812, de 
21 de junho de 2004, fica acrescido 
de parágrafo único, com a seguinte 
redação: 
 
Art.3º (...) 
Parágrafo único: Ficam as pessoas 
jurídicas de direito público e 
privado, que prestam serviços na 
área da saúde, obrigados a fixar em 
seu estabelecimento cartazes em 
locais visíveis ao consumidor quanto 
aos termos desta Lei. 
 

Vale ressaltar que o Código Civil prevê a 
vedação de cobrança de valor antecipado ou 
exigência manifestamente excessiva ao consumidor, 
bem como ainda existe uma Resolução Normativa de 
n.º 44/2003, da Agência Nacional da Saúde, que 
proíbe a exigência de caução de qualquer natureza. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Deputado, mesmo que a pessoa 
não tenha um plano de saúde e haja um posto de 
saúde, um hospital público próximo a sua residência, 
a pessoa vai a um hospital particular? Temos que 
verificar a situação, se é de emergência, porque 
estamos impondo a uma instituição privada à 
prestação de atendimento, sendo que há entidades 

públicas, como postos de saúde, hospitais públicos, 
prontos-socorros públicos. Dessa forma, todo mundo 
vai procurar hospital particular e ter seus 
atendimentos em hospital particular.  

Tenho plano de saúde, e ao chegar ao 
hospital espero, às vezes, duas ou três horas para ser 
atendido, porque os planos de saúde de hoje estão 
piores do que o SUS. E então? A pessoa chegará lá e 
será atendida. Ela não poderia procurar um hospital?  

Temos que ver as condições. Se for um caso 
de urgência ou emergência, aí sim, poderíamos fazer 
uma emenda para que, nesses casos, seja atendida no 
hospital mais próximo. É o caso de quem sofreu um 
acidente de trânsito, foi vítima de uma bala perdida, 
tomou um tiro, coisas dessa natureza, que está em 
risco iminente de perder a vida. Caso contrário, 
estaríamos fazendo uma imposição muito grave, e 
fazendo com que a iniciativa privada seja 
sobrecarregada. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Neste caso 
específico, meramente é vedada a cobrança, a 
exigência do cheque- caução. O atendimento ficaria 
condicionado ao fato de o cidadão ser credenciado a 
algum plano de saúde ou ao pagamento antecipado da 
consulta. Por exemplo, alguém diz: Terei consulta 
com o Doutor Gilson Lopes, quanto é? Respondem: 
X Reais. Na verdade, tem que pagar, e já não é 
caução. 

Pode ser também que alguém interprete de 
forma equivocada e queira se hospedar no hospital.  

Mas em princípio o projeto já passou pela 
Comissão de Justiça. (Pausa) 
Senhor Presidente, devolvo a matéria a V. 

Ex.ª, porque acabo de verificar que já a relatei na 
Comissão de Justiça.  

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Foi verificado, ao observarmos o relato da 
Comissão de Justiça, que há impossibilidade de o 
Senhor Deputado Marcelo Santos prosseguir como 
relator, considerando que, no dia 12 de junho de 
2012, S. Ex.ª foi o relator na Comissão de Justiça.  

Portanto, designo o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes para dar prosseguimento ao 
relato da matéria. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
Senhor Presidente, em que pese a louvável iniciativa 
do legislador, tenho dúvidas a respeito da 
constitucionalidade da matéria, e também quanto ao 
fato de a lei que está sendo alterada ter sido de 
iniciativa do Poder Legislativo ou do Poder 
Executivo. Solicito dilação do prazo, para que 
possamos apreciar melhor a matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – É regimental. O Senhor Deputado 
Marcelo Santos havia sido designado para ser relator 
da matéria em questão, mas S. Ex.ª já a relatou 
anteriormente na Comissão de Justiça. Então, 
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concedo a dilação de prazo para que na próxima 
semana apreciemos o parecer sobre a matéria.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 
Marcelo Santos, para relatar. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Projeto de 

Lei n.º 122/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Dary Pagung, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
todos os empresários divulgarem, em seus 
estabelecimentos, para conhecimento dos 
consumidores, lista dos dez maiores fornecedores 
com reclamações no Procon. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Estamos verificando, Senhor Deputado 
José Esmeraldo, que o Senhor Deputado Marcelo 
Santos foi o relator da presente matéria na Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Portanto, designo novo relator do projeto o 
Senhor Deputado José Esmeraldo. (Pausa)  

Concedo a palavra para o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes para relatar as matérias que se 
encontram em seu poder. 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Em 

mãos o Projeto de Lei n.º 174/2012, de autoria da 
Senhora Deputada Luzia Toledo, que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de bula magistral em 
medicamentos manipulados. 

Diz seu artigo 1°.  
 
Art. 1º - Esta lei estabelece a 
obrigatoriedade da presença de bula 
magistral em medicamentos 
manipulados. 
Parágrafo Único: Para os fins desta 
lei, considera-se “Bula Magistral” o 
conjunto de orientações 
farmacêuticas impressas de forma 
separada, que devem acompanhar o 
medicamento manipulado, redigidos 
em termos claros e com caracteres 
ostensivos e legíveis, cujo tamanho 
da fonte não será inferior ao corpo 
doze de modo a facilitar sua 
compreensão, observado o disposto 
no parágrafo único do artigo 2º. 

 
O artigo 2º especifica as pretensões da 

presente lei, que nessa bula tenha os 
questionamentos:  

 
I – COMO DEVO USAR ESTE 
MEDICAMENTO?;  
 
II – CUIDADOS NA GRAVIDEZ;  
 
III – CUIDADOS NA 
AMAMENTAÇÃO;  
 

IV – ESQUECI DE USAR O 
MEDICAMENTO O QUE DEVO 
FAZER?;  
 
V – O QUE FAZER SE FOR USADA 
UMA GRANDE QUANTIDADE 
DESTE MEDICAMENTO DE UMA 
SÓ VEZ?;  
 
VI – “REAÇÕES INDESEJÁVEIS”;  
 
VII – “ONDE, COMO E POR 
QUANTO TEMPO POSSO 
GUARDAR ESTE 
MEDICAMENTO?”  
 
VIII – O QUE MAIS DEVO SABER 
SOBRE ESTE MEDICAMENTO? 
 

Os medicamentos produzidos em escala 
industrial vêm acompanhados de bulas, que muitas 
vezes não são tão esclarecedores, mas cumprem a sua 
regulamentação. Os medicamentos manipulados, 
realmente, são um risco ao cidadão, que muitas vezes 
o adquire sem que tenha todas as especificações, 
prazo de validade e outras informações importantes. 

A iniciativa da Senhora Deputada Luiza 
Toledo é louvável, essa matéria recebeu parecer pela 
constitucionalidade na Comissão de Justiça e 
Redação; parecer favorável na Comissão de 
Cidadania; e, também, apresentamos o nosso parecer 
pela sua aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

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

 
O SR. MARCELO SANTOS – Com o 

relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Em 

mãos Projeto de Lei n.º 148/2012, de autoria da 
Senhora Deputada Aparecida Denadai, que torna 
obrigatória a disponibilização, por supermercados e 
estabelecimentos congêneres, de sacos de papel para 
a embalagem de produtos e dá outras providências. 

A Senhora Deputada Aparecida Denadai 
assume uma bandeira mais típica do Partido Verde.  

Diz a justificativa do referido projeto: 
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O presente projeto de lei visa tornar 
obrigatória a disponibilização, por 
supermercados e estabelecimentos 
congêneres, de sacos de papel para a 
embalagem de produtos e dá outras 
providências. 
Aderindo aos sacos de papel haverá 
um movimento expressivo no setor da 
indústria genuinamente Brasileira, 
que gera postos de trabalho desde as 
florestas, passando pelas indústrias 
de celulose, papel e embalagens, 
desembocando nos exércitos de 
catadores de papel que ajudam na 
coleta para reciclagem.  
O saco de papel é a melhor opção de 
embalagem ecologicamente correta 
para o transporte de compras, pois 
além de não prejudicar o meio 
ambiente traz economia e 
praticidade para vida dos 
consumidores, pois irá diminuir os 
transtornos causados pela abolição 
das sacolas plásticas, pois deixou 
para a pessoa do consumidor a 
responsabilidade para solucionar a 
problemática surgida com a 
supressão das sacolas plásticas dos 
estabelecimentos comerciais. 
Concluímos que a presente 
propositura dá a possibilidade de 
estarmos contribuindo para um meio 
ambiente melhor e garantindo que as 
gerações futuras tenham exemplo de 
preservação, respeito e 
conscientização. 
Baseado nestas observações é que 
entendo pertinente a aprovação deste 
projeto, no que peço o empenho e 
apoio dos meus nobres pares para a 
aprovação do Projeto de Lei que ora 
apresento nesta Casa de Leis. 

 
O Brasil todo está buscando meios de atenuar 

o impacto das sacolas plásticas ao meio ambiente. 
Discute-se a utilização das sacolas ecológicas, 
deparando-se com discussões econômicas sobre 
quem deve pagar a sacola ecológica, com a eficiência 
e eficácia da sacola ecológica, e se é realmente 
biodegradável ou não. 

A Senhora Deputada Aparecida Denadai 
apresenta uma proposição sobre as sacolas plásticas 
que muitas vezes causam problemas pelo seu 
rompimento. Naturalmente, trata-se de uma questão 
mais de consciência e de evolução da sociedade do 
que de imposição legal, mas, de qualquer forma, vale 
essa discussão e a iniciativa da Senhora Deputada.  

A matéria já recebeu parecer pela sua 
constitucionalidade na Comissão de Justiça, assim 
como foi aprovada na Comissão de Defesa da 

Cidadania, e, nesta Comissão emito paracer pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 148/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

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

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – Contra o 

relator. 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) - A Presidência vota contra o relator. 
Rejeitado o parecer à unanimidade. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo, que dispõe de matérias para relatar. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – O Projeto de 
Lei n.º 122/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Dary Pagung, dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos divulgarem lista dos dez 
empresários com maior número de reclamações no 
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor – Procon.  

A proposição foi admitida e lida no 
Expediente do dia 04 de abril de 2012. A justificativa 
da referida propositura foi apresentada na folha três 
dos autos. O Projeto de Lei foi publicado no Diário 
do Poder Legislativo no dia 19 de abril de 2012.  

Nosso parecer é pela aprovação do Projeto de 
Lei n.º 122/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
O Senhor Deputado Marcelo Santos está 

tentando incluir uma emenda ao projeto, mas só se 
for por escrito ou oral, em Plenário. O prazo de 
discussão já passou, mas corrigiremos em Plenário, 
na redação final. 

O Senhor Deputado Marcelo Santos pede 
vista ao projeto, o que é regimental. Está concedido 
vista. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo para relatar o Projeto de Lei n.º 373/2012. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – O Projeto de 

Lei n.º 373/2012, de autoria do Senhor Deputado 
Dary Pagung, dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
operadoras de planos de saúde a avisar previamente e 
individualmente os consumidores sobre o 
descredenciamento de hospitais e médicos no âmbito 
do Estado do Espírito Santo.  

Senhor Presidente, a Comissão de Defesa do 
Consumidor relata pela aprovação do Projeto de Lei 
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n.º 373/2012, de autoria do Senhor Deputado Dary 
Pagung.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Designo o Senhor Deputado José Esmeraldo, 

para relatar o vencido do Projeto de Lei n.º 148/2012, 
tendo em vista que votamos contrariamente ao 
relatório do Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

Agradecemos a presença à Senhora Fernanda 
Pinto, da operadora Tim, dos Estados do espírito 
Santo e Minas Gerais. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, no artigo 1.º do Projeto de Lei n.º 
148/2012, fica estabelecido que os supermercados e 
estabelecimentos comerciais congêneres no âmbito 
do Estado do Estado do Espírito Santo deverão 
disponibilizar ao consumidor sacos de papel de vários 
tamanhos. Já existe uma definição com relação ao 
tipo de sacola, que é exatamente a sacola plástica 
biodegradável ou oxi-biodegradável, e acho que 
existe esse TAC no Ministério Público. Em função 
disso, nosso parecer é pela rejeição do projeto de Lei 
n.º 148/2012, porque essa questão já é uma questão 
vencida.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Contra 

o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) - A Presidência acompanha o voto do 
relator. 

Aprovado o parecer contra um voto. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Reiteramos, mais uma vez, à 
Secretaria desta Comissão, oficiar à Direção-Geral da 
Casa e à Procuradoria-Geral da Casa que se 
manifestem junto ao setor competente de contratos 
com relação à prestação de serviços de telefonia 
móvel junto ao Poder Legislativo Estadual. 

A prestação de serviços é péssima. Serviços 
não são executados são cobrados. Não tem condições 
de num Estado tão pequeno como o nosso. Não 
estamos falando de Minas Gerais, onde estão as 
relações institucionais da Telefonia Móvel Tim; não 
estamos falando do Estado do Rio de Janeiro, do 
Estado de São Paulo, dos grandes centros. Estamos 
falando de um Estado pequeno, com população 
pequena e que não tem um serviço móvel. E aí 
queremos incluir as operadoras Tim e tantas outras, 
como a Oi. Nenhuma delas oferece uma prestação de 
serviços a contento. Inúmeras são as reclamações que 
esta Comissão de Defesa do Consumidor recebe. E 
que há momentos em que nos sentimos impotentes, 
como órgãos fiscalizadores. Temos uma empresa que 
presta serviço para este Poder e não o faz a contento. 
Imaginem como está sendo prestado o serviço dessa 
operadora para a sociedade em geral. 

Senhor Presidente, gostaríamos de reiterar 
essa situação para que pudéssemos abrir um 
procedimento contra a operadora Vivo, que presta um 
péssimo serviço a este Poder, aos parlamentares, aos 
chefes de gabinete, enfim, a todos que utilizam o 
telefone como uma ferramenta de trabalho. 

Utilizamos esse aparelho de telefonia para 
nos comunicar com as bases, os prefeitos, os 
vereadores, as lideranças populares, o governador, 
presidentes de Poderes, membros de Poderes, para 
debater sobre temas e ações importantes e relevantes 
do Estado. Mas, não conseguimos. Para falar com o 
Senhor Presidente e o Senhor Deputado Gildevan 
Fernandes que estávamos em sessão, tentamos pelo 
menos quatro vezes até que a ligação pudesse ser 
efetivada. 

Fazemos coro, nesta Comissão, às 
manifestações que temos escutado por onde andamos. 

Sensível como V. Ex.ª é, no exercício da 
Presidência desta Comissão, gostaríamos que o mais 
rápido possível esse ofício fosse efetivado, se 
possível ainda esta semana, e cobrados os resultados. 

A prestação de serviço da operadora Vivo a 
este Poder é lastimável. Se as contas pagas por este 
Poder fossem mínimas, mas não são... Cada gabinete, 
diretores e Mesa Diretora têm uma quantidade de 
aparelhos celulares. A Mesa Diretora recebe uma 
fatura altíssima da operadora, que presta uma 
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porcaria de serviço. Deixemos isso claro. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Deputado Marcelo Santos, antes 
de passar a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, registramos que já pedimos à assessoria 
que confeccionasse o ofício. Assinaremos e 
protocolaremos o ofício ainda hoje, na Presidência 
desta Casa. 

O que mais nos deixa indignado é que essa 
mesma prestação de serviços é realizada para o 
Ministério Público, que não fala nada, não reclama de 
nada. Já fizemos um pedido de informação ao Procon 
estadual de quais as reclamações dos consumidores 
às operadoras que atuam no Estado do Espírito Santo. 
Porque se pedirmos à Anatel, não nos encaminhará. 
Mas, ao Procon encaminhará as respostas. Assim, 
teremos condição de analisá-las e fazer um debate, 
discutir nessa Comissão. 

Estaremos amanhã na Anatel, com o 
Presidente da Anatel, e colocaremos essas situações. 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, que é 
do interior, V. Ex.ª, às vezes, vai se deslocar para um 
distrito e fica incomunicável. Não tem como se 
comunicar com seus eleitores. Se for um problema de 
saúde, muito menos; se for um problema de 
emergência, muito menos.  

Cumprimento o Senhor Deputado Doutor 
Hércules que se faz presente na Comissão de Defesa 
do Consumidor. 

Passo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – 
Primeiramente, saudamos os presentes, neste dia tão 
bonito. 

Saudações ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, grande amigo, com quem estivemos ontem no 
bairro Terra Vermelha. Saudações ao querido amigo 
cariaciquense, Senhor Deputado Marcelo Santos; ao 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, nosso amigo, 
que está numa disputa danada com o Senhor 
Deputado Freitas. Mas estamos do lado de V. Ex.ª, 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

Essas operadoras realmente fazem o que 
acham que têm que fazer e acabou. O consumidor 
fica realmente numa situação de não saber a quem 
recorrer, esse é o problema. 

As operadoras Vivo, Claro. Quem faz a 
propaganda da Claro é aquele cara que foi pego 
chutado e não quis fazer o teste do bafômetro, o 
Luciano Huck. Que bom exemplo! 

Tem também as operadoras Oi, Tim. 
É bom que a Senhora ouça, mas a Senhora é 

funcionária da Tim. Os grandões estão em São Paulo; 
numa hora dessas estão em uma piscina. É por aí. 

Pergunto: por que em todo o Estado do 
Espírito Santo, e por que não dizer em todo o 

território nacional, mas estou me atendo ao Estado do 
Espírito Santo, há várias e várias regiões onde as 
pessoas não podem ter um telefone celular porque no 
local não há torre, não há sinal, o celular não pega? 
Isso é um absurdo! Esse pessoal só quer ganhar 
dinheiro, a verdade é essa, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, só quer ganhar dinheiro! Quando se faz um 
plano, pra sair do plano é a maior dificuldade.  

Não sei se já aconteceu com os senhores, mas 
comigo já aconteceu. Mas eles deram um azar danado 
porque foi comigo e dei uma jogadinha um 
pouquinho pesada, entendeu? É brincadeira. 

Imagine o que passam as pessoas humildes, 
que não podem dispor de um tempo um pouco maior 
para discutir a situação. É preciso ter tempo porque 
passam para um, para outro, o outro passa para 
outro... É aquela lavagem cerebral. E sair do plano é 
difícil.  

Mas estou hoje, nesta Comissão, com essa 
fala, dizendo em alto e bom som: por que eles não 
colocam, por exemplo, nas regiões de Cedrolândia, 
Pedra Invejada. Nesses lugares, moram pessoas, 
existem famílias. Nas Regiões de Cedrolândia, Pedra 
Invejada, Guararema, Água Limpa, as pessoas estão 
isoladas, mas são seres humanos como nós. Então, 
chegamos como representante de uma parcela da 
população, como os Senhores Deputado Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, Marcelo Santos, José 
Esmeraldo, e a primeira coisa que falam é isso: 
Estamos isolados.  

A comunicação é fundamental, 
importantíssima. Sem comunicação, nos dias atuais 
não vivemos, é difícil. Então, você quer uma fazer 
ligação da localidade de Pedra Invejada e não 
consegue. Estamos dando um exemplo, tem trezentos 
lugares onde não pega, não podem colocar torre 
porque não dá lucro.  Estão milionários. Parece que o 
indivíduo que passou na frente do Senhor Eike 
Batista tem parte da Vivo, Oi ou Claro. Depois o 
Senhor Eike Batista o passou. O homem mais rico do 
Brasil, às custas do povo. 

Há quem tenha três ou quatro celulares, 
Senhores Deputados Sandro Locutor e Esmael de 
Almeida. Três ou quatro celulares. Ótimo, que bom 
que têm esses celulares, mas muitas vezes não se 
pode usá-los porque nessas cidades não pega o sinal. 
O povo está indignado, e nós ficamos tomando 
paulada. As pessoas dizem: Pedi ao Deputado 
Fulano de Tal e o Deputado. 

Recordo-me que a Senhora Iracy Baltar, 
Prefeita do Município de Montanha, tentou colocar 
em Vinhático, uma região importantíssima próxima 
ao município do Senhor Deputado Gildevan 
Fernandes, um lugar maravilhoso. Passa-se de carro 
no asfalto e não pega o celular. 

Já entendi que tenho que parar, mas 
poderíamos ter um tempo maior.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – É porque a reunião da Comissão de 
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Proteção ao Meio Ambiente é às 11h. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Deputado Sandro Locutor, V. Ex.ª é cariaciquense, e 
o Senhor Deputado Esmael de Almeida é de Vitória. 
Muito bem, então pararei por aqui. Mas gostaria de 
falar por duas horas, pois tenho assunto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Há tempo hoje a tarde toda. Vou ceder a 
V. Ex.ª o horário das Lideranças, os dez minutos do 
Grande Expediente, os cinco minutos da fase das 
Comunicações, o tempo nas discussões das matérias 
e nas justificações de votos. E não cairá o sinal. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Por fim, 
parabenizo a representante da TIM. Uma moça 
simpática, elegante. É muito bom que a senhora 
esteja presente. Esperamos contar sempre com sua 
presença, com seu sorriso. É muito bom.  

Seria bom que a Oi, a Vivo e a Claro 
enviassem representantes também. Vou começar a 
fazer falas sobre isso no Plenário desta Casa. Esta 
Comissão é importantíssima. As pessoas precisam 
mais do que nós, não podem deixar de ser atendidas.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente reunião. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, para a 
qual designo 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
Está encerrada a reunião. 
 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

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

Convido a Senhora secretária a proceder à 
leitura das atas da quinta reunião extraordinária da 
segunda sessão legislativa ordinária da décima sétima 
legislatura, realizada aos dias vinte e oito do mês de 
novembro de 2012 e da décima sexta reunião 
ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 
décima sétima legislatura, realizada aos dias onze do 
mês de dezembro de 2012. (Pausa) 
 

(A Senhora secretária procede à 
leitura das atas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Em discussão as atas. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Pela aprovação.  
 
O SR. GILSINHO LOPES – Pela 

aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Atas aprovadas como lidas. 
Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE 
PAUTA: 
Não houve no período. 
 

ORDEM DO DIA 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY 

PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas. 

 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

O Projeto de Lei n.º 122/12, de autoria do Senhor 
Deputado Dary Pagung, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de todos os empresários a 
divulgarem, em seus estabelecimentos, para 
conhecimentos dos consumidores, lista dos dez 
maiores fornecedores com reclamações no Procon. 

A Comissão de Defesa do Consumidor é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 122/12, de autoria do 
Senhor Deputado Dary Pagung. Parabenizo S. Ex.ª 
pelo excelente projeto de lei. 

Senhor Presidente, o relato é pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Em discussão o parecer. (Pausa) 
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Encerada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– A Presidência acompanha o voto do relator.  
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Não havendo mais projeto nas mãos do 

Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, concedo 
a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes, para 
relatar. 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
presidente, o Projeto de Lei n.º 95/12, de autoria do 
Senhor Deputado Claudio Vereza, altera dispositivos 
da Lei n.º 7.812, de 21 de junho de 2004, que dispõe 
sobre a proibição de pessoas jurídicas de direito 
público e privado que prestam serviços na área da 
saúde de exigirem do consumidor, para fins de 
prestação de atendimento, cheque caução. 

Senhor Presidente, na última reunião, 
tínhamos observado e o Senhor Deputado Gildevan 
Fernandes pediu vista. Porém, já é proibido por lei. 

Estamos encerrando o ano, portanto não 
deixaremos esse projeto para o próximo ano, mas a 
nossa vontade é de rejeitá-lo. Rejeitá-lo por 
considerarmos que tem um dispositivo, como já 
mencionamos, que se a pessoa está passando mal, 
tem um hospital público na porta de casa e não quer 
ir até ele, e sim ao hospital particular, mas não possui 
plano de saúde, então tem que fazer o depósito.  

O Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, 
como médico sabe, perfeitamente, que existe esse 
mecanismo. As pessoas, principalmente, as que não 
são humildes, mas aqueles estelionatários ou pessoas 
que gostam de aplicar golpe, vão à rede privada e 
querem usufruir do  bom e do melhor.  

Como o Senhor Deputado Doutor Henrique 
Vargas está presente nesta reunião da Comissão de 
Defesa o Consumidor, mas está ansioso porque tem 
outro compromisso, relatamos pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 95/2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS  

– Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

- A Presidência acompanha o voto do relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Aproveitamos a presença do Senhor 

Deputado Doutor Henrique Vargas na Comissão de 
Defesa do Consumidor, para deliberarmos sobre o 
que foi decidido em Brasília, sobre a Audiência 

Pública, a ser realizada no Plenário Dirceu Cardoso, 
nesta Casa de Leis, no dia 19 de fevereiro de 2013, 
terça-feira, às 10h, com a participação do Senhor 
João Rezende, Presidente da Anatel, e representantes 
legais das operadoras de telefonia móvel que atuam 
no Estado do Espírito Santo, para discutir melhorias 
nas prestações de serviços aos consumidores 
capixabas. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Pela aprovação. Aproveitamos para parabenizar a 
Comissão de Defesa do Consumidor, porque se não 
fossem os três Deputados que foram à Brasília, não 
teríamos conseguido essa agenda tão importante para 
o Estado do Espírito Santo com o Senhor João 
Rezende, Presidente da Anatel.  

Ficamos tristes ao ver, no outro dia, no jornal 
A Gazeta, que é um jornal de grande circulação, na 
qual temos imenso respeito, uma notícia falando que 
não precisaria que dez por cento da Assembleia 
Legislativa tivesse ido a Brasília para conseguir essa 
agenda.  

Hoje mesmo, fomos ligar de manhã e 
ouvimos a mensagem de que o número não existia, e 
sabemos que existe, ou estamos falando com a pessoa 
e outra entra no meio da ligação, ou não conseguimos 
telefonar, pois fica dando sinal de ocupado, ou a 
chamada cai, enfim, são várias situações, portanto 
essa agenda é de fundamental.  

Se tivesse ido somente um Deputado, não 
teríamos conseguido essa agenda importante. Não 
deveriam ter ido somente três Deputados, mas sim os 
trinta Deputados dessa Casa de Leis para 
conseguirmos firmar o compromisso. Mas o Senhor 
João Rezende nos atendeu muito bem, foi solidário 
ao nosso Estado e, graças a esses três Deputados que 
foram a Brasília, conseguiram essa agenda tão 
importante. Portanto, parabenizamos a Comissão de 
Defesa do Consumidor que, sem dúvida, juntamente 
com outras comissões, é uma das mais atuantes e 
importantes da Assembleia Legislativa. 

Parabéns, Senhores Deputados Dary Pagung 
e Gilsinho Lopes. Peço licença, pois terei de me 
ausentar.  

A partir de janeiro estaremos desempenhando 
os trabalhos como prefeito da Cidade de São Gabriel 
da Palha, mas gostaríamos de ser convidado para essa 
agenda que será importante para todo o Estado do 
Espírito Santo. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Agradeço ao Senhor Deputado Doutor Henrique 
Vargas as palavra e também a presença de V. Ex.ª em 
Brasília na Anatel.  

Como vota o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes? 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Pela 

aprovação.  
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Senhor Presidente,  aproveito para 
parabenizar o querido Deputado Doutor Henrique 
Vargas que será diplomado hoje. Se Deus quiser 
estaremos na posse de V. Ex.ª prestigiando-o. 

Fazemos coro às palavras do Senhor 
Deputado Doutor Henrique Vargas, pois a audiência 
foi extremamente proveitosa, na qual observamos que 
os organismos federais estão de olho na atuação das 
operadoras em nosso Estado e  eles tinham o 
controle; tínhamos o entendimento em função do 
Ministério Público reclamar que as multas são 
pequenas e as multas não são nada pequenas; são 
multas altíssimas.  

Com relação à fala do Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas, o jornal de circulação - está 
na coluna Victor Hugo  e cito o nome do jornalista 
Leonel Ximenes - fez uma colocação maldosa que 
não traz proveito nenhum para a sociedade capixaba. 
Muito pelo contrário: traz um grande prejuízo. É um 
desserviço que está prestando à sociedade capixaba e 
aos leitores do jornal A Gazeta. Ele mesmo colocou a 
crítica dizendo que dez por cento da Assembleia 
Legislativa estava presente em Brasília. Estávamos 
muito bem representados e fizemos um trabalho que 
dignifica o Parlamento e não fomos lá por 
brincadeira, inclusive o Senhor Luís Felipe Alves 
estava presente.  

O Senhor João Rezende, Presidente da 
Anatel, é gaúcho, não conhece o Estado do Espírito 
Santo e aceitou com muito prazer o nosso convite. 

Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, 
no jornal A Gazeta de hoje - é interessante - o Leonel 
Ximenes coloca assim:  
 

Net antecipou 
A Net deve ter pensado que o fim do 
mundo iria acontecer ontem.  Talvez 
isso explicasse a pane geral da 
operadora que atingiu ontem 
telefones, internet e TV por 
assinatura  em vila Velha.  

 
Também é regida pela Anatel. Ele mesmo faz 

a crítica aqui e depois critica. Então eles não sabem 
se posicionar. No domingo colocaram nessa mesma 
coluna que o governista mais oposicionista do 
Parlamento capixaba é o Deputado Gilsinho Lopes. 
São coisas sem fundamento, sem critérios que não 
engrandecem, não enobrecem nenhum veículo de 
comunicação. Ao jornalista é facultado o direito, o 
poder de investigação, o poder de divulgação. Mas 
merecemos respeito até porque este Parlamento tem 
demonstrado uma seriedade muito grande com a 
coisa pública. Temos votado todas as matérias e na 
pauta não ficará uma matéria sequer de Governo ou 
de outro órgão para votar.  

Com relação aos servidores, todas as matérias 
que vieram votamos e aprovamos. Então, qual é a 
critica? É por criticar? Então não faz sentido. 

Senhor Presidente, fico às vezes preocupado 

porque tenho alguns colegas que me perguntam se 
não tenho medo e digo que não tenho medo. Só tenho 
medo de uma pessoa, que é Deus, se eu errar. Mas 
procuro levantar, pedir a Ele proteção, o 
encaminhamento e o equilíbrio.  Penso todos os dias 
nisso e sempre fico dentro do Plenário brincando com 
todos e trato todos com o maior respeito, do gari ao 
Presidente desta Casa e temos a liberdade e o respeito 
por todos eles, ou seja, não faltamos com respeito 
com ninguém. 

Senhor Presidente, ficamos de certa forma 
triste. Hoje o Senhor Deputado Doutor Henrique 
Vargas toma posse e, consequentemente, se despede 
desta Casa. Ontem os Senhores Deputados Luciano 
Pereira, Luciano Rezende, Rodney Miranda e 
Marcelo Coelho se despediram. Cinco Deputados 
com quem tivemos uma convivência de dois anos vão 
nos deixar momentaneamente e não conviveremos 
mais com S. Ex.ªs no dia a dia. Mas estaremos 
presentes porque serão prefeitos de importantes 
municípios do Estado e precisam de nós para 
defendê-los. 

Recebemos hoje a visita do Senhor Fábio 
Ribeiro Bittencourt, Defensor Público, que veio 
prestigiar os Senhores Deputados. Na primeira 
eleição para Diretor-Geral, ele foi eleito pela maioria 
dos votos e o Governador Renato Casagrande fez a 
escolha pelo Doutor Gilmar Alves Batista que agora 
está no poder, disputou novamente e perdeu por seis 
votos. Está fazendo uma visita de cortesia a esta Casa 
e pedimos que viesse à Comissão de Defesa do 
Consumidor e ele já havia falado com V. Ex.ª, mas 
foi visitar o Senhor Deputado Sandro Locutor. 

Dissemos ao Senhor Gilmar Alves Batista 
que V. Ex.ª havia pedido ao Defensor Público-Geral 
a saída do Defensor Público de Baixo Guandu pela 
situação incisiva como ele estava atuando, de uma 
forma como manchava, maculava a instituição dos 
Defensores Públicos. Dissemos a ele que 
precisávamos do atendimento.  

Quando chegam reclamações até nós é 
porque temos nossas redes de informações que 
procuramos checar para saber se são fidedignas e, 
então, buscamos as autoridades competentes, os 
chefes dos setores competentes para fazermos a 
denúncia e retirá-las porque não queremos que 
nenhuma instituição seja maculada. Não podemos 
permitir que profissionais desonestos permaneçam 
nelas fazendo ameaças, ações impróprias e tentando 
tirar proveito. Isso foi o que ocorreu com o Defensor 
Público de Baixo Guandu. Chegou a ser preso, está 
afastado das funções para apuração e esperamos que 
o  Doutor Gilmar Alves Batista ou o Senhor Fábio 
Ribeiro Bittencourt, se for o próximo Defensor 
Público-Geral vejam isso com carinho e que a 
Defensoria  tenha o condão de alcançar todo o Estado 
para que cada município tenha um Defensor, já que 
há necessidade pelo grande e intenso trabalho.  

Nos mutirões, às vezes, se fazem seiscentos, 
setecentos atendimentos num final de semana. Se 
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num final de semana fazem seiscentos a setecentos 
atendimentos, com certeza a demanda reprimida é 
muito grande e em função disso é que as pessoas nos 
procuram. 

Estamos feliz por encerrarmos o ano de 2012 
com chave  de ouro, sem nenhum projeto na pauta, 
ou seja, a pauta está vazia e todas as nossas atas 
foram aprovadas. Esperamos que no próximo ano 
tenhamos uma boa equipe nesta Comissão. Queremos 
votar em V. Ex.ª para presidente, queremos fazer 
parte dela e também que tenhamos colegas aguerridos 
para dar quorum todos os dias. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG) 

– Senhor Deputado Gilsinho Lopes, como vota na 
audiência? 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - ( DARY 

PAGUNG) – Também voto pela aprovação. Está 
aprovada a audiência pública no dia 19 de fevereiro 
de 2013, às 10h, desta Comissão talvez será realizada 
no Plenário porque será uma audiência grande. 

Agradecemos ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes as palavras. Realmente esta Comissão 
trabalhou muito. Fizemos várias audiências públicas, 
tanto fora da Assembleia Legislativa como no 
Plenário Judith  Leão e, com certeza, a Comissão de 
Defesa do Consumidor fez seu papel trabalhando em 
defesa dos consumidores do Estado do Espírito 
Santo. 

No ano que vem, se Deus quiser, teremos 
novos membros, nova eleição para a presidência das 
Comissões e não sabemos ainda como as Comissões 
permanentes da Casa ficarão. Com certeza, aqueles 
que vierem para essa Comissão continuarão dando o 
trabalho que essa Comissão merece.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes  agradeço a 
V. Ex.ª pelas palavras sobre o Defensor Público do 
Município de Baixo Guandu. Reunimos com o 
Senhor Gilmar Alves Batista, Defensor Público Geral 
do Estado do Espírito Santo, duas ou três vezes, 
relatando a nossa dificuldade e o que estava 
acontecendo no Município de Baixo Guandu. Com 
certeza, o Ministério Público e o Poder Judiciário 
tomarão providências. Esses dois órgãos estão a par 
do assunto e daremos resposta para a sociedade 
capixaba e para a  de Baixo Guandu.  

Passa-se à fase das Comunicações. 
Registro que no dia 28 de dezembro, sexta-

feira, às9h30min, realizaremos uma visita técnica ao 
Condomínio Vale do Luar e Village do Sol com a 
participação do Diretor-Presidente do Iema, Cláudio 
Denicoli, para discutir sobre o embargo realizado 
pelo órgão.  

Então, o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
esteve no Iema essa semana, na segunda-feira, 
representando essa Comissão e me passou que foi 

uma reunião muito boa e que garantiu a ida do 
Diretor-Presidente do Iema a esse condomínio. 
Agradeço ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes por 
essa agenda que V. Ex.ª fez no Iema em prol do 
Condomínio Vale do Luar e Village do Sol. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Só para acrescentar. O 
Senhor Cláudio Denicoli, Diretor-Presidente do Iema, 
foi extremamente receptivo. Os diretores da 
Associação do Vale do Luar e Recanto do Sol saíram 
felicíssimos porque S. S.ª deu uma orientação técnica 
e disse que as condicionantes aplicadas e que 
resultaram em multa, foram em decorrência do não 
atendimento da Garantia e da GIC para atender as 
requisições.  

Mas que eles abrirão mão de algumas 
condicionantes e junto ao Ministério Público 
realizarão um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) 
para que os proprietários, que já têm escritura, 
possam ter a instalação da água pela Cesan e da 
energia pela Escelsa. Nada obsta que a Cesan e a 
Escelsa instalem a água e a energia no local. Eles 
disseram que, apenas em função de vários 
loteamentos irregulares e invasões, a Cesan e a 
Escelsa usam esse critério de informar que a situação 
é essa.  

Informo também que na sexta-feira, a ação 
civil pública que foi ajuizada pelo Senhor Marcos 
Antônio Nogueira da Gama, Promotor de Justiça, do 
Município de Guarapari, em relação ao loteamento, 
foi concedida a Liminar pelo Juiz de Direito em que a 
Garantia e a GIC não podem mais vender lote algum 
dentro do condomínio. Eles estão impedidos de fazer 
isso. 

Nessa audiência que participaremos no dia 28 
de dezembro, solicito à assessoria que, aproveitando 
a oportunidade que o Presidente do Iema nos 
condicionou, os responsáveis pela Garantia e pela 
GIC estejam presentes porque faremos todos os 
questionamentos e sanearemos todas as dúvidas para 
fecharmos o ano com chave de ouro. 

O pessoal do condomínio está extremamente 
satisfeito com a Comissão. Querem agradecer a V. 
Ex.ª, Senhor Presidente, aos membros  e toda a 
assessoria desta Comissão. Estão maravilhados com o 
tratamento dispensado por esta Comissão e pelos 
colaboradores da mesma. Por isso, os Senhores Mário 
Sérgio Lorençatto, Ricardo Marques Nogueira e 
Marcos Ribeiro do Nascimento, assim como o 
Sindinotícias, querem fazer um agradecimento. 

Já estaremos em recesso, não  teremos 
oportunidade mas esperamos que essa situação seja 
resolvida e que no início do próximo ano, possamos 
estar com eles festejando e comemorando mais uma 
vitória desta Comissão.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 
– Agradeço ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes o 
brilhante trabalho. S. Ex.ª está nos ajudando muito 
nesta Comissão. 

Vou suspender os trabalhos para lavratura da 
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ata da presente reunião.  
Está suspensa a reunião. (Pausa)  

 
(A reunião é suspensa às 10h46min 
e reaberta às 10h47min)  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG) 

– Está reaberta a reunião.  
Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura da ata da presente reunião. (Pausa)  
 

(A Senhora secretária procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG)  

– Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Aprovada a ata como lida. 
Agradecemos aos Senhores Deputados 

Gilsinho Lopes e Doutor Henrique Vargas e à 
assessoria da Comissão. Fechamos este ano com 
ouro, pelos trabalhos que realizamos, pelas 
audiências públicas, pelas visitas técnicas. 
Agradecemos também aos integrantes da imprensa, 
que sempre nos acompanha, à TV Assembleia, e a 
Senhora Renata da Penha Moreira, fotógrafa. No 
próximo ano, se Deus quiser, estaremos juntos para 
defendermos ainda mais os consumidores capixabas.  

Bom recesso e boas festas a todos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente reunião. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, para a qual 
designo 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
Está encerrada a reunião. 
 
 

 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

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

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

Convido o Senhor Secretário a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(O Senhor Secretário procede à 
leitura da ata) 

  
 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Em discussão a ata. (Pausa) 

Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

  
O SR. DOUTOR HENRIQUE VARGAS – 

Pela aprovação.  
 
O SR. DA VITÓRIA – Pela aprovação.  
 
O SR. LUIZ DURÃO – Pela aprovação. 
 

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

Cumprimentamos os representantes da 
Polícia Civil, o Senhor Ricardo Louzada Reis; o 
Senhor Antônio Tadeu Nicoletti Pereira; o Senhor 
Denys Mascarenhas, do Sindaspes; o Senhor Eduardo 
Pinheiro, da Delegacia de Crimes Eletrônicos; os 
concursados de 1996 da Polícia Militar; os 
concursados de 1993; o Doutor Landulpho Lintz; o 
agente de polícia que está junto com S. S.ª; o Senhor 
Milton Francisco de Oliveira, subdelegado de polícia. 

Desejamos um bom dia a todos. Que Deus 
nos dê uma boa semana e que tenhamos resultados 
positivos no decorrer desta semana para fecharmos o 
ano com chave de ouro. 

O Governo do Estado encaminhou um 
projeto da Polícia Civil a esta Casa, que deverá ser 
votado amanhã, às 15h. Foi designada uma comissão 
e o projeto foi discutido com todas as categorias da 
Polícia Civil. 

Sabemos que em um projeto onde há 
discussão com o Governo, a exemplo da Polícia 
Militar, do Bombeiro Militar e nós, da Polícia Civil, 
nem sempre alcançamos o objetivo concreto e tudo o 
que queremos. Mas, houve um avanço. Pelo que 
entendemos já há um consenso para que votemos 
esse projeto.  

Conversamos com o Presidente da Casa e o 
projeto será lido no Expediente de hoje. Amanhã, às 
15h, o projeto estará na Ordem do Dia para votação. 
Já fizemos um convite para os membros integrantes 
da Polícia Civil para comparecerem. 

Senhor Deputado Da Vitória, também 
queremos cobrar do Governo, mais uma vez, o 
encaminhamento do QO do bombeiro. V. Ex.ª pediu 
vista na Comissão de Segurança do projeto da Polícia 
Militar, que será lido hoje. Encaminharemos a 
relatoria para V. Ex.ª, considerando que é o 
representante da Polícia Militar nesta Casa e sempre 
defendeu os policiais civis em todos os projetos que 
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vêm para esta Assembleia Legislativa, do Sindaspes e 
dos bombeiros. 

Solicito ao Senhor secretário que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
OFÍCIO/GDCL/N.º 108/2012, encaminhado 
pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Cacau 
Lorenzoni, justificando sua ausência na 
reunião ordinária realizada no dia 03 de 
dezembro do corrente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Ciente. Arquive-se no banco de dados 
desta Comissão. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 
COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhores membros da Comissão de 
Segurança, recebemos e encaminhamos para os 
gabinetes de V. Ex.as uma reclamação do aposentado 
Ewald Santana sobre os aposentados e/ou em via de 
se aposentar, promoções e reenquadramento da 
Polícia Civil no Espírito Santo, IPAJM, Seger e 
outros. 

Conversamos com o Senhor Ricardo Louzada 
Reis. Já foram enquadradas as pessoas que se 
aposentaram e eles também terão o mesmo direito 
dentro desse projeto. Portanto, essa reclamação 
perdeu o objetivo.  

Franquearemos a palavra. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória, que gostaria de fazer uma colocação sobre o 
projeto, sobre a conduta e o tratamento de algumas 

autoridades e S. Ex.ª sempre tem defendido a 
Segurança Pública, o Governo Renato Casagrande e, 
às vezes, não é ouvido em determinadas situações. 
Portanto, isso traz um certo descontentamento. 

Estivemos na reunião terça-feira, às 17h, no 
gabinete do Senhor Luiz Carlos Ciciliotti, Secretário-
Chefe da Casa Civil, com o Secretário de Estado de 
Segurança Pública, o Chefe de Polícia, os 
Procuradores Lívio Oliveira Ramalho e Eva Cardoso 
e os demais Senhores Deputados desta Comissão. 

A conversa avançou bastante. Muitos dos 
concursados de 1996 enviaram mensagem e e-mail, 
mas não respondi a e-mail algum, mesmo com 
ansiedade, porque temos que ter uma resposta 
objetiva e estamos nesse entendimento. 

Tenho a certeza de que vamos alcançar o 
objetivo porque estamos trabalhando, os Senhores 
Deputados estão cobrando do Governo. Elaboramos 
uma pauta bastante proativa, na qual colocamos a 
situação sob a ótica de que todas as ações que os 
Senhores ganharam em primeiro grau, em segundo 
grau foram reformadas e os Senhores perdiam. E era 
reformada por quê? Porque à época dessas ações, era 
o Governador, Paulo Hartung. E o que S. Ex.ª fazia? 
Ia direto ao Tribunal de Justiça, negociava e as ações 
não prosperavam. 

Falei isso à Mesa com muita veemência, para 
os Procuradores, porque não posso admitir que 
pessoas que têm direito não ganhem seu direito. 
Direto é para ser respeitado. Temos essa situação, 
falamos isso na reunião e os Senhores Deputados 
José Esmeraldo, Da Vitória, Doutor Henrique 
Vargas, todos, foram enfáticos em expor a situação. 

Teremos ainda o retorno. A Procuradoria 
Geral do Estado tem um prazo de dez dias, que 
completaria na próxima sexta-feira, mas o Senhor 
Deputado José Esmeraldo está tentando antecipar 
porque na quarta-feira viajo para Brasília com os 
Senhores Deputados Doutor Henrique Vargas, Dary 
Pagung e Cacau Lorenzoni. Vamos à Anatel e só 
retornaremos na sexta-feira. Mas o Senhor Deputado 
José Esmeraldo, segundo informações, tentou 
antecipar talvez para amanhã essa reunião, que está 
marcada para às15h de sexta-feira. 

Os Senhores Deputados Da Vitória, Luiz 
Durão e Doutor Henrique Vargas estão confirmando, 
então faremos essa reunião na sexta-feira e segunda-
feira queremos estar nesta Comissão olhando para os 
Senhores com um sorriso largo, dizendo: venceram. 
Isso é o que queremos. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente 

Gilsinho Lopes, saúdo V. Ex.ª, o Senhor Deputado 
Luiz Durão, membro efetivo desta Comissão, o 
Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, todos os 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 123 

servidores da nossa Comissão de Segurança e o 
Procurador Fernando Silva. O ex-Deputado Estadual, 
Doutor Fernando Silva sempre foi apaixonado pelo 
PDT, mas agora a paixão aumentou porque viu que a 
Presidenta Dilma Rousseff está vindo para o PDT, 
voltando para sua casa, e hoje ele já está pensando 
em se filiar ao partido. Senhor Deputado Luiz Durão, 
vamos fazer uma avaliação, se V. Ex.ª permite, para 
trazer o Doutor Fernando Silva de volta. 

Cumprimento o Doutor Landulpho Lintz, 
Delegado de Polícia e em nome dele saudar todos os 
nossos policiais civis, representantes de classe, 
Senhores Antônio Tadeu Nicoletti, Presidente da 
Appes, e Antônio Fialho Júnior, Presidente do 
Sindicato dos Investigadores, nossos amigos de 1996, 
concursados da Polícia Militar, profissionais da 
imprensa, sociedade capixaba, nossos agentes 
penitenciários que estão presentes, concursados 
investigadores da Polícia Civil e Major da Polícia 
Militar.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
parabenizamos V. Ex.ª pela reunião realizada na 
semana passada na Casa Civil, com o Governo, com 
os Secretários de Governo, de Segurança Pública e da 
Casa Civil, Luiz Ciciliotti, nós e os Senhores 
Deputados José Esmeraldo, que deve estar a caminho 
desta Comissão.  Os encaminhamentos foram feitos 
com muita responsabilidade. O Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes esteve à frente da direção dos nossos 
trabalhos.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, o perfil de 
V. Ex.a faz a diferença neste Parlamento. A missão 
dos nossos concursados de 1996, não é fácil. Estamos 
trabalhando com responsabilidade e o Governo sabe 
que a nossa condução é com responsabilidade. 
Precisamos resolver essa demanda. Alguns litígios 
ajuizados não estão tendo os mesmos resultados que 
os dos nossos investigadores, mas temos que 
trabalhar para que essa demanda possa ter uma 
conclusão e o direito que entendemos ser dos 
Senhores possa ser efetivado. 

O Governo do Estado necessita de 
contratação dos novos profissionais e a vontade e 
determinação dos Senhores de estarem todas as 
segundas-feiras nesta Casa demonstram para a 
sociedade capixaba que os Senhores trabalharão para 
defender a nossa segurança pública com muito amor 
e vontade. Da mesma forma, nossos investigadores 
estão dando sua contribuição que muitos pensavam 
que eram pessoas que já tinham avançado no seu 
tempo de idade e estão demonstrando juventude e 
responsabilidade e, principalmente, compromisso 
com a sociedade.  

Por isso, Senhor Deputado Doutor Henrique 
Vargas, parabenizamos o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes pela ênfase ao caso com muita persistência. 
Houve um compromisso da Procuradoria-Geral do 

Estado em designar dois procuradores para que, até 
no final da semana, possam encontrar os caminhos 
para que trabalhemos, junto com o Judiciário, um 
processo de acordo. Esta foi a missão dada aos dois 
procuradores. Encontrar o caminho para o Governo 
entrar em consenso com o Poder Legislativo e o 
Poder Judiciário para que o acordo seja homologado. 
Para isso, é necessário encontrar caminhos e 
elementos legais para o Governo ter a possibilidade 
de atender ao pleito dos Senhores que é o nosso 
pleito, é o pleito desta Comissão.  

Nesta Comissão, não existe discurso para 
vender ilusão. O discurso é de responsabilidade. 
Toda a vontade dos Senhores está representada na 
nossa vontade porque esta luta já dura muito tempo e 
também queremos comemorar. Então, faremos justiça 
com a defesa que o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
realizou e conseguindo esse tempo com o Governo 
para que ele traga as alternativas para que possamos 
concluir as possibilidades este ano. 

 Então, parabenizamos o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes e acreditamos que, ainda nesta 
legislatura, conseguiremos construir grandes 
oportunidades para o nosso funcionalismo público. 
Temos o projeto da Polícia Civil. Apoiamos esta 
instituição que hoje, nesta Casa, temos representante 
legítimo da classe. Temos Deputados que a defendem 
há muito tempo, desde que chegaram a esta Casa. O 
Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas está indo 
para São Gabriel da Palha, mas o Senhor Deputado 
Luiz Durão sempre atuou em todas as demandas do 
funcionalismo público, especialmente, a dos 
operadores de segurança pública. 

As reuniões desta Comissão da Segurança 
são gravadas e, posteriormente, divulgadas para a 
nossa sociedade capixaba. Tem seis anos que estou 
nesta Casa. Cheguei à Assembleia Legislativa em 
2007 no PDT com o Senhor Sérgio Vidigal candidato 
a governador. O modelo de política que aprendi a 
fazer não foi o de apadrinhamento, porque se tivesse 
alguma coisa para me ajudar, para fortalecer o meu 
mandato, naturalmente o governador da época não 
iria fazer, porque fortaleceria o adversário. Cheguei 
como adversário nesta Casa e tive de aprender a fazer 
a política do convencimento.  

Todo governador quer ter a condução de um 
mandato com mais facilidade. Esta Casa de Leis é 
composta por vários partidos e, quanto mais apoio 
tiver na Mesa Diretora, nas comissões importantes, 
de peso, melhor será.  

O PDT chegou a esta Casa de Leis com 
quatro deputados. Conduzi o meu mandato trazendo 
as demandas que eram de anseio da coletividade, da 
minha região, das instituições, mas nunca abri mão 
da instituição da Polícia Militar, independente se o 
voto do policial ser meu ou não.  O Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes tem amizade com policiais militares 
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no Município de Cariacica.  É direito de V. Ex.ª ter a 
parceria, a amizade e o voto dos colegas.  

No Município de São Gabriel da Palha o 
Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas deu um 
show nas eleições.  Da mesma forma o Senhor 
Deputado Luiz Durão, que é amigo. 

Tenho a obrigação de trabalhar pela Polícia 
Militar e de conhecer um pouco mais sobre os 
problemas existentes na corporação. E sempre 
trabalhamos nesse sentido, algumas vezes sendo 
compreendido e outras vezes não pela instituição, 
mas sempre com a parceria das associações de classe, 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 

Esta foi a primeira vez em que tivemos um 
desmembramento da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar. O quadro organizacional da PM 
foi enviado a esta Casa e o do Corpo de Bombeiros 
não. Estamos chegando ao final do ano e o quadro 
organizacional do Corpo de Bombeiros não chegou a 
esta Casa de Leis ainda. 

O Senhor Governador Renato Casagrande 
tem um modelo diferente de administração. Conduz 
de forma democrática. Aceita o contraditório. 
Quantas vezes criticamos o Governo nesta Casa de 
Leis em determinadas áreas, mas S. Ex.ª entende, 
respeita o parlamentar.  

Peço ao Senhor Governador que fale com o 
Secretário de Estado da Segurança, com o Secretário 
da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, com o Secretário da Casa Civil e envie 
logo esse quadro organizacional para esta Casa de 
Leis. Dá tempo de aprovar para este ano. Não 
precisava ter feito compromisso, mas fez. 

Acreditamos que, agora, com o Coronel 
Edmilton Ribeiro Aguiar Junior, que está chegando, 
com humildade...  S. Ex.ª pediu para ter uma reunião 
com a Comissão de Segurança e está vindo a esta 
reunião. Falei que promoveria o diálogo com o 
Presidente da Comissão de Segurança e S. Ex.ª falou 
que viria a esta Casa quantas vezes for necessário. 
Isso demonstra a grandeza do Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. 

Queremos também falar sobre a Polícia 
Militar. O Coronel Ronalt Willian de Oliveira, 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Espírito 
Santo, uma pessoa democrática, que tem uma relação 
muito boa dentro da instituição, necessita, nesse 
momento, de aumentar a sua sensibilidade, porque já 
tivemos experiências demais nesta Casa de Leis e o 
projeto que chegou à Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo, que estabelece os princípios, 
condições e requisitos para ingresso nas carreiras da 
Polícia Militar, está provocando um constrangimento 
ao Governo do Estado. Há duas semanas que esse 
projeto não anda nesta Casa. E sou responsável por 
isso também.  

Não vou permitir que esse projeto tramite 

sem sintonia com a classe. Não vai andar. Pode até 
andar se tratorar, se o Governo usar a relação que 
tem com os partidos. Mas imaginem o projeto ser 
aprovado e não ter o voto do representante da classe. 
Não é bom. O Governador não vai ter satisfação com 
isso. 

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
Presidente da Comissão de Segurança, já anunciou 
por várias vezes que a relatoria do projeto será 
designada para mim, que vou relatar contrário. 
Imaginem o Governador ter na comissão temática, do 
tema, uma relatoria contrária. 

Represento nesta Casa uma parcela da 
sociedade, mas não trabalho dessa forma. Quantas 
vezes, Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Luiz 
Durão e Doutor Henrique Vargas, fui ao gabinete do 
Comando? A sociedade me colocou deputado 
estadual, momentaneamente. E poderia convocar o 
Secretário de Estado, o Comandante-Geral da Polícia 
Militar. E já fiz isso no mandato passado, e vocês 
presenciaram. Já atribui a responsabilidade ao 
Governo várias vezes.  

Receio e medo não são comigo. Pode ser com 
qualquer um. Responsabilidade é comigo. Até pela 
minha origem, Doutor Landulpho Lintz, que é 
colatinense e conhece. Sou filho de pai e mãe sem 
formação escolar nenhuma, mas Deus já fez muito 
comigo e me colocou nesta Casa de Leis.  

Agora, é hora de usarmos nossa formação 
familiar e experiência de vida e não fazer bravatas 
nesta tribuna, não fazer onda nesta tribuna, como foi 
feita em mandatos passados, como foi feito na 
Câmara Federal, ou seja, falar e brincar com o 
sentimento dos nossos representantes, Senhor 
Antônio Fialho Garcia Júnior, falar que vai mudar a 
história de vida, que vai aumentar salário, que vai dar 
promoção. Nós fizemos e não usamos somente o 
discurso, e sim as nossas ações.  

O novo quadro organizacional da Polícia 
Militar mudou a história de vida de todos. Alguns 
podem não consentir, mas todos foram promovidos.  
Fizemos muitas agendas com as entidades de classe e 
com o Comandante-Geral, mas com muita humildade 
e paciência. O que não dá para ter paciência mais é 
que um projeto venha para esta Casa de Leis sem 
conversar conosco. Não dá para ter paciência mais, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

Quando os policiais militares se fazem 
presente nas galerias desta Casa é porque alguma 
coisa está errada. O Senhor Governador não quer 
isso, porque para S. Ex.ª não é bom. É bom que um 
projeto chegue a esta Casa combinado e 
consensualizado.  

Há alguns dias um projeto chegou nesta Casa 
tirando um direito que os praças têm há mais de cem 
anos, de fazer o concurso interno para oficial da 
Polícia Militar, descontando seu tempo de exercício 



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 125 

de função dentro da classe. Nenhum Deputado 
aceitou. Podem até pensar em mudar o voto depois, 
mas antes não. O projeto foi retirado semana passada, 
quarta-feira, e foi mandado outro.  Isso não é bom 
para o Governo.  O outro, que chegou, está 
consertando um problema administrativo da PM. 
Tem que consertar. Improbidade administrativa para 
o Comandante. Mas está tirando um direito dos 
futuros sargentos a terem sua promoção no ano de 
2012. Quem gosta de perder direito? 

Não dá para fazer o curso em 2012, tudo 
bem. Mas o direito à promoção tem que ser igual para 
todos.  Já aumentamos o quadro algumas vezes e 
estamos torcendo para que nossa sociedade tenha a 
seu dispor um efetivo maior. Estamos torcendo para 
que o Comandante consiga colocar o edital com as 
suas especificações e fazer a contratação pública. O 
Senhor Governador está torcendo para isso e os 
nossos oficiais da Polícia Militar que, hoje, estão se 
formando fora, precisam cada vez mais de ter seu 
quadro preenchido.  

Hoje, não temos a quantidade de tenente para 
fazer a fiscalização nas ruas. Precisamos contratar 
mais, mas precisamos que os praças, que serão 
promovidos a sargento, tenham a oportunidade de ter 
o seu curso de acordo com a lei que foi aprovada. 
Não foi por acaso que fizemos a lei. Fizemos a lei 
dando a obrigação ao Governo do Estado, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, de realizar um curso de 
sargento por ano e um de cabo por ano.  

Sabem por que razão? Porque tenho 
experiência. Fiz o curso de formação de cabo em 
1992 e fiquei quatorze anos como cabo. Vim para 
esta Casa de Leis como cabo da reserva. Isso acabou, 
porque vim para esta Casa também. E com o 
entendimento dos Deputados, que passaram a 
conhecer nossa instituição, conseguimos transformar 
essa situação.  

Mas não podíamos trair a sociedade do 
Município de Marilândia, e o Delegado do Município 
de Marilândia está presente, os produtores rurais que 
nos pediram ajuda e ser só o deputado da Polícia 
Militar. A prova é o Doutor Landulpho Lintz. 
Ajudamos a região, o Estado do Espírito Santo e a 
área da Educação, mas não deixamos de ajudar nossa 
instituição. Por isso, hoje, estamos dando essa 
atenção especial.  Estamos chegando ao final deste 
ano legislativo e não aceitaremos que passem por 
cima da nossa representatividade.  

O Coronel Ronalt Willian de Oliveira, 
Comandante-Geral da Polícia Militar, que diz ter uma 
relação de amizade comigo, então use essa amizade 
agora, porque não aceitarei! Até mesmo porque, 
Comandante, está ficando na sua conta! Está ficando 
na sua conta! Um projeto não pode ser elaborado 
porque o Governador não tem todas as informações 
sobre as instituições, não tem! Não tem, e quando 

chegar aqui... por que não chegou? Agora não 
pedirei, não solicitarei e não implorarei porque usarei 
meu mandato, o exercício da minha 
representatividade para dar condições regimentais e 
constitucionais para esse projeto não passar. 

Já afirmei que se achasse que isso tivesse a 
direção direta do Governador, falaria de S. Ex.ª, do 
secretário de segurança, mas não tenho! Não dá para 
conhecer todos os detalhes, e os que estão aqui 
vieram da nossa instituição, da polícia militar. 
Resolvam isso, mas me ouçam como representante, 
porque votarei em todos os projetos e os defenderei. 
Não tragam mais constrangimento para esta Casa de 
Leis, não tragam porque hoje esta Casa lotará de 
praças. 

Este é o primeiro discurso que estou fazendo 
neste dia. Mas, em seis anos pode ser que não tenha 
feito outro discurso nesse sentido. E não permitirei 
mais! Este é o discurso leve que estou fazendo hoje, 
porque se entender que estão querendo conhecer a 
minha coragem e um pouco da minha 
representatividade ficará difícil para a 
sustentabilidade de quem estiver no Governo para 
testar. Ficará difícil! Ficará muito difícil! 

É um simples projeto que muda a história de 
vida profissional de algumas pessoas, mas não 
venham me testar, vamos trabalhar porque não temos 
tempo para isso. Não temos tempo para isso! O 
Estado do Espírito Santo precisa que estejamos 
trabalhando para melhorar e dar a nossa sociedade 
melhor qualidade de vida. O povo do Estado do 
Espírito Santo não quer saber de detalhes das nossas 
instituições, quer ter condições de andar nas ruas sem 
risco de morte, ter mais policiais civis, mais 
delegacias e mais policiais militares. Não é isso, 
Senhor Landulpho Lintz?  O povo quer ter resultado 
nos inquéritos, nos problemas, mas não quer ter 
imensas discussões por detalhes de carreiras 
profissionais.  

Então, já que ninguém me procurou, já que 
ninguém me ligou, usarei o mandato e acredito que o 
Senhor Governador também não tenha conhecimento 
desses detalhes, pequenos, mas que estão atrasando 
os projetos de S. Ex.ª para contratar centenas e 
centenas de policiais para proteger a nossa sociedade 
capixaba.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, peço o 
apoio de V. Ex.ª como já tem considerado que 
representamos a nossa instituição, peço o apoio 
também dos Senhores Deputados Luiz Durão e 
Doutor Henrique Vargas porque não aceitarei, 
chamarei e convocarei a nossa polícia militar para 
conhecer os representantes desta Casa que a apoiam. 
Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Deputado Da Vitória, vemos V. 
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Ex.ª fazer colocações dessa natureza, dessa forma que 
não é peculiar porque V. Ex.ª usa a tribuna, sempre 
para agradecer ou consensuar. Sou testemunha de 
que em todas as situações tentamos conversar, 
dialogar, manifestar a colocação dos praças e dos 
oficiais perante o comandante-geral. Mas sempre há 
evasivas. Digo que o Coronel Ronalt Willian de 
Oliveira é meu amigo, mas infelizmente temos 
avançado muito pouco nessa questão.  

E quando V. Ex.ª falou que as galerias 
enchem, ficamos surpresados porque V. Ex.ª pediu 
para retirar de pauta o projeto; eu e V. Ex.ª pedimos 
ao Senhor Deputado Atayde Armani, Vice-Líder do 
Governo, que atendeu ao nosso pedido e o retirou de 
pauta.  V. Ex.ª foi lá, conversou, e o projeto veio do 
mesmo jeito! Então não há o que se falar nisso, V. 
Ex.ª fará a relatoria, já conversamos com os Senhores 
Deputados Luiz Durão e Doutor Henrique Vargas e 
acompanharemos, porque entendemos ser de direito.  

Então, ficamos muito tristes quando 
buscamos junto aos responsáveis pela condução e 
pelas informações. Porque, como V. Ex.ª mesmo 
falou, o Senhor Governador Renato Casagrande é 
totalmente diferente dos governos que passaram. Ele 
nos recebe, dialoga, toca a bola para o Secretário da 
pasta, responsável para que encontre o caminho. 
Infelizmente, alguns estão dificultando para 
chegarmos a esse caminho, mas a resposta podemos 
dar nesta Comissão, porque temos o voto. 

No sábado próximo passado, estivemos com 
o Senhor Governador no Campo de futebol do time 
do Boa Vista, em Vila Velha, e conversamos 
bastante. Conversamos com o chefe da Casa Civil 
sobre essa situação. Dissemos para S. Ex.ª que 
algumas pessoas estão atrapalhando o Governo. Não 
queremos citar nomes, porque já fizemos todos os 
questionamentos e citamos todos os nomes possíveis 
da tribuna. Quem nos acompanha nas sessões, todas 
as segundas-feiras, sabe da nossa posição.  

Se tivermos de criticar, vamos fazê-lo, se 
tivermos de dar nomes aos bois, não há conversa. 
Somos da base aliada do Governo. Nunca deixamos 
de votar, Senhor Landulpho Lintz, nenhum projeto do 
Governador, talvez esse, Major Almir Alves, seja o 
primeiro que a Comissão de Segurança votará contra. 
Isso porque não atende aos interesses da categoria. 

Recebemos, neste momento, um pedido de 
emenda do nosso colega Efrem de Brito Silva, 
exatamente o mesmo pedido para o qual nosso amigo 
Ewald Santana fez o encaminhamento, e que o 
Senhor Antônio Tadeu Nicoletti Pereira se referiu em 
sua colocação.  

As pessoas aposentadas por moléstias 
incuráveis, ou que, a partir do momento que 
ingressem na carreira e contraiam uma moléstia 
incurável, têm o direito de se aposentar 
integralmente, com proventos integrais. Mas estamos 

com essa dificuldade. 
Recebemos, neste momento, uma mensagem 

do Sindicato dos Policiais Civis que trata da 
aposentadoria dos policiais. Foram, mais uma vez, ao 
Tribunal de Contas, como inúmeras vezes fomos, 
juntamente com os Senhores Antônio Tadeu 
Nicoletti, Antônio Fialho Garcia Júnior, Juninho, 
Ricardo Louzada Reis e outros. Sempre estivemos lá, 
para discutir sobre a paridade e integralidade da 
aposentadoria dos policiais Civis. 

Tivemos, nesta Comissão, uma reunião com 
o Senhor Rodrigo Chamoun, com o Presidente do 
Tribunal de Contas, Senhor Carlos Ranna, quando 
cobramos deles uma posição. O Senhor Rodrigo disse 
que tinha um entendimento contrário; dissemos a S. 
Ex.ª que o TCU já entende dessa forma e que o voto 
da Senhora Márcia Jaccoud Freitas, Conselheira, foi 
favorável pela integralidade e paridade. Isso sempre 
ocorre na Polícia Militar. Se a pessoa se aposenta, 
aposenta com a paridade completa. Não há esse 
negócio de reduzir salário.  

Quando chegamos ao final da carreira, 
quando mais precisamos, vem a redução de salário. 
São questões que vamos trabalhando. Estamos 
tentando mais uma reunião. Já pedimos ao Presidente 
do Tribunal de Contas, Senhor Carlos Ranna, uma 
reunião da Comissão de Segurança, para definirmos 
essa questão. Veremos se, ainda este ano, colocam 
em pauta a questão da paridade, porque é um direito 
dos trabalhadores. Os policiais federais recebem com 
paridade, os policiais militares recebem com 
paridade, somente a Polícia Civil não recebe. 

Então, tudo isso diz respeito à categoria da 
Polícia Civil, não vamos admitir essa situação; 
perseguiremos o caminho até alcançarmos nosso 
objetivo. (Pausa)  

A palavra está franqueada aos Senhores 
Deputados que dela desejarem fazer uso. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Luiz Durão. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – Senhor Presidente, 

que muito tem lutado em prol da categoria, Senhores 
membros da Comissão, Deputados Da Vitória, que 
também tem sido incansável nessa luta, e Doutor 
Henrique Vargas, é uma pena que a partir de janeiro 
não fará mais parte desta Comissão, mas que seja 
feliz em seu mandato, pois tenho certeza de que S. 
Ex.ª fará um grande trabalho para a comunidade do 
Município de São Gabriel da Palha.  

Cumprimento o Senhor Deputado José 
Esmeraldo e os Senhores Anderson Martins; Jadson 
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Nunes; Luciano Comper; André Furtado; Rodrigo 
Louzada; Silvano Paiva; João Simões; Cleílton Lins; 
Denys Mascarenhas, presidente do Sindaspes; Milton 
Francisco, subdelegado; Ricardo Louzada Reis, da 
Polícia Civil; Antonio Tadeu Nicoletti Pereira, da 
Associação dos Peritos; Landulpho Lintz, Delegado 
de Polícia; José Geraldo de Lasari, Agente de Polícia; 
Major Almir Alves; Antonio Fialho Garcia Júnior, 
presidente do Sinpol; e Efrem de Brito Silva, da 
Polícia Civil.  

Meus Senhores e minhas Senhoras, esta 
Comissão tem lutado muito para corrigir aquilo que 
há anos está atingindo as pessoas que de boa-fé 
fizeram o concurso para ingressar na Polícia Militar e 
na Polícia Civil. Estamos tentando corrigir o erro que 
cometeram até hoje. Mas uma coisa posso afirmar: o 
Senhor Governador Renato Casagrande é diferente de 
todos, é de diálogo e tem reparado muitas injustiças, 
a pedido desta Comissão. Tenho certeza de que todas 
as injustiças pelas quais ainda estamos brigando e 
que não foram ainda corrigidas, não foram 
solucionadas talvez por falta de informações da 
assessoria do Governador do Estado.  

Esta Comissão leva muito a sério o trabalho 
em prol de defender e corrigir todas as injustiças. 
Precisamos resolver as pendências do concurso da 
PM de 1996 ainda neste ano, se Deus quiser, como 
toda a Comissão tem garantido, pelo esforço que 
estamos fazendo.  

Hoje tentarei entrar em contato com o Senhor 
Luiz Carlos Ciciliotti, Secretário-Chefe da Casa 
Civil, para tentar uma reunião, amanhã, para que 
possamos ter um resultado mais rápido e resolver o 
problema ainda este ano. 

Quanto às leis da PM e da Polícia Civil, se 
não conseguirmos resolver da forma como estamos 
lutando, esta Comissão terá de fazer uma emenda 
para atender o interesse daqueles que defendem a 
população.  

Como acabou de falar o Presidente desta 
Comissão, é justo reduzir a aposentadoria, quando a 
época em que se está aposentando é aquela na qual 
mais se gasta com remédios e com consultas 
médicas? Não podemos aceitar isso! 

Esta Comissão está unida. Conhecendo o 
Senhor Governador Renato Casagrande e com a 
posição que esta Comissão está assumindo, tenho 
certeza de que se conseguirmos antecipar essa 
reunião vamos encontrar uma saída para atendermos 
todos os anseios e reivindicações do povo. Muito 
obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Antes de conceder a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo, solicito aos Senhores 
Deputados o empenho quanto ao comparecimento de 
todos os membros desta Comissão, às 19h de hoje, na 

Escola Tuffy Nader, na Barra do Jucu, Vila Velha, 
onde será realizada uma audiência pública. Marquei 
para esse horário porque preciso da presença de todos 
os Senhores Deputados.  

Em 2001, quando eu estava nesta Casa como 
Deputado, foi aprovada a lei para criação da 
Delegacia de Terra Vermelha, mas até hoje não foi 
implementada. E ainda tiraram o Núcleo de 
Entorpecentes, que havia em Novo México. Havia 
também a Delegacia de Crimes contra a Vida. Agora, 
quem precisar de uma delegacia tem que ir à DHPP. 
É um distanciamento, um desrespeito com a 
sociedade vilavelhense. Temos que fazer isso, 
conforme falamos na reunião com o Secretário de 
Estado de Segurança Pública. Portanto, solicito aos 
Senhores Deputados que se façam presentes. A onda 
de homicídios está muito grande; começaram a matar 
até policiais; a atacar policiais. Não podemos deixar 
que isso ocorra. 

Vou conceder a palavra ao Senhor José 
Esmeraldo, que me telefonou quando eu estava em 
Foz do Iguaçu, preparando o Fórum Nacional de 
Segurança Pública, que contará com a presença do 
Senhor Ministro da Justiça e da Senhora Presidenta 
Dilma Rousseff, pedindo, assim como o Senhor 
Deputado Luiz Durão, antecipação da reunião para 
resposta. Havia sido proposto o prazo de vinte dias. 
Conseguimos reduzir para dez dias. Pode ser que a 
PGE ainda não tenha feito o estudo. Não queremos, 
também, pressionar e termos uma resposta negativa. 
Se puderem marcar para amanhã, será ótimo. Mas até 
sexta-feira estará no prazo estabelecido e teremos 
uma resposta. Tenho certeza, como já disse, de que 
será favorável a todos nós.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, cumprimento os Senhores Deputados 
Doutor Henrique Vargas, Luiz Durão e Da Vitória. 
Saúdo os Senhores Anderson Martins, Jadson Nunes, 
Luciano Comper, André Furtado, Rodrigo Louzada, 
Silvano Paiva, Joab Simões, Cleílton Lins, PMs do 
concurso de 1996; Denys Mascarenhas, vice-
presidente do Sindaspes; Milton Francisco de 
Oliveira, subdelegado de polícia; Ricardo Louzada 
Reis, ex-Polícia Civil; Antônio Tadeu Nicoletti 
Pereira, da Associação dos Peritos; Doutor 
Landulpho Lints, Delegado de Polícia; José Geraldo 
Delasari, agente de Polícia; Major Almir Alves; 
Júnior Fialho, Presidente da Assimpol; e Efrem de 
Brito Silva, Polícia Civil. 

Hoje, chegamos um pouco mais tarde porque 
na Assembleia Legislativa se não estivermos de olho, 
o bicho pega. Em função disso chegamos um pouco 
mais tarde. Mas, vamos nos colocar da tribuna da 
Assembleia, como sempre fizemos.  
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Essa audiência junto ao Governo do Estado 
do Espírito Santo terá, com certeza, uma definição no 
que tange aos policiais militares concursados de 1996 
e também aos investigadores de 1993. Isto foi 
colocado e, com certeza, existe uma dificuldade junto 
a PGE. Mas, estamos decididos na busca de solução 
para os que fizeram o concurso de 1996, da Polícia 
Militar. Queremos uma solução; que essas pessoas 
realmente venham a prestar os seus serviços junto à 
comunidade do Estado do Estado do Espírito Santo.  

Com relação à questão dos investigadores, 
sentimos uma facilidade muito maior. Pelo que 
entendemos, à medida que o tempo for passando 
essas pessoas serão nomeadas. Mas a maior 
dificuldade, é importante falar para os senhores, está 
sendo com relação aos PM de 1996. Achamos que 
tem que abrir espaço, porque são concursados e o 
Governo tem a obrigação e o dever de colocar todos 
esses profissionais no trabalho.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, esta 
audiência junto à comunidade do Estado do Espírito 
Santo é importante e poderia ser ao vivo, com a 
presença de dezenas ou centenas de pessoas. Existem 
sessões com cem pessoas presentes. Isso não é visto 
lá fora, pela televisão. Fazemos esse apelo ao Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, de ser ao vivo. Não é 
ao vivo. Não é isso, jornalista? É ao vivo esta 
reunião? Não é ao vivo. Por que a Assembleia 
Legislativa não tem uma audiência tão importante, 
como é esta sessão da Comissão, ao vivo? Tem que 
ser ao vivo. O Senhor Deputado Theodorico Ferraço 
está lá em cima e está ouvindo isto aqui. Isto é até um 
desprestígio, Senhor Deputado Da Vitória. É um 
desprestígio dos Deputados.  

Votaremos no Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, mas queremos que S. Ex.ª, dentro da lei, 
faça aquilo que venha trazer maior influência do 
trabalho que os Senhores Deputados realizam nesta 
Casa de Leis, e para essas pessoas que aqui 
comparecem. É inadmissível que uma audiência tão 
importante como essa não seja televisada. Tem que 
ser assim e brigaremos em cima disso. 

Deixamos bem claro para todos aqueles que 
estão esperançosos, que a nossa preocupação é muito 
grande. Tanto é que haverá essa audiência com o 
Governo do Estado do Espírito Santo. Pelo menos 
conversamos com os Senhores Deputados Luiz 
Durão e Gilsinho Lopes e tudo nos leva a crer que 
será amanhã. 

Tem que ser amanhã. É importante antecipar, 
pois na semana que vem praticamente não haverá 
mais tempo, quando acontecerão somente as sessões 
de segunda, terça e quarta. Temos que resolver essa 
questão. Esse trabalho tem que ser feito antes de 
janeiro de 2013. 

Fazemos esta colocação porque é 
inadmissível que as pessoas que vêm a esta Casa, já 

falamos várias vezes, fiquem sem solução. Não estou 
querendo nem falar mais. A nossa questão é com o 
Governo. Nossa demanda é com o Governo Renato 
Casagrande. Conforme muito bem disse o Senhor 
Deputado Luiz Durão, o Governador Renato 
Casagrande é um homem de boa vontade. Porém, é 
importante e fundamental que a Procuradoria também 
tenha boa-vontade. Não se resolve o problema se não 
houver vontade política também da Procuradoria. E 
na reunião realizada na Procuradoria, já sentimos 
isso.  

Quem está desempregado é que sabe a 
quentura do fogo. Essa é a verdade. Temos que 
trabalhar com muita determinação, Senhor Deputado 
Da Vitória, junto à Procuradoria, pois será dela o 
parecer e o resultado final. Não podemos tergiversar. 
Não podemos, em hipótese alguma, deixar as coisas 
do jeito que estão. E não ficarão. 

Precisamos da boa-vontade do Secretário de 
Segurança Henrique Herkenhoff e também do 
Comandante da PM. Esse pessoal tinha que está todo 
lá. Aliás, o comandante da Polícia não estava na 
reunião, ao passo que deveria estar conosco. Estamos 
fazendo um esforço danado nesta Casa, mas 
queremos que eles também se interessem, já que o 
interesse maior é deles. 

Se tivermos uma Polícia compatível com o 
número de habitantes, com certeza diminuirá esse 
pandemônio de assassinatos. A violência diminuirá.  

Portanto, precisamos que o Secretário de 
Segurança esteja presente, fazemos este apelo, e que 
fale alguma coisa. Não pode botar o cara sentado lá, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, para não falar. 
Tem que falar, colocar seu ponto de vista. Queremos 
o comandante da PM também presente, Senhor 
Deputado Da Vitória, para dar solução ao problema. 
Esse somatório de forças é importante. Naquela 
reunião, também foi falado em relação ao Q.O do 
Corpo de Bombeiro, que é outra posição nossa.  Que 
esse projeto seja encaminhado para o Poder 
Legislativo o mais rapidamente possível. É isso que 
queremos.  

Não vamos desgastar esta Comissão; 
deixamos bem claro. Se pensam que vão desgastar a 
Comissão de Segurança, tirem o cavalo da chuva, 
para depois não dizerem que o deputado chega à 
tribuna e joga pesado. 

Estamos com muita paciência, mas paciência 
tem limite. 

Senhor Governador, dá uma olhadinha nesses 
seus assessores, senão começaremos a nominar esse 
pessoal desta tribuna. Não pode a comissão se 
desgastar em função daqueles que deveriam fazer 
alguma coisa. Estamos fazendo nossa parte, mas a 
procuradoria tem que fazer a parte dela também. O 
comandante da Polícia não apareceu. 

Senhor Deputado Da Vitória, o comandante 
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da Polícia é amigo de V. Ex.ª. S. Ex.ª tem que ir 
também e acertar. Nesta Casa não tem amizade não. 
Pode ser amigo de V. Ex.ª ou de quem for, mas não 
vamos tergiversar. Não pensem que desgastarão esta 
Comissão, que já teve grandes vitórias no que tange 
aos investigadores. Continuaremos, queremos zerar 
os investigadores. É isso que queremos. Todo mundo 
é filho de Deus. Todo mundo passou no concurso. 

Os policiais militares de 1996 também são 
fundamentais. É isso que queremos. Queremos que 
convidem esses policiais que fizeram o concurso de 
1996. Já estamos em 2013 praticamente. Como 
ficará? Se estão pensando que desgastarão esta 
Comissão, tirem o cavalo da chuva. Não desgastarão! 
Estamos nesta Casa para trabalhar e mostrar o 
resultado. Não queremos brigar com ninguém, mas se 
for preciso brigaremos. Nesta Casa não tem nem 
frouxo e nem covarde. 

Não podemos assomar a esta tribuna por 
diversas vezes e não vermos resultado do nosso 
discurso. Nós, os Senhores Deputados Gilsinho 
Lopes, Luiz Durão, Da Vitória, Doutor Henrique 
Vargas e todos os presentes queremos resolver o 
problema. É por isso que gostaríamos que esta 
reunião fosse transmitida ao vivo. Por que não é ao 
vivo? O que está acontecendo? Quando ligamos a 
televisão na TVE, na TV Educativa, estão passando 
programas que não dizem respeito à Assembleia 
Legislativa. Precisamos que o nosso trabalho seja 
divulgado, para que as pessoas tirem suas conclusões. 
Facilitará para o próprio Governador no seu 
entendimento, porque ficam com a televisão ligada. 

Finalizamos nosso discurso, dizendo que 
estamos esperançosos e determinados em resolver 
essas demandas. Se não fosse assim, não haveria 
necessidade de existir a Comissão de Segurança. 

Concluiremos nosso discurso, fazendo esse 
apelo para que amanhã... Senhor Presidente Gilsinho 
Lopes, será às 18h? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª 
ficou incumbido de falar com a Casa Civil para trocar 
o horário. 

Amanhã à tarde estou disponível, assim como 
os demais Deputados. Sei que V. Ex.ª está querendo 
que seja amanhã, assim como eu, os Senhores 
Deputados Luiz Durão e Doutor Henrique Vargas. Só 
faço esta ponderação. Eles podem dizer que não 
tiveram tempo. Somente isso. Se for marcado para 
amanhã, compareceremos. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente Gilsinho Lopes, somos determinados. 
Amanhã é um dia importante. Mas, se necessário for, 
iremos na segunda-feira novamente. 

Inclusive ligamos para V. Ex.ª, homem 

trabalhador, que está correndo atrás, e disse que 
poderia na segunda-feira ou na terça-feira. Peça para 
fazer a ligação agora para o Senhor Luiz Carlos 
Ciciliotti e agendar um dia. Eles estão lá para 
agendar. Agende para amanhã, às 18h, porque 
ficamos na sessão e depois vamos para a reunião. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) - Senhor Deputado José Esmeraldo, o 
Senhor Deputado Luiz Durão tem uma notícia e a 
informará assim que V. Ex.ª encerrar a fala. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pode falar 

Senhor Deputado. 
 
O SR. LUIZ DURÃO – Liguei para o 

Senhor Luiz Carlos Ciciliotti. Segundo S. Ex.ª o 
prazo da PGE seria de vinte dias e reduziram para 
dez. S. Ex.ª ainda não tem como dar a informação 
que precisamos. S. Ex.ª pediu que mantivéssemos a 
data combinada para sexta-feira. Como o nosso 
interesse é o resultado, então não adianta querermos 
antecipar sem ter o resultado que esperamos. 

Minha preocupação de colocar o policial 
militar na rua, o mais rápido possível, é muito 
grande. Para não acontecer como sábado em 
Sooretama, quando, em uma formatura, o segurança 
tinha ordem de não deixar entrar sem convite e cinco 
pessoas quiseram entrar. O segurança não deixou 
porque a ordem era aquela. Eles retornaram e deram 
mais de trinta tiros. Balearam quatro pessoas da 
formatura e mataram o segurança com catorze tiros. 
Precisamos desses policiais militares na rua, a 
sociedade está intranquila e não queremos que aqui 
vire uma São Paulo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Deputado, queria agradecer a V. Ex.ª o 
pronunciamento. E, assim como V. Ex.ª tem um 
compromisso na quarta-feira, terei que me ausentar 
na sexta-feira. Vou a um município e já agendei há 
mais de um mês. Se não houver condições de 
transferir para a segunda-feira; se transferirem, 
estarei presente como estou em todas as reuniões. 
Sexta-feira, estarei em outro município do Estado do 
Espírito Santo. Sexta-feira é o dia agendado, não foi 
isso? Fica a critério de V. Ex.as minha participação, 
que poderia ser amanhã, na quarta-feira, na quinta, 
mas não pode. Então vamos deixar para segunda-
feira. Se não quiser segunda-feira, façam na sexta, 
mas estarei ausente em função de compromissos já 
agendado. 

Finalizo minha fala, agradecendo aos 
senhores, a todos os policiais militares, aos 
investigadores, aos que também têm outras 
demandas. Com certeza vamos trabalhar, estamos 
trabalhando, para ter o resultado que os senhores 
querem.  
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O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) - Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª 
tem um compromisso. Se por acaso ocorrer a reunião 
na sexta-feira e não for possível realizá-la amanhã, V. 
Ex.ª estará ausente em consequência de uma viagem. 
Mas quero que saiba que se o Governo acenar para 
amanhã estaremos juntos. E S. Ex.ª acenar para sexta-
feira, vamos e o faremos representar com a mesma 
veemência com que V. Ex.ª abriu a reunião. 

V. Ex.ª foi duro e implacável. Da mesma 
maneira como V. Ex.ª fala na tribuna, fala na frente 
do Senhor Governador e dos Secretários de Estado e 
pede incisivamente. Com o Senhor Deputado José 
Esmeraldo não tem esse negócio de meia conversa. 
S. Ex.ª usa um termo, tergiversar. Mas o Deputado é 
incisivo, vai direto ao assunto e cobra realmente. Será 
uma pena se V. Ex.a não puder estar no dia, mas 
vamos resolver porque segunda-feira queremos dar 
uma resposta para esses concursados, porque temos 
compromisso. V. Ex.a fez o seu papel, está fazendo, 
está cobrando todos os dias, diuturnamente, mas 
temos esse compromisso.  

Queremos deixá-los à vontade até para dizer: 
Não, nós não pressionamos. Estabelecemos um 
prazo, vamos cumpri-lo e resolveremos essa 
problemática.  

Vou conceder a palavra ao Senhor Antônio 
Tadeu Nicoletti para falar um pouco, rapidamente, 
em cinco minutos sobre a questão do projeto que veio 
para esta Casa que não contempla, Senhor Deputado 
José Esmeraldo, a questão dos aposentados e dos que 
aposentarão por invalidez e por moléstia grave. É o 
que ocorre na PM. Portanto, na PM eles recebem, na 
Polícia Federal eles recebem e na Polícia Civil o 
assunto não está inserido no texto do projeto.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, antes de concedê-la ao Senhor Antônio 
Tadeu Nicoletti. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO- Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, entendi o raciocínio de V. 
Ex.a, mas queria verificar a possibilidade de essa 
reunião, se V. Ex.a achar que é importante a minha 
presença, passar de segunda-feira para terça- feira. 
Poderia jogar um pouquinho, o importante é a 
solução lá. Então, se houver essa possibilidade, ao 
invés de ser sexta- feira... Pelo que estou sentindo 
será sexta. A Procuradoria já deu um limite. O limite 
mínimo seria de dez dias, cairia na sexta-feira. Se 
houver a possibilidade de ser na segunda-feira... 
Iríamos na segunda-feira à tarde e na terça ou quarta, 
no horário que V. Ex.a pudesse agendar, estaríamos 
nesta comissão para prestar as informações da 
reunião.  

Faço este pedido, este apelo, porque 
precisamos resolver esse problema. V. Ex.as são 
muito importantes, mas faltando um, há uma 

dificuldade. Um que falte não é o certo. É bom que 
todos compareçam à reunião, a representatividade. V. 
Ex.a como timoneiro, o Senhor Deputado Doutor 
Henrique Vargas, o Senhor Deputado Luiz Durão, o 
Senhor Deputado da Vitória... É importantíssimo 
todos estarmos presentes. 

 Por isso, tomo a liberdade de questioná-lo 
sobre a possibilidade de troca de dia. Segunda-feira, 
o prazo está ótimo. Iríamos lá à noite. Não 
perderemos nada. Tanto faz ser sexta-feira como 
segunda-feira, vai dar na mesma coisa. Seria até 
mais interessante para eles fazerem análise e 
chegarem a uma solução. Esse é o meu apelo. 

 
O SR. GILSINHO LOPES- Senhor 

Deputado José Esmeraldo, a presença de V. Ex.a é 
extremamente importante. Desde que V. Ex.a assumiu 
esta comissão sempre lutou e brigou junto com todos 
os deputados: o Senhor Deputado Doutor Henrique 
Vargas, o Senhor Deputado Luiz Durão e o Senhor 
Deputado da Vitória. A situação que me preocupa é a 
seguinte: se tivermos posição na sexta-feira, eles 
poderão encaminhar essa mensagem para esta Casa 
na segunda-feira e até quarta-feira podemos votá-la, 
porque aí entramos em recesso. Essa é a minha 
preocupação. Se for na segunda-feira, na terça-feira 
se pedirá regime de urgência e não dará para se votar 
na quarta-feira. Queremos ver se conseguimos fechar 
com chave de ouro essa situação.  

Faço esta ponderação, pode ter certeza, que o 
crédito a V. Ex.a sempre será dado porque tenho dito 
para todos eles: V. Ex.a está sendo importantíssimo 
neste processo, porque além de estar todos os dias 
falando da tribuna, está presente em todas as reuniões 
com o Governador e com o Secretário. V. Ex.a 
sempre faz esta cobrança.  

Então, entendo a preocupação de V. Ex.a, 
mas só queríamos fazer essa ponderação. Se eles 
tiverem a resposta na sexta-feira, iremos na sexta-
feira, o que foi previamente acordado, porque 
naquele dia ficou acordado. Talvez V. Ex.ª não 
tivesse a agenda naquele momento. Dissemos que 
estaríamos viajando para Brasília, na quarta-feira, dia 
12 de dezembro de 2012; chegaremos no dia 14 de 
dezembro, e iremos direto do aeroporto para a 
reunião, marcada para as 15h, exatamente para 
tratarmos desse assunto, finalizando com chave de 
ouro. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, aceitaremos, com certeza. 
V. Ex.ª está certo, não há problema algum. Não 
queremos atrapalhar, mas sim ajudar, até mesmo 
porque alguns bateram palma na galeria. Pior que os 
que bateram palma, são os que ligam para mim, de 
vez em quando, perguntando como é que está, como é 
que não está? Agora, não liga para o Senhor 
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Deputado José Esmeraldo mais, principalmente você 
aí! 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Deputado José Esmeraldo, todos os telefonemas 
recebidos, os e-mails encaminhados e as mensagens 
no nosso facebook são devido à ansiedade deles, 
porque fizeram todas as etapas e têm o direito líquido 
e certo.  

V. Ex.ª, importantíssimo nesse processo, 
cobrou com veemência. Também cobramos com 
veemência, bem como os Senhores Deputados Da 
Vitória e Doutor Henrique Vargas. O Senhor 
Deputado Luiz Durão não pôde comparecer, porque 
estava em São Paulo, terminando o exame de S. Ex.ª. 

Concedo a palavra ao Senhor Antônio Tadeu 
Nicoletti Pereira, a quem já estou chamando de 
Deputado. 

 
O SR. ANTÔNIO TADEU NICOLETTI 

PEREIRA – Excelentíssimos Senhores membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Luiz Durão, Doutor Henrique Vargas, Da 
Vitória e Gilsinho Lopes, nossos colegas e amigos da 
Polícia Civil e da Polícia Militar, colega Antônio 
Fialho Garcia Júnior, representando os 
investigadores, e os dois aposentados da Polícia 
Civil, Senhores Efrem de Brito Silva e Ricardo 
Louzada Reis. Tivemos a honra de sermos indicados 
em uma assembleia geral dos policiais para 
negociarmos com o Governo essa questão, a 
resolução da promoção dos policiais. Alguns dos 
policiais já se encontravam há dez, quinze, vinte anos 
de serviço sem serem promovidos e há policiais com 
trinta anos de serviço que nunca foram promovidos. 

Ao longo de dois meses ficamos discutindo 
como construir um pré-projeto de promoções que 
albergasse os anseios da categoria. Não há que se 
negar que o projeto tem avanços contundentes em 
relação à promoção. Mais de mil policiais serão 
promovidos no final de dezembro de 2012 e ao longo 
dos anos de 2013 e 2014.   

Achamos que o Governo poderia ter atuado 
com maior atenção em relação a dois pontos 
específicos: a questão dos policiais acometidos de 
doença profissional e moléstia grave. O projeto só 
alberga os policiais acidentados em serviço, 
contrariando, inclusive, a recente emenda 
constitucional n.º 70/2012, que alberga os três casos, 
doença profissional, moléstia grave e acidente em 
serviço; e faz até a redação da lei meio truncada, pois 
divide acidente de serviço e acidente em operação 
que, na verdade, é uma subespécie, uma espécie do 
gênero acidente de serviço.  

Deixando essas duas questões de fora, o que 
entendemos é que, se o Governo olhasse com maior 
atenção, faria um projeto que contemplaria todos os 
policiais, de forma indistinta, porque temos colegas 
policiais - e o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

conhece isso até mais do que nós - com moléstias 
graves, doenças gravíssimas, que estão telefonando e 
apreensivos, porque a redação do projeto de lei não 
os alberga. 

Se pudéssemos fazer uma gestão junto ao 
Governo...! Tentamos, de todas as formas, enquadrar, 
mas não foi possível albergar esse pessoal; não foi 
possível, na comissão que construiu esse projeto, 
junto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, Seger.  

Esse é um ponto que não poderíamos deixar 
de tocar nesta reunião, porque são policiais que já 
estão em condição precária, sem conhecimento da 
paridade, com um salário reduzido e ficando de fora 
desse projeto de lei, apesar de já termos a recente 
emenda constitucional n.º 70/2012, que poderia 
incluir os três casos. Na emenda n.º 70/2012 fala 
acidente em serviço, moléstia profissional e doença 
grave.  

Só entrou na lei dos policiais o acidente de 
serviço e ficaram faltando esses dois casos. Se 
pudéssemos buscar isso, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, temos a certeza de que, só se não for possível 
mesmo, V. Ex.ª e os membros da Comissão de 
Segurança estarão fazendo o possível e o impossível 
para reparar essa injustiça.  

O outro problema, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, que constatamos e tentamos mudar foi a 
utilização do Código de Ética Policial para 
promoções futuras dos policiais. Na Polícia temos um 
código de ética que é anterior à Constituição Federal 
de 1988. O código é de 1981 e é um código 
draconiano e muito subjetivo que será utilizado como 
critério de promoção para as futuras promoções dos 
futuros policiais. Então, trata-se de um código que 
traz tópicos como, por exemplo, praticar animosidade 
pessoal no local de trabalho. Portanto, é um código 
subjetivo, anterior à Constituição Federal e pedimos 
na Comissão que fosse adotado, talvez, até o critério 
que está sendo adotado para os outros servidores 
dessa Lei n.º 637, feita recentemente, que tem um 
critério de promoção geral, mas poderíamos até 
adotar isso. Poderíamos, também, aprimorar a 
redação do código de ética tornando-o mais 
atualizado, depois da Constituição Federal, por ser 
algo totalmente subjetivo. Esses são julgamentos 
subjetivos que poderão ser feitos no futuro para a 
promoção do policial. O objetivo do projeto era 
construir uma promoção automática e não a 
promoção por merecimento com base em um código 
draconiano que resolve os problemas das promoções 
agora. Mas, futuramente, poderá prejudicar a 
promoção dos policiais, principalmente dos que 
ingressaram agora.  

Esses são os dois tópicos que víamos como 
necessários serem reparados no projeto para que 
ficasse um projeto completo e para que o Governador 
do Estado realmente tivesse todos os policiais ao seu 
lado neste momento em que S. Ex.ª está solucionando 
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um problema de muitos anos.  
Existem policiais que têm trinta anos sem ser 

promovidos, mas esses são problemas pequenos. Não 
são muitos policiais que estão nessa situação. Até 
equiparando com os policiais militares porque se 
pegou apenas uma parte do projeto dos policiais 
militares para fazer um projeto semelhante ao dos 
policiais civis, mas se albergam esses três casos, 
tanto acidente de serviço, quanto moléstia 
profissional e doença grave. Não entendemos porque 
só fazer para uma das polícias deixando a outra de 
fora. Poderia ter sido feito um projeto semelhante que 
albergassem os três casos e as duas Polícias.  

Essa é a nossa fala, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, e gostaríamos que a Comissão de 
Segurança intercedesse junto ao Governador do 
Estado para vermos se conseguimos aprimorar um 
projeto que é bacana e que poderia deixar S. Ex.ª com 
o nome gravado na história dos policiais na questão 
das promoções. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Antônio Tadeu Nicoletti Pereira, 
agradecemos a V. S.ª. O Senhor Efrem de Brito Silva, 
assim como o Senhor Ewald Santana, o Senhor 
Antônio Fialho Garcia Júnior, o Senhor Jorge Emilio 
Leal e V. S.ª já fizeram uma solicitação para 
fazermos uma emenda ao projeto que está vindo para 
esta Casa de Leis, que seria incluir no Artigo n.º 29, o 
Inciso 3º do Artigo n.º 28. O Inciso 3º diz: 

 
Para efeito de concessão de 
aposentadoria por invalidez, 
conforme disposto na Constituição 
Federal, considera-se moléstia 
profissional ou doença grave, 
contagiosa ou incurável, a 
tuberculose ativa, alienação mental, 
neoplasia maligna, cegueira 
posterior ao ingresso no serviço 
público, cardiopatia grave, 
hanseníase, leucemia, pênfigo 
foliáceo, paralisia irreversível e 
incapacitante, síndrome da 
imunodeficiência adquirida, Aids, 
neuropatia grave, esclerose múltipla, 
doença de Parkinson, 
espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, mal de Paget e 
Hepatopatia grave. 
 

Portanto, são essas doenças, essas moléstias 
incuráveis que são adquiridas com o advento das 
funções e, inclusive, não temos insalubridade. Há 
vários policiais trabalhando em locais insalubres 
como o Departamento Médico Legal, DML, cheio de 
bactérias. Fomos fazer uma visita ao DML e tinha 
sangue de defuntos pelo chão, entre outras coisas.    

Sabemos perfeitamente que podemos fazer 

essa adequação. Como o projeto entrará na pauta 
amanhã, às 15h, fizemos a convocação dos policiais 
civis e, hoje, às 15h, temos uma reunião e 
gostaríamos que os Senhores comparecessem, 
juntamente com o sindicato dos policiais e dos 
delegados, chamaríamos o Líder do Governo e 
teríamos uma conversa antes para ver se há condições 
de inserirmos essa emenda porque ela tem que vir do 
Governo. Essa emenda vai onerar a despesa. Então, 
não podemos fazê-la porque se fizermos será 
inconstitucional. Ela tem que vir do Governo. 
Gostaríamos que os senhores viessem e temos certeza 
que os Senhores Deputados Sérgio Borges e Atayde 
Armani atenderão com a maior presteza possível.  

A colocação de S. S.ª é muito prudente e 
madura porque avançamos e o Governo também 
avançou. O Governo está corrigindo uma injustiça de 
trinta anos. Temos o Leo, Carlos Leo Malhame 
Possatto, nosso chefe da perícia criminal que está 
com trinta anos e é perito de primeira categoria e 
vários outros policiais estão com mais de vinte anos 
ainda estão na primeira categoria.  

Concederei a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória para dar as boas-vindas ao Comandante do 
Corpo de Bombeiros Militar, aos Coronéis Carlos 
Marcelo Disep Costa e ao Coronel João Antônio 
Daroz, três grandes amigos.  
 

O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
quem liderará as boas-vindas será V. Ex.ª como 
nosso presidente desta Comissão.  

Agradecemos a oportunidade e realmente 
saudamos o Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar Junior, 
nosso comandante geral do Corpo de Bombeiros que 
por muitas vezes já deu oportunidade a esta Casa, 
principalmente a esta Comissão, de participar de 
reuniões. Mas hoje pela primeira vez como 
comandante-geral do Corpo de Bombeiros S. S.ª nos 
dá a oportunidade de recebê-lo junto com o 
subcomandante Coronel João Antônio Daroz e o 
Coronel Carlos Marcelo Disep Costa. E uma grande 
parte das nossas discussões nasceu por força de 
sugestões do Coronel Carlos Marcelo Disep Costa.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, Presidente 
desta Comissão, Senhores Deputados Doutor 
Henrique Vargas, Luiz Durão e José Esmeraldo, o 
Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar Junior é uma 
pessoa que tem o aval da Instituição, não somente 
dos oficiais, mas também da totalidade dos Praças e 
do Governo do Estado. Acreditamos que o 
Governador Renato Casagrande terá um grande 
momento com S. S.ª na condução dessa instituição 
importante para a sociedade.  E a grandeza do 
Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar Junior passa 
também pela sua humildade. Na semana passada S. 
S.ª nos ligou e pediu que viabilizemos uma agenda 
desta Comissão com o comando do Corpo de 
Bombeiros e falamos que estaríamos vendo a 
possibilidade de fazermos uma visita a S. S.ª. E na 
mesma hora disse: Quantas vezes precisarem estarei 
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lá, já que estou aqui ao lado no nosso quartel e estou 
pronto para estar ao lado junto com a comissão. 
Então, comandante, tem o meu apoio e acredito que o 
bombeiro viverá um grande momento com a sua 
liderança à frente do corpo de bombeiros, mas mais 
do que isso: as ideias que V. Ex.ª, o Coronel Carlos 
Marcelo Disep Costa e o Coronel João Antônio 
Daroz têm podem se viabilizar em grande 
oportunidade para a nossa sociedade capixaba e 
também para os membros dessa instituição.  

Já fizemos um discurso hoje em defesa do 
quadro organizacional que o Governo do Estado fez o 
compromisso de encaminhar para esta Casa de Leis 
na época, em junho, e eu conversei com o Senhor 
Governador sobre isso. Mas passamos por algumas 
dificuldades e acredito que pode ser que o comando 
do bombeiro sob a liderança de V. Ex.ª é a condição 
de termos a resolução dessa lei com mais rapidez 
porque em momento nenhum desde que conheço a 
história da Polícia Militar, tivemos o corpo de 
bombeiros desmembrado de um benefício para a 
categoria. Essa foi a primeira vez e acredito que o 
Senhor Governador não deixará virar o ano de 2012 
sem a resolução, sem que possamos alterar o quadro 
organizacional.  

Devolvo a palavra ao Senhor Presidente desta 
Comissão porque se V. S.ª quiser se pronunciar, o 
presidente pode disponibilizar tempo para V. Ex.ª.  

O Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas 
disse que antes de ser prefeito gostaria de estar 
comemorando a assinatura do novo quadro 
organizacional, S. Ex.ª está torcendo só para ter um 
corpo de bombeiros lá. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Deputado Da Vitória, 
agradecemos a deferência especial do Coronel 
Edmilton Ribeiro Aguiar Junior, Coronel Carlos 
Marcelo Disep Costa e o Coronel João Antônio 
Daroz com esta Comissão porque nos propusemos a 
ir lá e Vossa Senhoria se colocou à disposição de vir 
a esta Comissão provando que temos de estar unidos. 
Precisamos de V. Sr.as, bombeiros militares, essa 
instituição Bombeiro Militar é a mais bem avaliada 
no Brasil, em termos de segurança pública. 

Com essa conduta, podem ter a certeza de 
que esta Comissão está de braços abertos para 
receber as reivindicações, discutir, cobrar do 
Governo, do Secretário de Estado da Segurança, 
porque sabemos das necessidades e do trabalho eficaz 
realizado por essa instituição. Queremos que essa 
injustiça seja corrigida, que o QO da categoria venha 
o mais rápido possível, para votarmos, como bem 
disse o Senhor Deputado Da Vitória. 

Na reunião realizada semana passada, 
cobramos essa posição do Governo e S. Ex.ª ficou de 
encaminhar o QO para esta Casa, conforme 
conversamos com o Senhor Tyago Hoffmann, com o 

Senhor Luiz Carlos Ciciliotti. 
Passamos a palavra ao Senhor Deputado Luiz 

Durão, Vice-Presidente da Comissão de Segurança, 
para dar as boas-vindas e digo que esta Comissão 
sempre estará à disposição. O Senhor Carlos Marcelo 
D’isep Costa e este Deputado temos uma relação 
muito próxima, de amizade, de respeito e de 
consideração profissional. O Senhor João Antônio 
Daroz também. Com o Senhor Edmilson Ribeiro 
Aguiar Júnior não temos muita proximidade, mas, 
Nesta Casa, somos um defensor inconteste das 
organizações que são da base da segurança pública. 
Tudo que vier para somar, trazer benefícios, estamos 
lutando, brigando e votando a favor, para dar uma 
reposta à sociedade.  

É lógico que temos que cobrar, mas as 
cobranças acontecerão naturalmente. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – Senhores Coronéis 

Edmilson Ribeiro Aguiar Júnior, João Antônio Daroz 
e Carlos Marcelo D’isep Costa, sejam bem-vindos, 
esta Comissão já está olhando com bons olhos e 
muita firmeza para aquilo que foi dado para a Polícia 
Militar e não foi contemplado pelo Corpo de 
Bombeiros. 

Estamos ao inteiro dispor de todo o efetivo 
do Corpo de Bombeiros e na luta para que ela alcance 
os mesmos direitos alcançados pela Polícia Militar. 

 
O SR. PRESIDENTE- (GILSINHO 

LOPES) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
José Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Saudamos os 

três coronéis, os Senhores Edimilson Ribeiro Aguiar 
Júnior, João Antônio Daroz e Senhor Carlos Marcelo 
D’isep Costa. É muito importante a presença de V. 
Sr.as e quem ganha com isso é a sociedade, o Corpo 
de Bombeiros, a Assembleia Legislativa. V. Sr.as são 

pessoas que assumem uma função muito importante 
e, na verdade, procuram os outros poderes, no caso, a 
instituição Assembleia Legislativa. 

A vinda de V. Sr.as a esta Casa de Leis terá 
resultados. Não tenham dúvida. Os três vieram com 
muita simplicidade, o que ajuda o Governador 
Renato Casagrande. Esse entendimento, essa 
sensibilidade e essa habilidade de procurarem o 
Poder Legislativo é importante também para a 
própria instituição Corpo de Bombeiros. Muito bom. 

Queremos saudar outro coronel, que se 
encontra nos fundos desta Casa de Leis. Há quatro 
coronéis presentes. Olhem lá, o Senhor Deputado Da 
Vitória. Podem contar conosco, com a nossa 
Comissão. Dizemos isso sem pedir autorização, 
porque sabemos que os Senhores Deputados Doutor 
Henrique Vargas, Da Vitória, Gilsinho Lopes e o 
nosso querido amigo, que o chamamos de xeique que 
é o homem do petróleo, Luiz Durão, são pessoas que 
têm um grande respeito e um grande carinho para 
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com a instituição Corpo de Bombeiros.  
Parabéns, pela vinda de V. S.as. Muito 

importante essa vinda. Tanto é que até queremos uma 
foto com os Senhores. É a Primeira vez que faço isso, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Então um 
máquina, a menina que está batendo foto, agora 
vamos ver se ela calibra essa máquina. Vou bater 
uma foto com V. S.as porque isso já é um bom 
prenúncio, é um bom prenúncio. Pode ter certeza de 
que estaremos dentro da lei, junto com V. S.as. Muito 
obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª 
sempre marcando gol. Cumprimento também o 
Tenente-Coronel Samuel Rodrigues Barbosa e 
estender às nossas palavras ao Comandante-Geral e 
ao Subcomandante-Geral Carlos Marcelo D’isep 
Costa, a V. S.ª também, a quem temos apreço e 
respeito. Gostaria de saber se o Senhor Coronel 
Edmilton Ribeiro Aguiar Junior gostaria de fazer uso 
da tribuna para dar as boas-vindas. A palavra está 
franqueada a V. S.ª.  

 
O SR. EDMILTON RIBEIRO AGUIAR 

JUNIOR – Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
Presidente da Comissão de Segurança, Vice-
Presidente, Senhor Deputado Luiz Durão, Senhores 
Deputado Da Vitória, Deputado José Esmeraldo, 
Deputado Doutor Henrique Vargas, futuro prefeito, já 
eleito, só falta tomar posse. É com muita alegria, 
Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, visitamos 
V. Ex.ª esse ano, inclusive conversamos sobre o 
assunto e V. Ex.ª sagrou-se prefeito nas eleições. É 
uma grande alegria.  

Como falei com o Senhor Deputado Da 
Vitória, sou vizinho da Assembleia Legislativa e 
sempre que V. Ex.as precisarem de algo, estarei 
presente para atendê-los. V. Ex.as podem ir ao Corpo 
de Bombeiros só para tomarem um café, almoçarem 
conosco, mas faço questão de atendê-los 
pessoalmente. É assim que trabalhamos.  

Estamos integrados com todos os oficiais 
inclusive com os praças no quartel e queremos estar 
integrados com todos os outros órgãos do Estado, 
com empresas privadas, com tudo. Queremos fazer o 
estado crescer e só podemos crescer se estivermos 
unidos. O nosso lema é estarmos integrados. Somos 
um corpo e um corpo é composto de membros e 
todos os membros têm funções, desde o membro 
menor, que as pessoas, às vezes, podem considerar 
menos importante, mas se ele estiver doente, fraco, 
quebrado ou machucado, todo o corpo sentirá.  

Fico muito alegre com a recepção que nos foi 
dada. Agradeço em nome do Corpo de Bombeiros, da 
nossa corporação e estamos à disposição desta Casa, 
deste Estado e dessa população capixaba tão querida. 
Muito obrigado pela oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE- (GILSINHO 

LOPES) – Sábias palavras do Coronel Edmilton 
Ribeiro Aguiar Junior. Não é à toa que alcançou o 
comando do Corpo de Bombeiros Militar. Nesta 
Casa, valorizamos do praça ao coronel, tratamos com 
a mesma decência, mesma deferência, o mesmo 
respeito porque todos são importantes. Não adianta 
V. S.ª comandar um batalhão que esteja insatisfeito. 
É esse batalhão que está nas ruas, que vivencia 
momentos e a determinação é para que seja cumprido 
com rigor todo o planejamento. Se V.S.ª tiver a 
liderança nata como é característica de V.S.ª, com 
certeza, farão uma administração profícua, que ficará 
marcada na história do Corpo de Bombeiros militar.  

Conversamos com o Comandante Frônzio 
Calheira Mota numa solenidade dos delegados de 
polícia, semana retrasada. S. S.ª foi para a 
Subsecretaria de Segurança, demos boas-vindas e 
colocamo-nos à disposição, mas essa interação não 
existia. Infelizmente, temos que ser honestos. Somos 
muito francos e objetivos. 

Tivemos uma divergência durante o debate 
do projeto para a construção do Quadro 
Organizacional do Corpo de Bombeiros no gabinete 
do Comandante-Geral da Polícia Militar, porque 
quem está no comando é governo, mas quem governa 
com a tropa insatisfeita não comanda bem. 
Precisamos que esse projeto venha o mais rápido 
possível para que se possa ver nos olhos dos 
subordinados e colaboradores que eles estão 
satisfeitos. Dessa forma, produzirão os resultados 
esperados, o Governo e a sociedade ficarão felizes. É 
isso o que esperamos e queremos. Mais uma vez, 
agradecemos a todos. 

Ouviremos o Senhor Júnior Fialho, 
Presidente do Sindicato dos Investigadores de Polícia 
e da Associação dos Investigadores de Polícia, e, 
depois, bateremos um papo reservado. 

Senhor Júnior Fialho, V. S.ª quando vem a 
esta Casa e não se pronuncia, o Senhor Deputado Da 
Vitória diz que estamos castrando o direito do PDT 
de falar nesta Assembleia Legislativa.  

Concedo a palavra ao Senhor Júnior Fialho, 
Presidente do Sindicato dos Policiais Civis, não do 
PDT. 

 
O SR. JÚNIOR FIALHO – Agradeço à 

Comissão de Segurança; aos Senhores Deputados 
José Esmeraldo, Luiz Durão, Da Vitória, Gilsinho 
Lopes e ao futuro prefeito Doutor Henrique Vargas, 
pela dedicação no que diz respeito à nomeação dos 
investigadores de polícia. 

Oitenta investigadores de polícia estão sendo 
nomeados agora. Para nós, isso já é um pequeno 
suspiro, mas ainda falta muito como a criação das 
duzentas e cinquenta vagas para atender o restante 
dos companheiros que precisam ser nomeados 
também.  
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Sabemos que V. Ex.as têm feito bastante 
gestão junto ao Governo e esperamos, na reunião de 
hoje com o Governo, acelerar o envio desse projeto 
para que a criação das vagas seja aprovada neste 
Poder Legislativo.  

Que as nomeações aconteçam no próximo 
ano. Não tem problema. Temos consciência que o 
Governo não nomeará este ano, mas queremos que 
pelo menos o projeto seja aprovado este ano para que 
possamos construir a política de nomeação no ano 
que vem. O nosso grande objetivo é que, pelo menos, 
consigamos, no fechar deste ano, trazer um pouco de 
esperança para as famílias dos duzentos e cinquenta 
investigadores.  

Peço mais essa dedicação na reunião da tarde 
de hoje, principalmente aos Senhores Deputados da 
Comissão de Segurança, porque esta é a nossa Casa. 
Somos da área da Segurança Pública e temos que 
bater nas portas desta Casa de Leis, pois é aqui que 
precisamos ser ouvidos, tendo em vista que é o lugar 
com pessoas que, efetivamente, conhecem Segurança 
Pública ou estão dentro da área da Segurança Pública.  

Existe um projeto que está tramitando nesta 
Casa sobre a reestruturação de alguns órgãos da 
Polícia Civil. Até protocolamos um na Comissão de 
Segurança e o Senhor Deputado Gilsinho Lopes já 
recebeu o documento. Como não fizemos muitas 
cópias, gostaríamos que esta Comissão as 
disponibilizasse para os demais parlamentares para 
que fique claro.  

Hoje, não gostaria de falar sobre esse projeto, 
porque queria discutir sobre a modernização da 
Polícia Civil, assim como está acontecendo em 
âmbito nacional. Participei da comissão nacional e, 
atualmente, o Senhor Tadeu Nicoleti tem participado 
na área da perícia. O Governo Federal tem realizado 
essa discussão e entendeu que a Polícia Civil 
brasileira precisa passar pela modernização. E essa 
modernização passaria meio que seguindo a ideia da 
Polícia Militar. Hoje, do Oiapoque ao Chuí, aonde 
quer que se vá, cabo é cabo, soldado é soldado. Em 
se tratando da Polícia Civil, isso não existe. 

A ideia do Governo Federal é implementar 
uma política de enxugamento de estruturas. Há 
setenta e dois cargos na Polícia Civil. Defendemos 
uma Polícia Civil enxuta, contando com quatro 
cargos. E nessa defesa, chegou-se à conclusão de que 
a Polícia Civil deveria existir com os seguintes 
cargos: delegado, investigador de polícia, escrivão de 
polícia e perícia oficial. Isso é o resumo da Polícia 
Civil.  

Atualmente há várias nomenclaturas. E, 
devido a isso, as pessoas ficam inclusive confusas. 
Citamos como exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, 
onde um cargo é denominado oficial de investigação, 
em outro estado há outra definição. Trazemos outro 
exemplo, a denominação do cargo de agente de 
polícia. 

Em nosso Estado, estamos enfrentando 
alguns problemas. Não queremos depositar esses 
problemas como sendo do Governo Renato 
Casagrande, porque vêm de outras gestões. Alguns 
gestores da Polícia Civil, para fazer média com o 
Governo do Estado, aproveitaram-se de servidores do 
cargo de agente de polícia, da Polícia Civil, e os 
colocaram para fazer o meu trabalho. Na 
administração pública tal atitude não é permitida.  

Recentemente o Governo Renato Casagrande 
encaminhou a esta Casa um projeto de lei. Os 
investigadores de polícia vieram à Assembleia 
Legislativa para questionar. O Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes fez uma interferência. O Governo do 
Estado manifestou-se, dizendo que não tinha como 
acertar detalhes no projeto de lei naquele momento. E 
assumimos o compromisso de não entrar com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIN, por 
causa da ilegalidade. E, em consequência, o Governo 
elaborou um decreto em que acertava esse equívoco. 
Posteriormente, o Governo do Estado mandou uma 
nova mensagem à Assembleia Legislativa, com o 
mesmo equívoco. Assim não!  

Pedimos à Comissão de Segurança que olhe 
com carinho o nosso pedido, pois está balizado na 
legalidade. O Governo do Estado elaborou o decreto 
em que acerta a lei. O correto é que o Governo do 
Estado acerte a lei e não por decreto.  

Em relação a esta mensagem enviada para 
criar a nova estrutura da Polícia Civil, gostaríamos 
que a Comissão de Segurança pedisse vistas desse 
projeto e o debatesse, para que não seja aprovado de 
forma irregular e tenhamos que enfrentar uma briga 
jurídica sobre um assunto que está claro. 

Voltamos a falar: gostaríamos de discutir a 
modernização e a unificação de cargos. Mas 
enquanto isso não acontece, somos obrigados, como 
representante do cargo, a defender que, caso seja 
criada uma chefia de investigação, o investigador de 
Polícia ocupe o cargo de chefe de investigação. 
Senhor Deputado José Esmeraldo, não podemos 
permitir, por exemplo, que um pedreiro seja o chefe 
do engenheiro. E o projeto que foi enviado a esta 
Casa pelo Governo do Estado diz mais ou menos 
isso.  

Que o cargo de agente de polícia tenha suas 
atribuições definidas no decreto, dizendo quais são as 
funções, e que não seja a de investigar. Só que no 
projeto enviado a esta Casa permite-se que os agentes 
de polícia possam ser chefes de investigação. Esse é 
o meu pedido.  

Voltamos a reiterar: gostaríamos muito de 
pleitear a unificação dos cargos. Como o Governo 
não teve a coragem de discutir esse assunto ainda, 
temos de defender os interesses da categoria. E, como 
legalistas que somos, não poderíamos perder a 
oportunidade de deixar isso claro.  Além disso, 
pedimos à Comissão de Segurança que avalie nosso 
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pedido: que, pelo menos, a redação dada seja a 
mesma do decreto. Pelo menos daria um pouco mais 
de cunho de legalidade ao projeto de lei. 

Parece que foi pedido vista ao projeto pelo 
Senhor Deputado Rodney Miranda. Projeto que deve 
ser enviado a esta Comissão. Dessa forma, pedimos 
aos membros da Comissão de Segurança que o olhem 
e o analisem com carinho. E, além disso, se possível, 
que aproveitem a oportunidade para discutir e fazer a 
unificação dos dois cargos, pois têm o total apoio dos 
investigadores de polícia. 

Não acho justo que os agentes de polícia 
continuem fazendo o meu serviço sem serem 
remunerados como tal. Isso significa desprestigiar o 
companheiro que está fazendo o meu serviço e 
desprestigiar o meu trabalho. Passei seis meses na 
academia para aprender a ser investigador de polícia.  

Se o Estado pretende modernizar a instituição 
ou fazer uma máquina que possa evoluir, devemos 
repensar esse novo modelo.  Estamos abertos à 
discussão, pois quem ganhará com isso é a sociedade.  

Inclusive brincamos com o Senhor Tadeu 
Nicoleti: o Tadeu vai para a Perícia, mas o fotógrafo 
e os outros cargos podem jogar para investigador, 
absorvemos as atribuições. Queremos ajudar o Estado 
a combater a violência. Mas para ajudar a combater a 
violência, primeiro temos que ser tratados com 
respeito. É isso o que gostaríamos de pedir a esta 
Comissão. 

Desde já, agradeço muito o trabalho desta 
Comissão, nas pessoas dos Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Luiz Durão, Gilsinho Lopes, do nosso 
companheiro Senhor Deputado Da Vitória, que me 
fez relembrar, desta tribuna, seu tempo de 
sindicalista, pois já foi um grande representante da 
Associação de Cabos e Soldados.  

Quero publicamente, Senhor Deputado Da 
Vitória, não é por sermos do mesmo partido, mas 
pela sua luta. Basta os companheiros da Polícia 
Militar analisarem a Instituição antes e depois do 
Senhor Deputado Da Vitória. Quando 
conversávamos, e V. Ex.ª era vice- presidente da 
Associação de Cabos e Soldados. E hoje a gente vê 
hoje os resultados positivos que a Polícia Militar tem 
alcançado passo a passo, naquela forma educada e 
tranquila de V. Ex.ª. Diferente de muita gente dentro 
da Polícia Civil, que anda meio estressada. V. Ex.ª 
tem conseguido muitas vitórias para a Polícia Militar, 
como por exemplo, a questão das promoções, das leis 
sobre reestruturação da classe.  V. Ex.ª esta de 
parabéns. Sou testemunha do seu trabalho em defesa 
da sua categoria. 

Do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, não é 
preciso falar, por que já é um companheiro 
combatente, inclusive, já trabalhamos juntos em 
algumas operações, que nos divertimos muito. É 
outro grande guerreiro que defende a Polícia Civil.  

Espero que num futuro próximo possamos 
ajudar o nosso futuro prefeito, com um efetivo de 

investigadores e policiais militares para atender à 
demanda daquele município. Muito obrigado aos 
Senhores Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Tecerei dois comentários em relação à 
fala do Senhor Júnior Fialho e a fala do Senhor 
Tadeu Nicoleti. 

O Senhor Tadeu quando falou sobre o nosso 
estatuto draconiano, do código de ética e dos idos de 
1981. Quando é para punir usam a Lei Complementar 
n.º 3400/1981 e quando é para beneficiar, não usam a 
Lei Complementar n.º 046/1994. 

Fui membro do Conselho de Polícia e 
tínhamos discussões homéricas com os nossos pares 
no Conselho da Polícia Civil, por entendermos que só 
quem está na atividade, na ponta, é que sabe qual é o 
conceito de desvio de conduta, qual é o conceito de 
abuso de autoridade, de excesso na ação, ou às vezes, 
na questão da omissão. Então, estou satisfeito, 
Senhor Tadeu, pela colocação feita por V.S.ª em 
relação ao projeto que tramita nesta Casa. 

Discutiremos com o Líder do Governo hoje à 
tarde. Se vocês vierem nesta Casa de Leis, 
discutiremos, porque o projeto será lido hoje e será 
colocado em votação amanhã. E precisamos votar o 
mais rápido possível. Se conseguirmos avançar, 
parabéns a vocês que estão nesta Casa lutando e 
brigando por isso. 

Com relação ao comentário do Senhor Junior 
Fialho. No Projeto de Lei que veio para esta Casa, na 
Lei n.º 9.656, que dispõe sobre a inclusão dos 
investigadores e dos agentes nos cargos de chefia. No 
Decreto foi acertado que onde não houver 
investigador, ou seja, no Decreto já foi acertado. 
Então, é só colocarmos essa situação no atual projeto 
que veio para esta Casa legislativa, e ficará 
regularizado. Isso não tem óbice nenhum, não 
aumentará nada os custos; e se fizermos essa emenda 
acordada com a liderança do governo, não haverá 
problemas, Júnior. Discutimos isso com o maior 
carinho. E a sua atitude da união dos cargos, tanto de 
agentes, como de investigadores, é algo que já passou 
da hora de fazermos essa junção. Assim, como no 
passado, nesta Casa de Leis, quando eu e o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, fizemos a lei para 
servidores de nível superior, e todos foram atingidos. 
Então, atende, contempla, fica todo mundo feliz. 

Registramos ainda que, considerando a 
presença do Comandante do Corpo de Bombeiros 
Militar, do Subcomandante, dos dois Coronéis e dos 
representantes dos sindicatos, transformamos esta 
sessão, de acordo com o Artigo n.º 273 do Regimento 
Interno, em audiência pública, para que fique 
registrado, porque concedemos a palavra para outras 
pessoas, e quando fazemos a convocação tem de ser 
por meio de audiência pública, mas como os V. S.as 
chegaram e são representantes legítimos das 
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categorias, abrimos para fala os senhores.  
Encerrarei a presente sessão, antes, porém, 

convocamos os Senhores Deputados para a audiência 
pública que será realizada hoje, às 19h, na Região de 
Terra Vermelha, na Escola Tuffy Nader, em Barra do 
Jucu, que fica do lado oposto de quem vai sentido 
Guarapari, depois do Las Vegas Motel.  

A realização desta audiência foi um pedido 
da Polícia Militar e da Associação Comunitária da 5.ª 
Região em função das mortes que estão ocorrendo. 
Recentemente, mataram um sargento da Polícia 
Militar, uns comerciantes e tem mais uma lista de 
pessoas para serem executadas; assunto que temos de 
discutir. Convidei com o Secretário de Segurança 
Pública, o Chefe da Polícia Civil, todas as 
autoridades envolvidas. Nesta audiência pública 
precisamos fazer prevalecer a lei. Se existe uma 
delegacia em Terra Vermelha, tem que ser instalada 
uma delegacia em Terra vermelha. A Companhia de 
Terra Vermelha está sucateada, temos que dar 
condições para os polícias trabalharem.  

Quero dizer aos investigadores de polícia que 
nesta reunião, também, tratamos do aumento do 
Quadro Organizacional, que tem de ser encaminhado 
a esta Casa até a próxima segunda-feira. Esse foi um 
ponto pacífico que foi discutido lá.  O Senhor Júnior 
Fialho fez o ofício ao Chefe da Polícia; este atendeu e 
encaminhou para o Secretário de Segurança e já está 
também na Secretaria de Governo a Mensagem para 
vir para esta Casa. Se Deus quiser até quarta-feira 
estará nesta Casa e poderemos aprová-la e dar 
condições de serem nomeados os nossos colegas 
investigadores aprovados no concurso de 1993.  

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

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 
 
Está encerrada a reunião. 

 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. 
TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 
DE DEZEMBRO DE 2012. 
 

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

Convido o Senhor secretário a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(O Senhor secretário procede à 

leitura da ata) 
 
Continuidade da leitura da ata. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa)  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

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

Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. (Pausa) 
Aprovada a ata como lida. 
Pedimos desculpas aos colegas e a todos os 

presentes. Tivemos uma reunião da Comissão de 
Infraestrutura, que tinha alguns projetos pendentes e 
não poderíamos deixar de comparecer, pois era a 
última reunião da Comissão este ano. O Senhor 
Deputado José Esmeraldo ainda está naquela reunião, 
e brevemente estará com esta Comissão.  

Solicito ao Senhor secretário que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI N.º 283/2012 – Análise 
de Mérito 
AUTOR: Deputado Luiz Durão 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de instalar dispositivos de segurança que 
visem salvaguardar a vida dos consumidores 
usuários de piscinas, nas entidades que 
oferecem esses séricos, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Designo o Senhor Deputado Da Vitória 
para relatá-lo. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

PROJETO DE LEI N.º 483/2012- Análise 
de Mérito 
AUTOR: Deputado José Carlos Elias 
EMENTA: Obriga a permanência de salva-
vidas e ou guardiões de piscinas, em escolas 
e creches da rede privada de ensino, clubes e 
academias que ofereçam aulas de natação no 
Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Designo o Senhor Deputado José 



138 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 

Esmeraldo para relatá-lo. 
Continua a leitura do Expediente. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhores Deputados, cumprimento todos 
os presentes, os representantes de entidades de classe, 
o Major Almir Cruz, todas as lideranças presentes e 
todos que nos assistem pela TV Assembleia.  

Hoje tínhamos que dar uma posição sobre os 
concursados da PM de 1996, os investigadores de 
1993, os subdelegados e o QO dos bombeiros. 
Comecemos pelos PM de 1996. Estivemos na Casa 
Civil reunidos com o Senhor Luiz Ciciliotti, 
Secretário da Casa Civil, o Doutor Lívio Oliveira 
Ramalho, o Senhor Secretário de Estado de 
Segurança, o Comandante-Geral da PM, o Chefe da 
Polícia Civil e os Senhores Deputados Da Vitória, 
Doutor Henrique Vargas e Dary Pagung. O Senhor 
Deputado Luiz Durão não pode comparecer e o 
Senhor Deputado José Esmeraldo tinha um 
compromisso.  

Concederei a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória, que estava presente. Como sempre digo, o 
representante da Polícia Militar é o Senhor Deputado 
Da Vitória. Estou no comando desta Comissão para 
enveredar todos os esforços no sentido de 
conseguirmos êxito. O Senhor Deputado Da Vitória 
fará uma colocação sobre os PM de 1996, e depois 
voltarei a falar. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA – Cumprimento todos 

os nossos amigos presentes. Saúdo o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, Presidente desta 
Comissão, o Senhor Deputado Luiz Durão, os 
concursados da PM de 1996, o Senhor Denys 
Mascarenhas, que fez aniversário na semana passada, 
representando os agentes penitenciários, que pagará o 
almoço, hoje, para o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes e irei junto. Hoje tem investigadores 
presentes? Estão presentes. Cumprimentamos os 
nossos investigadores da Polícia Civil.  

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes tem 
muitos temas para tratar e nós também. 
Posteriormente, submeteremos para avaliação de V. 
Ex.ª um assunto que trouxe para a pauta de hoje. 
Mas, tratamos alguns temas segunda-feira, estive 
presente com V. Ex.ª, além dos Senhores Deputados 
Dary Pagung e Doutor Henrique Vargas. Os 
Senhores Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão 

estavam representando a Comissões em outras 
agendas. 

Tivemos a pauta da conclusão dos dez dias 
dados pelo Presidente ao Governo do Estado do 
Espírito Santo, que a Procuradoria estava fazendo um 
estudo em relação aos concursados de 1996. Na 
reunião de segunda-feira passada citei que tinha 
comentado nesta Casa de Leis sobre a dificuldade 
que o Governo do Estado tinha apresentado à 
Comissão em relação às decisões judiciais, que não é 
novidade para nenhum dos Senhores. O Governo tem 
ganhado a grande maioria das decisões judiciais. 

Mas, fazendo justiça, o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, Presidente desta Comissão, é a 
pessoa que mais tem defendido esta discussão com o 
Governo do Estado nesse consenso. Sendo liderado, 
por meio de S. Ex.ª, estamos sendo conduzidos por 
uma unidade na Comissão de Segurança, cinco 
Deputados, para discutirmos esse ponto com o 
Governo do Estado, que voltou a coloca-lo na 
superfície da pauta. E dos dois Procuradores 
designados, não esteve presente a Procuradora. Qual 
é o nome dela, Senhor Deputado Gilsinho Lopes? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – É a Senhora Eva Pires Dutra. 
 
O SR. DA VITÓRIA – A Senhora Eva Pires 

Dutra foi quem ficou de fazer o estudo. A cobrança 
do Senhor Presidente Gilsinho Lopes foi muito firme 
em relação a isso, tendo em vista que foi apresentado 
por outro Procurador, o Senhor Lívio Oliveira 
Ramalho, Subprocurador-Geral para Assuntos 
Jurídicos. 

Isso não nos satisfez, não nos deixou 
convencido, porque a apresentação da Procuradoria 
do Estado, na pessoa do Senhor Lívio Oliveira 
Ramalho, é que não há possibilidade legal deste 
consenso, deste acordo. Isso não foi aceito, sendo 
levantada a voz à Comissão de Segurança, na pessoa 
do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, até porque as 
informações trazidas por S. S.ª estavam diferentes das 
informações que esta Comissão tem recebido, do 
histórico da condução dos Senhores Deputados desde 
o concurso até hoje, pelos litígios jurídicos. Mas, 
também, dos protocolos administrativos na 
Procuradoria e no Governo do Estado. Estavam 
diferentes. 

Não havia possibilidade, naquele momento, 
de aceitarmos o estudo feito pelo Governo do Estado 
apresentado na Casa Civil, com os Senhores Luiz 
Ciciliotti, Secretário Chefe da Casa Civil, Henrique 
Herkenhoff, Secretário de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social, e o Comandante da Polícia 
Militar, que também não tinha conhecimento, 
naquele momento, sobre o assunto. E ali ganhamos, 
mais uma vez, o convencimento do Governo do 
Estado, que precisa se aprofundar nesse estudo. O 
Comandante designou uma equipe para poder 
participar junto com a Procuradoria, trazer todo o 
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histórico, para que possamos buscar um consenso. 
Essa é a nossa missão e é isso que estamos 
pretendendo e que o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes venceu o Governo do Estado, naquela data: 
que pudesse dar mais uma alternativa de estudo, 
porque o nosso entendimento é que o Governo 
Estadual pode fazer esse acordo, essa contratação, 
pode submeter esse acordo judicial ao Poder 
Judiciário. 

Diante disso, tivemos a apresentação da 
Procuradoria, na pessoa do Senhor Lívio Oliveira 
Ramalho. A Senhora Procuradora Eva Pires Dutra 
não se fez presente e se S. S.ª fez o estudo, deveria 
estar presente. Foi acatado pelo Senhor Henrique 
Herkenhoff, Secretário de Segurança, e pelo Senhor 
Luiz Ciciliotti, Secretário Chefe da Casa Civil. 
Vencemos essa etapa. Não nos demos por vencido e 
tivemos mais uma nova possibilidade, uma nova 
condição do Governo do Estado fazer um estudo 
dentro do que pretendemos: fazer o acordo com os 
senhores. Não está sendo uma missão fácil, se não 
tivéssemos aí determinação, confiança e a certeza de 
que estamos defendendo um direito que poderia ser 
concedido anteriormente.  

Cumprimento o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que estava representado por outros 
Deputados. S. Ex.ª representou a Comissão em 
outra agenda.  

Nossa esperança e a nossa crença é que 
está nos levando, nos motivando, principalmente 
com a liderança do Presidente da Comissão de 
Segurança, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 
Não precisamos falar para nenhum dos Senhores 
presentes nesta reunião da Comissão de 
Segurança que S. Ex.ª tem levado essa missão 
com muita determinação, também com o apoio 
dos Senhores Deputados José Esmeraldo, Luiz 
Durão, Doutor Henrique Vargas e Dary Pagung. 
S. Ex.ª tem levado com muita determinação, e 
acreditamos que chegaremos a esse consenso. 

Se tivéssemos finalizado na sexta-feira, 
dia 14 de dezembro, o resultado teria sido 
contrário a nossa vontade, por isso não 
finalizamos e cobramos do Governo que 
começasse novamente o estudo, no sentido do 
que o Senhor Governador apresentou de 
documentações.  

É necessário, Senhor Presidente Gilsinho 
Lopes, que nessa comissão formada pela Polícia 
Militar possamos ter alguém assessorando, 
juridicamente, o advogado ou alguém que já 
esteja praticamente no domínio de todas essas 
informações. 

Sugerimos, caso V. Ex.ª acate, que essa 
comissão definida na sexta-feira passada seja 
inserida. Não devemos concluir isso neste final 

de ano. Não temos dúvida nenhuma, não há 
tempo para que possamos concluir, porque, se 
concluíssemos, seria de acordo com a nossa 
vontade. Essa é a nossa fala. Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Agradecemos ao Senhor Deputado Da 
Vitória a fala.  

Queremos dizer aos concursados do ano de 
1996 que o Doutor Lívio Oliveira Ramalho levou o 
relatório, inclusive trouxemos o documento, 
posteriormente passaremos à comissão, para que os 
Senhores tomem conhecimento. Foi feita uma 
confusão, pois a Doutora Eva Pires Dutra foi quem 
emitiu o parecer, mas S. Ex.ª não estava presente na 
reunião e a informação era de que estava acometida 
de um mal qualquer, por isso não pôde estar presente. 

O Senhor Deputado Doutor Henrique Vargas, 
nesses dias, não tem participado tanto, o Deputado 
Dary Pagung não, e o Senhor Deputado Da Vitória 
estava presente. Falamos ao Comandante Geral da 
PM sobre o documento que entregamos à S. Ex.ª, da 
situação do decreto, porque os Senhores fizeram a 
inscrição, pois concluíram todas as etapas, e o 
decreto impediu que os Senhores fizessem a última 
etapa.  

Em síntese, disseram-nos: 
 

Assim podemos concluir que somente 
os 450 candidatos que já haviam 
concluído o curso de formação e os 
213 candidatos que estavam 
cursando o curso de formação, 
mesmo tendo revogadas as suas 
liminares que os mantinham no 
certame, tiveram garantido o direito 
de prosseguir no certame e serem 
nomeados no cargo almejado através 
do Decreto n.º 4.463-N. 
 

Convencemos que vocês não fizeram a 
academia em decorrência de um decreto do Governo, 
e não foi observado isso. O Doutor Lívio Oliveira 
Ramalho pediu desculpas e disse que iriam reiniciar 
os trabalhos. O comandante geral já tinha aquela 
documentação que havíamos apresentado, e S. Ex.ª 
não foi ouvido. 

Cobramos uma posição para o Doutor Lívio. 
Dissemos: Como V. Ex.ª e a Doutora Eva Pires Dutra 
dão um parecer sem ouvir o Comandante Geral da 
PM? Questionamos quem S. Ex.ª havia indicado. O 
Doutor Lívio Oliveira Ramalho disse que havia se 
reunido com um Major ou Capitão, que prestou as 
informações que eles tinham. 

Falamos negativo, o Comandante Geral tem 
todas as informações, entregamos pessoalmente em 
suas mãos, com arrazoado e com documentos, farta 
documentação. Não queremos esse posicionamento, 
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mas outro posicionamento.  
Fomos muito incisivo, não agressivo, porque 

quando se está com a razão, com a verdade, fala-se 
com bastante firmeza. Fomos firme na nossa 
colocação e falamos que queríamos que fizessem esse 
estudo. 

E parece que o Senhor Deputado José 
Esmeraldo é adivinho. Quando saiu da reunião da 
Comissão de Segurança, na segunda-feira passada, 
dia 10 de dezembro, falou com alguns dos Senhores 
que não iria a essa reunião, e o negócio não daria 
certo.  

Queremos deixar bem claro, Senhor 
Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª estava muito bem 
representado, fizemos questão de falar do seu 
compromisso assumido e de dizer da nossa 
indignação com o parecer da Doutora Eva Pires 
Dutra, e que S. Ex.ª não estava presente. 

O parecer é do dia 11 de dezembro de 2012, 
está em minhas mãos. A nossa reunião foi no dia 14 
de dezembro de 2012. Chegamos de Brasília e fomos 
direto para a reunião, Eu e os Senhores Deputados 
Dary Pagung e Doutor Henrique Vargas e nem 
almoçamos. E ao chegarmos tivemos essa surpresa, 
mas ela já está sendo reanalisada e reiniciaremos os 
trabalhos.  

Pedimos a máxima urgência porque 
entraremos em recesso na próxima quarta-feira, mas 
a qualquer momento que a Casa Civil e a 
Procuradoria tiverem o parecer, temos certeza de que 
os Senhores Deputados José Esmeraldo, Luiz Durão, 
Da Vitória e Dary Pagung - o Senhor Deputado 
Doutor Henrique Vargas já será prefeito a partir do 
dia primeiro não estará mais presente - estarão à 
disposição para irmos lá e discutirmos para ter um 
entendimento de que é direito dos senhores. Estamos 
aqui com muita clareza, muita franqueza, fazendo as 
colocações em cima do que nos foi passado lá. Essas 
informações é que tínhamos para passar! 

Pedirei à assessoria que extraia cópias para 
entregar para a comissão e para os deputados. Quero 
que tirem dez cópias, quero entregar para os 
deputados e para a comissão. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 
Vitória, para concluir sobre o QO do bombeiro. 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 
tivemos uma informação do Senhor Tyago 
Hoffmann, Secretário de Estado de Governo, de que 
não há tempo hábil para o QO chegar nesta Casa. É 
uma informação muito frustrante, tendo em vista que 
esperávamos uma força- tarefa para que analisasse a 
proposta que chegou ao Governo. 

Ainda insistimos com S. S.ª hoje, para que 
pudesse falar com o Senhor Governador para ter a 
possibilidade dessa proposta chegar hoje na Casa. 

Chegando hoje, nas próximas três sessões que 
teríamos possibilidade de votação, tendo em vista que 
o aumento foi muito pequeno e a repercussão 
financeira muito pequena comparada à repercussão 
financeira dos nossos policiais militares, que são 
oitocentos por cento, são oito vezes mais o efetivo da 
PM.Então, naturalmente já tivemos aprovado o da 
polícia militar, mas o compromisso do Governo era 
que o corpo de bombeiros também estivesse incluso. 
Mas já foi um grande avanço. 

Quero parabenizar o comando do corpo de 
bombeiros, na pessoa do Coronel Edmilton Ribeiro 
Aguiar Junior, que a sua grandeza está na sua 
humildade. E o processo da condução teve êxito, 
porque S. Ex.ª, numa discussão democrática com as 
entidades de classe, conseguiu essa proposta, Major 
Almir Cruz, S. Ex.ª conseguiu as assinaturas das 
entidades de classe. 

Então, é tudo aquilo que esperamos: que o 
comando possa conversar internamente com os 
oficiais, os subtenentes, sargentos, cabos e soldados 
porque o papel do comando é gerenciar os conflitos e 
trazer uma proposta. Nós conquistamos o produto, 
precisamos de um novo quadro organizacional e o 
Governo consente. Agora quem tem que dizer não é o 
deputado Da Vitória ou o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, quem tem que dizer é a classe que sabe onde 
precisamos aumentar o atendimento à sociedade.  

Foi um grande avanço, um grande exemplo, 
S. Ex.ª está de parabéns, tem o meu apoio e acredito 
que tem o apoio desta comissão. Os Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes, José Esmeraldo e Luiz 
Durão na semana passada receberam o comando aqui 
e foi um grande avanço. 

Senhor Deputado, também quero aproveitar a 
oportunidade que V. Ex.ª deu, tenho um tema e 
gostaria que pudéssemos ter uma informação melhor. 
Não teremos mais outra reunião este ano, mas queria 
deixar deliberado para tratar de um assunto em 
fevereiro, porque a imprensa publicou que no dia 
treze de março de 2013 a carteira de habilitação será 
exigida para quem pilota ciclomotor, inclusive as 
bicicletas elétricas. Preciso me aprofundar nessa 
legislação e realmente ter a certeza, porque a 
resolução do Contran no entendimento aqui é 
exigido, mas existem entendimentos diferentes e as 
empresas hoje vendem as bicicletas elétricas e não 
dão essa orientação. Naturalmente, alguns Estados 
não têm essa exigência. O Estado do Espírito Santo 
está tendo essa exigência e poderíamos ter aqui o 
diretor do Detran, Senhor Fábio Henrique Pina 
Nielsen; e o Senhor Marcos Tadeu Celante, Tenente-
Coronel da Polícia Militar e atualmente é o 
Presidente do Cetran. Esperamos que eles, junto com 
algumas entidades que também têm interesse e 
opiniões contrárias, participem de uma audiência 
pública na segunda segunda-feira depois do retorno 
do recesso parlamentar. Podemos deixar deliberado 
para dar resposta às pessoas que nos demandaram à 
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Comissão. 
Colocamos em votação para debatermos 

sobre esse tema em fevereiro porque teremos trinta 
dias aproximadamente do período que vai entrar em 
vigor essa regra que está sendo implantada pelo 
Detran estadual. Pode ser que um entendimento tenha 
nesta Comissão uma nova condição de reflexão e 
tenhamos um entendimento mais aceito pelas partes 
que pensam diferente. Gostaríamos de colocar em 
deliberação para que V. Ex.ª nos apoie nessa 
proposta.  

Saudamos o Senhor Roberto Caetano, Diretor 
da Associação de Cabos e Soldados e agradecemos a 
sua presença e gostaríamos que V. Ex.ª, Senhor 
Presidente, fizesse o registro da parceria da 
Associação de Cabos e Soldados e também da 
presença do Senhor Silayr Pedra Ribeiro, que voltou 
vivo. Estava no curso de CAS e fez o compromisso 
de ser o primeiro colocado; não foi. Mas ficou entre 
os primeiros. É amigo de V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes e amigo dos Senhores Deputados 
Luiz Durão e José Esmeraldo. Está aqui de novo para 
ajudar esta Comissão. Daqui a uns dias será 
subtenente e está muito feliz na área conosco. 

Senhor Silayr Pedra Ribeiro, agradecemos-
lhe a confiança e o apoio e também que o senhor 
apoie os Senhores Deputados da mesma forma que 
sempre apoiou na nossa Comissão de Segurança com 
as demandas pertinentes, principalmente com a classe 
da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e da 
Segurança Pública, com a experiência que o Senhor 
tem. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) – Parabenizamos o Senhor Silayr Pedra 
Ribeiro porque é sempre solícito a todos nossos 
requerimentos, pedidos de informações. É uma 
pessoa de caráter brilhante que engrandece a 
Corporação da Polícia Militar. 

O Senhor Caetano é nosso amigo de várias 
lutas, obrigado pela sua presença nesta Comissão.  

Gostaríamos, Senhor Deputado Da Vitória, 
de colocar em deliberação, mas só temos um óbice: 
não sabemos se este Senhor Deputado se reelegerá 
Presidente desta Comissão no ano que vem, ou seja, 
no dia 7 de fevereiro talvez não seja mais este 
Deputado o Presidente desta Comissão. Haverá nova 
votação para as comissões.  

Perguntamos ao Senhor Procurador se posso 
deliberar para o próximo ano e se haverá a eleição. 
Poder pode, não deve; mas se poder pode, vamos 
deliberar. Se for um novo Presidente que haja a 
mudança.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, o Senhor 
Deputado Da Vitória colocou em deliberação a 
convocação dos Senhores Diretores do Detran, do 
Contran, para fazerem um esclarecimento sobre a 
questão dessas motocicletas de menos de cinquenta 
cilindradas para as quais será exigida a carteira de 
habilitação a partir do próximo ano. Colocaremos em 

deliberação pelo convite das pessoas por um melhor 
esclarecimento. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - A favor do 

requerimento. 
 
O SR. LUIZ DURÃO - De acordo com o 

requerimento. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) – Acompanho os Senhores Deputados. 
Está deliberado para a segunda reunião desta 

Comissão, após o recesso parlamentar. 
 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem. Deixamos o convite em aberto a nossa 
assessoria da Comissão e também aos taquígrafos, ao 
Cetran, na pessoa do Senhor Tenente-Coronel 
Marcos Tadeu Celante; ao Comandante do Batalhão 
de Trânsito do momento da Polícia Militar; e também 
do Chefe da Polícia Rodoviária Federal e ao Senhor 
Diretor-Geral do Detran para termos principalmente 
essas pessoas para debater sobre esse tema. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GILSINHO 

LOPES) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Luiz Durão. Temos ainda questões das informações 
dos subdelegados e do Quadro Organizacional do 
Corpo de Bombeiros, que já foi falado, e dos 
investigadores de polícia. 
 

O SR. LUIZ DURÃO – Senhor Presidente 
desta Comissão, Deputado Gilsinho Lopes, Senhor 
Deputado Da Vitória e Senhor Deputado José 
Esmeraldo; cumprimento também o Senhor Rogério 
Cardoso da comissão PM de 1996; o Senhor 
Anderson Martins da PM de 1996; o Senhor Rodrigo 
Louzada da PM de 1996; o Senhor Joabe Simões da 
PM de 1996; o Senhor André Furtado da PM de 
1996; e o Senhor Jadson Nunes da PM de 1996. 

Cumprimento o Senhor Denys Mascarenhas, 
do Sindapes; o Senhor Rafael Ravani, da Sejus; o 
Senhor Amilton Francisco de Oliveira, subdelegado; 
o Senhor Edson Pereira da Silva, subdelegado; o 
Senhor Edson Belato, subdelegado; o Senhor Bianor 
Terra, subdelegado; o Senhor Edson Candeias Silva, 
advogado; o Senhor Olenir da Silva, da Sejus; o 
Senhor Willian Machado, da Sejus; o Senhor Rodrigo 
Lopes, da Sejus; o Senhor Alexandre, da Sejus e o 
Major Almir Cruz. Todos do concurso da PM de 
1996.  

Meus senhores e minhas senhoras, para mim 
seria a maior satisfação termos o resultado favorável 
aos concursados da PM de 1996. Pela luta pacífica 
que vimos acompanhando dos senhores, esperando 
por um resultado que é direito dos senhores que 
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fizeram o concurso para isso, foram aprovados e, por 
uma grande injustiça, até hoje não tomaram posse. 
Mas não percam e nem tirem o sonho dos senhores. 
Mantenham esse sonho.  

O parecer, muitas vezes, foi baseado em fatos 
que aconteceram e que não dependem de cada um 
dos senhores. Por exemplo: os senhores não 
concluíram os treinamentos não foi porque os 
senhores não quiseram. Foi porque baixaram um 
decreto parando com os treinamentos. De modo que 
nem que tenhamos de novo de conversar com o 
Governador do Estado, mas essa injustiça não pode 
prosseguir. Tem-se que achar uma forma de resolver 
isso porque já bastam os dezessete anos que os 
senhores esperam para tomar posse. Se os senhores 
passaram da idade, se não concluíram algo foi porque 
os senhores foram impedidos e não porque os 
senhores não quiseram concluir.  

De modo que, mais uma vez, proponho-me - 
tenho certeza de que levo essa proposta a toda a 
Comissão - conversar com o Governador Renato 
Casagrande para que S. Ex.ª converse com a Seger 
porque a lei, muitas vezes, pode ser interpretada de 
duas formas: uma para ajudar e outra para atrapalhar. 
A culpa não pode ser dos concursados da PM de 
1996; a lei tem que ser interpretada para ajudar e não 
para atrapalhar. Precisamos arranjar uma forma de 
resolver isso de uma vez por todas porque é mais 
uma injustiça que estão fazendo com essas pessoas  
Muitas delas largaram seus trabalhos, fizeram 
concurso, muitas estudaram dia e noite para que 
conseguissem passar e, depois de tudo isso, estão 
esperando até hoje para tomar posse.  

Deixo registrado para nosso Presidente que 
meu voto S. Ex.ª já tem para continuar à frente desta 
Comissão, até porque a nossa batalha vai continuar 
em favor dos PM de 1996.  

Quanto aos bombeiros, também já deveria ter 
sido feito o Q.O, à época em que foi feito o da PM, 
porque é uma injustiça fazer o da PM e não fazer o 
dos bombeiros. Mas nossa luta vai continuar e tenho 
certeza de que, pelo que conheço do Senhor 
Governador, vão arranjar uma forma de atender os 
PM de 1996 e de resolver definitivamente os 
problemas do Corpo de Bombeiros.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Senhor Deputado Luiz Durão, temos que 
ser persistentes, pois estamos em um embate técnico.  

Recebemos uma mensagem de texto da 
Comissão dos PM de 1996 pedindo para, caso haja 
condições de terem um representante, que seja o 
Senhor André Furtado, que já trabalhou conosco. 
Faremos contato com a Procuradoria e com o 

Comandante-Geral da PM para ver se encaixamos V. 
S.ª. Daremos resposta tão logo tenhamos o aval da 
Procuradoria e do Comandante-Geral da PM.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, Senhor Deputado Da Vitória, o Deputado 
amigo da Polícia Militar, Senhor Luiz Durão, 
saudamos todos que estão nesta Casa todas as 
segundas-feiras nos assistindo e acreditando nesta 
Comissão.  

Hoje quando chegamos a este Plenário vimos 
que a galeria estava superlotada por PM concursados 
de 1996. Agora esvaziou. O guerreiro não corre da 
luta. Isso é importante, guerreiro não corre da luta. 
Tem que acreditar! Se V. S.as não acreditarem, quem 
irá acreditar?  

Vemos as investigadoras sempre presentes, 
sentadas nas primeiras cadeiras, assim como o 
Senhor Denys Mascarenhas, que sempre está 
conosco, como vários outros. É importante a presença 
de V. S.as. Quem sabe a quentura do fogo é a panela.  

Não vamos tergiversar, não vamos jogar a 
toalha, não somos de jogar a toalha em hipótese 
alguma. Somos de partir para cima.  

Não temos dúvidas de que a ida desta 
Comissão de Segurança, Presidente Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes e Senhores Deputados, Da Vitória, 
Luiz Durão e Dary Pagung à reunião na sexta-feira, 
foi benéfica. Não podemos ser muito educados 
quando estamos defendendo uma questão 
contraditória. Não abrirei mão, como tenho certeza 
absoluta de que membro algum desta Comissão de 
Segurança abrirá mão, no que tange a questão dos 
Policiais Militares de 1996. Está precisando, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, de um pouquinho de boa 
vontade da PGE, que geralmente o cara não tem 
coragem de chegar e falar. Tem que ter boa vontade. 
Nesta Casa está a questão dos 11,98%; a questão da 
Polícia Militar, a questão dos investigadores e a 
questão também dos cinco ou seis que eram 
subdelegados e que se mantêm naquela mesma 
posição e em que estamos trabalhando. 

Quem sou eu para ensinar política, mas é 
importante que essa rapaziada acreditou, acredita e, 
pode ter certeza, continue acreditando, porque esta 
Comissão é a única forma de solução para o 
problema de V.S.as . Se não tivesse essa Comissão, 
dezenas e centenas de casos não teriam sido 
resolvidos. Não estou dizendo que V. S.as cuspiram, 
muito pelo contrário, mas temos que acreditar e não 
vamos cuspir no prato que comemos. Temos o maior 
respeito pelos Senhores, independente da categoria.  

Quando saímos desta Comissão, não saímos 
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para fazer média com o Governo, não! Não faço 
média com o Governo. Caminho na justiça, respeito a 
lei, porque muitas coisas que veio do Governo falta 
discutir. É uma incoerência, Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes, Da Vitória e Luiz Durão. É uma 
incoerência. Como se terá provas e concursos para a 
PM se têm pessoas que fizeram a prova, passaram e 
que aguardam há tempo a sua nomeação? Está 
faltando vontade política e interesse. Mas esta 
Comissão está isenta e digo isso porque participei. 
Não se mede esforços para se chegar a um 
denominador comum. É por isso que estamos nesta 
Comissão. 

Quem me dera que o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes pudesse continuar como Presidente. 
Não é um bom, mas é um excelente Presidente. Mas, 
com certeza, esse quarteto, independente da posição, 
deixo bem claro para os Senhores, não irá se exaurir. 
Temos três excelentes Presidentes; qualquer um dos 
dois, que seja o Senhor Deputado Da Vitória ou o 
Senhor Deputado Luiz Durão, ou o próprio Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. Daremos continuidade ao 
nosso trabalho, pois quando trabalhamos queremos 
apresentar resultados. Quando trabalhamos, 
queremos resultado. É por isso que ficamos nesta 
Casa de Leis, muitas vezes decepcionados. 
Queríamos vir a esta reunião da Comissão de 
Segurança, hoje, para dizer: vocês foram 
contemplados. 

Mas isso não depende da Comissão de 
Segurança, mas do setor jurídico da Procuradoria 
Geral do Estado, que muitas vezes precisa ter um 
pouquinho mais de sensibilidade. Não podemos 
partir reto na lei, porque senão nem andaremos no 
meio da rua, porque as marquises podem cair na 
cabeça.  

Podem acreditar. Não iremos tergiversar. Não 
somos vencidos, repetimos, não nos damos por 
vencidos> O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
também não se dá por vencido. E S. Ex.ª já provou 
isso, como este Deputado que vos fala. Não nos 
damos por vencidos. 

Não nos interessa vir à Comissão de 
Segurança para sermos mais um no meio da 
multidão. Essa não é a nossa linha de ação. A nossa 
linha de ação, como temos certeza que é também dos 
demais componentes desta brilhante Comissão, é que 
cada dia mais diminua o número daqueles que 
precisam ser nomeados. O que queremos é a 
nomeação dessas pessoas qualificadas, que vêm a 
esta Casa de Leis toda segunda-feira reivindicar, 
porque acreditam. E quem acredita, merece o respeito 
da Comissão de Segurança, deste Deputado e dos 
outros parlamentares. 

Não tergiversaremos com o Governo. Na 

nossa cabeça ninguém passa a mão. Somos de 
solução. Não queremos decepcionar, não em função 
da Comissão, mas em função de alguns técnicos que 
deveriam vir a esta Casa de Leis e ver a ansiedade 
daqueles que precisam e merecem ser nomeados. 

Se não nos falha a memória, são cinco ou seis 
subdelegados. Está faltando o Bianor Terra. Cadê o 
Bianor? Era para estar nesta reunião, porque a 
presença é importante, com certeza.  

Não pensem que o Governo vai querer mudar 
a nossa ideia, porque ninguém muda. Se perdermos, 
palavra que não existe no nosso vocabulário e nem no 
nosso dicionário, perderemos juntos, tenham certeza 
disso. Como esta comissão não quer perder, porque 
não perde, a uma solução, com certeza, chegaremos.  

Queríamos dar um presente de Natal para os 
senhores, porque o dia 25 de dezembro está próximo. 
E esse presente seria que todos fossem contemplados. 
Seria o maior presente, temos certeza, também para a 
Comissão de Segurança. Não é porque não foi agora 
que tergiversaremos.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, estamos 
dispostos a qualquer momento. Inclusive, esta 
semana estaremos em uma reunião com o Senhor 
Luiz Carlos Ciciliotti, Secretário Chefe da Casa Civil, 
um cara de bem, um homem de verdade, uma pessoa 
que tem feito um brilhante trabalho para o Governo 
do Estado. 

O que está pegando é a PGE, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. Vamos falar o português 
claro, o que está pegando é a PGE. É isto que está 
pegando para a PM 96. Investigador com certeza terá 
uma definição a cada grupo. Acreditamos que isso 
será zerado. Estamos falando porque foi a posição 
que ouvimos e quem fala tem que cumprir. O 
processo da PM 96 está na PGE.  

Primeiro, agradecemos a Deus, porque sem 
Ele não somos nada. Agradecemos também aos 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Da Vitória, 
Luiz Durão e Dary Pagung por terem nos dado a 
oportunidade de pertencer a esta Comissão. Com 
certeza muita coisa que foi resolvida no ano de 2012 
terá continuidade em 2013 para que nossa capital, 
nossa cidade e nosso Estado possam sair mais 
fortalecidos.  

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Senhor Deputado José Esmeraldo, não 
deu tempo para conversarmos porque estávamos na 
Comissão de Infraestrutura, cujo Presidente, Senhor 
Deputado Marcelo Santos, requisitou-nos para 
fecharmos a pauta do ano e não deu para conversar 
todos os detalhes.  

Com relação aos subdelegados, já saiu da 
PGE com o parecer favorável, onde estava agarrado. 
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Conversamos com Senhor Lívio Oliveira Ramalho e 
já saiu da PGE. Sobre os investigadores de polícia, 
conversamos com o Senhor Henrique Herkenhoff, 
Secretário de Estado de Segurança Pública, e também 
com o Senhor Lívio Oliveira Ramalho sobre os 
investigadores e todas as nomeações acontecerão sem 
problema algum. Se o aumento das duzentas e 
cinquenta vagas forem superiores ao número de 
candidatos que ainda têm ações judiciais 
conquistadas na Justiça, então se extingue. Encerrou, 
extingue. Então, não tem problema algum com 
relação à questão dos investigadores. Com relação 
aos subdelegados tem essa posição. A única coisa é 
que gostaríamos de dar de presente de Natal para os 
policiais militares do concurso de 1996, é uma 
posição concreta, definida, mas não estamos 
conseguindo dar ainda. O que os Senhores Deputados 
José Esmeraldo e Luiz Durão colocaram foi a posição 
mais correta do mundo. Temos que lutar pelos nossos 
direitos. Sentimos da mesma forma que sentiu o 
Senhor Deputado José Esmeraldo, um esvaziamento 
nas galerias. Mas isso não esvazia nossos corações; 
não esvazia nossa determinação; não esvazia nosso 
objetivo, que é um só: alcançar todo o objetivo. Água 
mole em pedra dura tanto bate até que fura. 
Estaremos persistindo, perseguindo o direito da 
categoria, mas, se não acreditarem no direito que têm, 
fica difícil. 

Sabemos que é doloroso, penoso, mas já são 
dezesseis anos passados; o dos investigadores, 
dezenove, quase vinte anos. Eles estão na luta, na 
batalha do dia a dia. Estamos trilhando esse caminho 
com a mesma determinação, o mesmo respeito pelo 
Senhor Secretário. Ouvimos, mas não nos 
convencemos. Debatemos, traremos uma nova 
discussão e, ao final, venceremos essa batalha. Não 
somos pessoas que aceitam sem poder discutir, só se 
nos convencerem. O nosso convencimento é que o 
direito da categoria prevaleça, por isso estamos nessa 
briga encampada pelo Senhor Deputado José 
Esmeraldo e, desde o início, pelo Senhor Deputado 
Luiz Durão. 

Quando colocamos alguma questão, o 
fazemos com muita franqueza, com muita 
tranquilidade, porque não prometemos absolutamente 
nada a não ser a luta em defesa dos direitos de vocês. 
Não chegamos a nenhum dos Senhores, dos 
investigadores, subdelegados e dissemos que íamos 
fazer algo em troca de votos. Não nos 
comprometemos com nenhum de vocês. O que 
estamos fazendo é por entendermos que têm direito. 
Então, é isso que queremos que fique bem claro. Se 
alguém fez alguma promessa em nome deste 
Deputado, na Comissão, pode tirar o cavalinho da 
chuva, porque não prometemos nada que não seja 
luta e determinação; o que estamos fazendo. Então, 

ficamos a cavalheiro para falar sobre isso.  
Conversamos com o Senhor Alcio de Araújo, 

semana passada, também com o Senhor André 
Garcia, Secretário da Sejus, com relação à 
reintegração dos concursados de 2006. Na delegacia, 
falaram que estava com o Senhor Alcio de Araújo. Já 
ligamos para ele, inclusive, recebi um torpedo e 
estaremos com S. Ex.ª daqui a pouco, para tentar ver 
se conseguimos retirar essa indicação e levar ao 
palácio para o Senhor Governador assinar. 

O Senhor André Garcia já determinou que 
fosse feito, mas infelizmente quando à Seger fica nas 
mãos da Senhora Sandra Helena Bellon, e aí ficará 
agarrado. Vamos lá pessoalmente à tarde tirar essa 
reintegração dos colegas, com data retroativa, tudo 
certinho, porque é um direito da categoria.  

Estávamos em Curitiba, semana passada, e 
respondemos a todos os torpedos que chegavam. 
Fizemos contato com o Senhor Secretário Alcio 
Araújo e hoje estaremos juntos, para tentarmos 
acertar essa situação. 

Vou suspender os trabalhos para lavratura da 
ata da presente reunião.  

Está suspensa a sessão. (Pausa)  
 

(A sessão é suspensa às 13h18min e 
reaberta às 13h19min)  
 

O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 
LOPES) – Está reaberta a sessão.  

Convido o Senhor secretário a proceder à 
leitura da ata desta reunião. (Pausa) 

 
(O Senhor secretário procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela 

aprovação.  
 
O SR. LUIZ DURÃO – Pela aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Ata aprovada como lida. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Luiz 

Durão. 
 
O SR. LUIZ DURÃO – Senhor Presidente 

Gilsinho Lopes, Senhor Deputado José Esmeraldo, 
minhas senhoras e meus senhores. Graças a Deus 
estamos encerrando praticamente o ano de 2012 com 
vitórias importantíssimas. Esta comissão realmente 
foi vitoriosa, mas tenho que dizer que estamos 
fechando com medalha de prata. 
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Gostaria que essa comissão pudesse fechar o 
ano com medalha de ouro. Se tivéssemos conseguido 
nomear os concursados do PM de 1996 teríamos 
fechado o ano com medalha de ouro. Mas 
continuaremos atrás dessa medalha e tenho certeza, 
como conheço o Senhor Governador, de que essa 
injustiça, que está se prolongando, chegará ao seu 
final. E tenho certeza de que daremos, com a nossa 
luta, condições a esses concursados, que já deveriam 
ter sido empossados, mas estão aguardando até hoje, 
de serem nomeados.  

De modo que quero desejar a todos os 
senhores um feliz natal e um próspero 2013, com 
muita paz e muitas felicidades. A nossa luta 
continuará sempre em prol daqueles que precisarem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES) – Antes de encerrar a sessão, quero 
também, de igual modo ao que o Senhor Deputado 
Luiz Durão disse, dizer que não estamos felizes por 
não termos alcançado também a vitória dos 
concursados da Polícia Militar de 1996, mas 
continuaremos perseguindo o nosso objetivo.  

Entraremos em recesso a partir de sexta-feira, 
dia 21 de dezembro de 2012 e só retornaremos dia 4 
de fevereiro de 2013. Mas eu, como sempre, como 
líder do meu partido, estarei na Comissão de 
Recesso. Passarei todas as informações para a 
comissão, nos reuniremos com a comissão mais tarde 
no meu gabinete e passaremos o conjunto de ações 
que faremos e de informações para os colegas que 
estão ansiosos, assim como nós.  

Desejamos a todos um Feliz Natal e um 
próspero Ano Novo! Que Deus nos abençoe e 
continue nos iluminando. Precisamos de muita luz, 
pois a trajetória é muito difícil. Mas Deus está 
conosco e venceremos.  

Muito obrigado. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente reunião. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, para a qual 
designo 
 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
Está encerrada a reunião. 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. DÉCIMA 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE 
OUTUBRO DE 2012. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

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

Cumprimento o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, parceiro e membro efetivo desta Comissão. 

Saúdo os colaboradores desta Comissão, na 
pessoa do Doutor Fernando José da Silva, Procurador 
da Comissão de Educação, profissionais de imprensa 
e sociedade capixaba que nos assiste via TV 
Assembleia. 

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

 
(A Senhora secretária procede à 
leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

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

 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Pela 
aprovação.  
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 
aprovação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Ata aprovada como lida. 

Agradecemos, mais uma vez, ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo a presença nesta Comissão. 

Solicito à Senhora secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO N.º 093/2012 GAB/DEP/LD – do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Luiz 
Durão, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
17/07/2012, às 13 horas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Ciente.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO N.º 239/2012 GAB/DDVI – do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Da Vitória, 
justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
17/07/2012, às 13 horas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Ciente. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
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OFÍCIO N.º 168/2012 GDMC – do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Marcelo 
Coelho, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
03/07/2012, às 13 horas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Ciente. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
OFÍCIO N.º 169/2012 GDMC – do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Marcelo 
Coelho, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
17/07/2012, às 13 horas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Ciente. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
COMUNICADO N.º 1136/2012 – do 
Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
COMUNICADO N.º 1158/2012 – do 
Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
COMUNICADO N.º 1211/2012 – do 
Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

À Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
COMUNICADO N.º 1249 – do Ministério 
da Educação, comunicando a liberação de 
recursos financeiros que especificam. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
E-mail da Senhora Maria Luiza Dadalto, 
Superintendente da FEAPAES, solicitando 
uma indicação Legislativa ao Governo do 
Estado, para que a forma de contratação de 
profissionais cedidos as Entidades Pestalozzi 
e Apae sejam alteradas.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Ciente. 
Em discussão a solicitação. (Pausa)  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
funcionários desta Casa, a partir do momento que a 
Senhora Maria Luiza Dadalto, pessoa capacitada na 
questão das entidades Pestalozzi, ela pede alteração, 
então alguma coisa é necessária que seja feita. Ela 
não iria encaminhar esse e-mail para esta Comissão 
de Educação se não houvesse um motivo sério no que 
diz respeito às contratações. Cremos que, em função 
da demanda, as pessoas têm que ser especializadas, 
Senhores Deputados Da Vitória e Esmael de 
Almeida. Por isso, temos que dar toda atenção a essas 
pessoas guerreiras, muitas voluntárias, que fazem um 
belo trabalho em prol dessas crianças. Somos 
totalmente favoráveis no que tangue a questão da 
solicitação por meio de e-mail.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Senhor Deputado José Esmeraldo, retiramos nossa 
proposição.  

Solicitamos apoio de V. Ex.as, para 
enviarmos uma cópia do ofício para cada um dos 
parlamentares, e façamos uma avaliação mais 
profunda para discutirmos melhor essa aprovação, 
que já tem a aprovação de V. Ex.ª, na próxima 
reunião ordinária. Portanto, nossa solicitação é no 
sentido de que todo o ofício que chegar a esta 
Comissão, que já possamos encaminhá-los às mãos 
dos nossos deputados antes das reuniões.  

Em votação. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com certeza. 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 

Presidente, pela ordem! Reforçando as palavras do 
Senhor Deputado José Esmeraldo, realmente, uma 
pessoa da idoneidade dessa pessoa que todos 
conhecemos.  
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O SR. JOSÉ ESMERALDO – Sugiro, 
Senhores Deputados Da Vitória e Esmael de 
Almeida, que essa Senhora fosse convidada, porque o 
e-mail é uma coisa muito fria. Deveríamos trazer essa 
Senhora à Comissão. Tudo que puder ser melhorado 
em prol das Entidades Pestalozzi e Apae, com certeza 
é um ganho, inclusive, para esta Comissão.  

Então, sugerimos - acho que é o pensamento 
dos Senhores Deputados Esmael de Almeida, Da 
Vitória e do nosso presidente - que essa senhora 
viesse a esta comissão e fizesse uma exposição do 
motivo. Ela vai dar uma aula aqui. Sei que ela é uma 
pessoa capacidade e bem-intencionada. Esta é nossa 
sugestão!  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
Em discussão o convite para convidar a Senhora 
Maria Luzia Dadalto para vir a esta Comissão na 
próxima terça-feira, dia 23 de outubro de 2012, para 
participar da reunião da nossa comissão. (Pausa) 

Encerrada. 
 Em votação.  

Como votam os Senhores deputados?  
 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Estou 
plenamente de acordo. Que ela venha a esta comissão 
para dar explicações, porque ficaram dúvidas. Seria 
ótima se ela pudesse estar aqui na próxima terça-
feira. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, até mesmo porque essa superintendente 
que temos é muito fraca, sabe deputado? Não sei se 
ela é amiga de V. Ex. ª, mas é muito fraca, não 
trabalha e não aparece no serviço. Vou começar a 
falar aqui e o nome dela é Priscila. Acho que veio lá 
de São Paulo, caiu aqui de paraquedas, na época em 
que o Senhor Lelo Coimbra era Deputado Estadual, e 
está ai.  

 
  O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 
A Presidência acompanha o voto do relator. (Pausa) 

Sugiro aos Senhores Deputados José 
Esmeraldo e Esmael de Almeida que possamos 
estender o convite ao Presidente da Federação das 
Apaes. (Pausa) 
 Aprovado o convite para a próxima terça-
feira; com a vinda dos referidos convidados a esta 
Comissão.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

COMUNICADO N.º 1289/2012 – do 
Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
COMUNICADO N.º 1315/2012 – do 
Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
 
COMUNICADO N.º 1355/2012 – do 

Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
 
COMUNICADO N.º 104/2012 – do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Luiz 
Durão, comunicando sua renúncia como 
membro efetivo da Comissão de Educação. 
  
COMUNICADO N.º 899/2012 – do 
Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
 
COMUNICADO N.º 1425/2012 – do 
Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
 
COMUNICADO N.º 1436/2012 – do 
Ministério da Educação, comunicando a 
liberação de recursos financeiros que 
especificam. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 

Ciente. Encaminhar o comunicado à Comissão de 
Finanças. 
            Continua a leitura do Expediente. 
  
            A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
            PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI N.º 09/2012 – Análise 
de Mérito 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
EMENTA: Obriga as Instituições da Rede 
Pública de Ensino do Estado do Espírito 
Santo a fornecer merenda diferenciada para 
estudantes clinicamente considerados 
diabéticos Tipo 1 (Infanto 
Juvenil),hipoglicêmicos e celíacos. 
Data da entrada na comissão: 15/08/2012. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, fornecer merenda diferenciada para 
estudantes clinicamente considerados diabéticos Tipo 
1 (Infanto Juvenil), hipoglicêmicos e celíacos. É 
óbvio, é lógico, que um estudante, uma criança que é 
diabético não poderá ter o mesmo tipo e alimentação 
que tem um outro. Isso aqui, a próprio Estado já 
deveria ter tomado providência com relação aos 
hipoglicêmicos e celíacos; até o nome é difícil.  

Acho que as mães ficam apavoradas e 
desesperadas em saber que seu filho está na escola se 
alimentando daquilo que na verdade não deve em 
hipótese alguma. Está comendo uma comida que vai 
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trazer sérios transtornos. O próprio Governo do 
Estado, o próprio Secretário de Educação, Senhor 
Klinger Marcos Barbosa Alves, deveria providenciar 
essa alimentação diferenciada, que é o óbvio, não 
sabe nem fazer projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 

Designo o Senhor Deputado Esmael de Almeida para 
relatar o Projeto de Lei n.º 09/2012. 
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 
Presidente, sem ainda analisar certo detalhamento do 
referido projeto, a princípio sou muito simpático à 
matéria, uma vez que não é uma, nem duas, nem três 
pessoas que têm colocado essa preocupação.  

Não podemos oferecer merenda geral para 
todas as pessoas. O Projeto do Senhor Deputado José 
Esmeraldo coloca essa situação de forma muito clara, 
diferenciar a merenda para estudantes que têm esses 
tipos de problema clinicamente considerados 
diabéticos tipo I, infanto-juvenis, hipoglicêmicos e 
celíacos.  
 Não tenho nenhuma dúvida quanto ao relato 
deste Projeto, pois já temos o parecer da Procuradoria 
Jurídica. Então relato pela aprovação, Senhor 
Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Antes de colocar o parecer em votação, parabenizo o 
Senhor Deputado José Esmeraldo pela iniciativa. V. 
Ex.ª tem se preocupado constantemente para que o 
nosso Estado tenha uma educação melhor. E 
educação melhor não é apenas investimentos em 
edificações e equipamentos, mas também em 
recursos humanos e principalmente naqueles que 
mais necessitam de investimentos, que são os 
próprios alunos.  

A merenda escolar precisa ser diferenciada, 
principalmente quando temos alunos com 
necessidades de tratamentos especiais; nesse caso os 
diabéticos. E o projeto de V. Ex.ª obriga as 
instituições da rede pública de ensino do Estado a 
fornecer merenda diferenciada para esses estudantes, 
clinicamente considerados diabéticos do tipo I, 
infanto-juvenis, hipoglicêmicos e celíacos.  

É uma iniciativa importante, Senhor 
Deputado José Esmeraldo, que já coloca em 
discussão este tema nesta Casa; e na Comissão de 
Educação que é o foro competente para isso. V. Ex.ª 
está mostrando a comprovação do interesse de 
participar da Comissão com projetos relevantes como 
esse. O Governo do Estado já recebe uma proposta, 
que é a obrigação de discutir sobre ela, levando a 
Secretaria de Educação a fazer um levantamento 
desses alunos que têm essa necessidade, e um 
planejamento para que no próximo ano tenha esse 
investimento.  

A Comissão de Justiça já aprovando esta 
matéria pela constitucionalidade e legalidade; e com 
aprovação nesta Comissão de mérito, por intermédio 
do relator Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
também apoiamos este projeto. 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 
  Em votação. 
  Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) - 

A Presidência acompanha o voto do relator. 
Aprovado o parecer à unanimidade. 
Solicito à Senhora secretária que prossiga 

com a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Portanto, não temos mais nenhum projeto por hoje.  
Quero fazer um comentário Senhor Deputado 

José Esmeraldo. Hoje a imprensa traz uma 
importante decisão nas regras da Lei das Cotas, que 
será adotada para cinquenta e nove universidades e 
pelos Institutos Federais de Ensino do País, inclui 
reserva de vagas para negros, pardos e indígenas.  

As cotas, a partir de novembro de 2012 terão 
quatro anos para serem implementadas nas 
universidades e nos Institutos Federais de Ensino- 
Ifes. A portaria que regula essas cotas da educação 
foi publicada no Diário Oficial da União e reserva 
metade das vagas para os alunos de escola pública. 
Cinquenta por cento das vagas vão ser destinadas ao 
ensino público. Um requisito básico para ser cotista é 
a pessoa ter passado todo o ensino médio em escola 
pública para poder fazer direito a essas vagas. 

 Desses cinquenta por cento, teremos vinte e 
cinco por cento que será reservado para negros, 
pardos e índios, de acordo com o Estado que a 
Instituição está localizada.  

Segundo as novas regras, as Universidades 
terão quatro anos para oferecer metade de suas vagas 
para quem estudou todo o ensino médio na rede 
pública. Então até 2016 serão implantadas em todo o 
país. 

Mas temos opiniões divergentes, uma 
especialista em educação de A Gazeta, Senhora Gilda 
Cardoso afirma que esse modelo de sistema de cotas 
é uma intervenção direta do Governo que uniformiza 
os critérios, sem levar em conta as especificidades 
locais. É uma preocupação que ela tem. Ainda 
registra: Também seria ideal estabelecer um prazo 
para a duração da medida. O mecanismo para 
corrigir uma desigualdade pode estar criando outra 
desigualdade. (...) 
 Ela sugere que esse prazo estará plenamente 
implantado em 2016, porque tem um prazo de 
vigência. Até para que possa ser rediscutido porque 
entendendo que esta desigualdade seja sanada, 
porque é uma dívida que o Estado tem com a 
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sociedade brasileira e, sendo sanada em um 
determinado tempo, para que isso não possa ser uma 
desigualdade para alguns, é preciso que seja 
reavaliado constantemente. 
 O Senhor Luiz Inácio Silva Rocha, 
representante do Fejunes, Fórum da Juventude Negra 
do Espírito Santo, tem opinião divergente. Ele diz 
que essa demora não poderia acontecer para que seja 
implantado plenamente até 2016. Até mesmo pela 
dívida que o Estado tem com as pessoas que têm 
essas cotas reservadas como os negros, os índios e os 
pardos. 
 Esse é um tema polêmico. Uma grande 
maioria se posiciona a favor e alguns contrariamente, 
até, com ação direta de inconstitucionalidade, mas 
que chega a um debate em todo o Brasil e essa 
Comissão de Educação também se posiciona. 
 Já começa uma discussão no País pela 
reserva de cotas em concursos públicos. Esse é um 
tema que o Governo precisa se aprofundar muito 
porque é um tema perigoso. Para se reservar 
cotas em concursos públicos é preciso que seja 
bem discutido e que se tenha uma legislação 
eficaz para isso.  

Hoje temos uma reserva de cotas para o 
deficiente físico. Já existe esta regra em lei, mas 
é um tema complexo porque estamos 
disponibilizando por meio da sociedade que paga 
seus tributos, a contratação de pessoas, no 
Estado, mas que precisam de competência para 
executar suas tarefas.  

Essa competência precisa ser bem 
especificada no edital de contratação. É um tema 
que precisa ser aprofundado, mas já entra em 
discussão. No jornal A Gazeta, hoje, que tenho 
em mãos, colocou esse tema em discussão e 
estaremos levando-o para o Plenário para que 
essa Comissão possa dar sua contribuição dentro 
do nosso Estado, debatendo esse tema e 
acompanhando o cumprimento dessa regra nas 
universidades, que não têm uma fiscalização 
direta do Poder Legislativo Estadual.  

Enquanto sociedade e representante do 
nosso Estado, estamos legítimos para defender, 
acompanhar e fiscalizar também os Ifes. 
Acredito que isso dará mais condições àqueles 
que não tiveram oportunidade de ter um ensino 
de qualidade; estamos fazendo esforço para 
fiscalizar o Governo do Estado, ainda há 
diferença entre a escola pública e a escola 
privada. Temos escolas que têm uma condição 
de ensino muito superior, não dando para se ter 
uma competitividade e igualdade. Isso já é uma 
alegria para muitos que poderão se valer de um 
curso superior em uma universidade pública.  

Coloco esse tema para que os Senhores 
Deputados possam dar suas sugestões, pois não 
temos mais nada na pauta do dia. A palavra está 
franqueada aos Senhores Deputados que dela 
desejarem fazer uso. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) 

– Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente e Senhores membros da Comissão de 
Educação, V. Ex.ª, Senhor Deputado Da Vitória, 
falou em universidade pública e essa é uma 
questão polêmica. Uma questão que realmente 
tem que ser muito bem avaliada. Sentimos que 
esse é um interesse maior do Governo Federal, 
mas tem que ser estudado para que depois não 
tenhamos uma decepção. 

Quero falar sobre uma questão que 
também é importante. Quando foi dito pelo 
Senhor Deputado Da Vitória com relação à 
faculdade pública. Existe a faculdade municipal 
e a faculdade estadual. A que está em questão é a 
estadual. Ouvimos muito falar em faculdade 
pública estadual. 

Ouvimos muito falar em Faculdade 
Pública Estadual.  Parece-nos que somente o 
Estado do Espírito Santo e outro Estado da 
Federação não têm Faculdade Pública Estadual.  
 Gostaria que fosse registrado em ata, que 
dispomos de uma área pronta e definida na 
Região de São Pedro I e região da Grande 
Vitória. É uma área fora de série, onde funcionou 
uma faculdade particular, que está saindo para 
ocupar outro espaço na região da Ilha de Monte 
Belo. Portanto, sugiro que o Estado do Espírito 
Santo adquira essa área, para que possamos ter a 
Faculdade Pública Estadual tão sonhada. E 
lamentavelmente apenas o Estado do Espírito 
Santo, Sergipe e outro Estado da Federação, os 
únicos, que ainda não têm faculdades públicas 
estaduais. 

Senhor Fernando José da Silva, grande 
procurador da Casa e grande ex-deputado 
estadual, um camarada danado, de Colatina, sua 
terra.  

Sugiro que o Estado do Espírito Santo 
adquira o imóvel porque muitas vezes o 
problema todo é a localização desse imóvel.  

Acredito que o Senhor Governador Renato 
Casagrande, por ser habilidoso, criará um fato novo 
de interesse social. Portanto, sugiro que a Faesa, na 
região São Pedro e Grande Vitória, aquele imóvel 
todo prontinho seja comprado pelo Estado. Isso será 
fundamental para toda aquela região, porque o saber 
é primordial na vida de qualquer ser humano. A cada 
dia precisamos mais de conhecimentos. Sem cultura, 
certamente, não se chegará a lugar algum.  Senhor 
Governador Renato Casagrande adquira a área da 
antiga Faesa porque uma das vantagens é de que o 
imóvel já está pronto e resolvido. A única coisa que 
está faltando é vontade política. E isso, acredito que o 
Senhor Governador tenha.  

Senhor Presidente Da Vitória, essa Comissão 
de Educação é importantíssima! Parabenizamos V. 
Ex.ª juntamente com o Senhor Deputado Esmael de 
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Almeida e outros membros que a compõem pelo 
brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido.  

Por outro lado, é importante que os membros 
também deem ideias. Não podemos ficar apenas no 
feijão com arroz, não!  Porque senão enjoa. A mesma 
coisa acontece quando o cara é casado. Se ele 
começar com rotina, daqui a pouco é abandonado 
pela esposa. Entenderam, Senhores Deputados? É 
isso mesmo! 

Doutor Fernando José da Silva, precisamos 
de coisas novas e diferentes, não é? Não é a toa que 
V. Ex.ª está casado há aproximadamente quarenta 
anos e cada vez mais a madame está apaixonada. Não 
é isso? Pois é.  

Senhor Presidente Da Vitória, informamos a 
V. Ex.ª que diretores, coordenadores e professores de 
escolas de segundo grau do Estado estão meio 
perdidos. Está faltando um acompanhamento da 
Secretaria de Estado da Educação. O Senhor 
Secretário Klinger Barbosa Alves é meu amigo e foi 
meu colega de Engenharia, mas tenho que falar.  

Sugiro que poderíamos agendar visitas às 
escolas durante a semana ou de quinze em quinze 
dias. Gosto de coisa prática. Não gosto de nada 
teórico, pois para nós não resolve. Poderíamos fazer 
visitas, Senhores Deputado Da Vitória e Esmael de 
Almeida, de quando em vez a essas escolas. 

Podemos visitar a Escola de Ensino 
Fundamental e Médio Alarico José de Lima, situada 
em Guararema, Município de Nova Venécia, ao lado 
de Centrolândia, que tem um excelente diretor, o 
Senhor Manoel Renaldo Pereira. Essa escola solicitou 
a construção de um muro, para que não ocorra o 
aterramento da escola, há muito e muito tempo.  

Tenho certeza absoluta de que a partir do 
momento que os deputados passarem a fazer visitas 
às escolas, o que nunca fizeram, irá levantar a 
autoestima de todos os componentes das escolas, 
porque será um fato novo. Iremos criar um fato novo. 
E não terá negócio de Priscila e não terá ninguém 
para ficar enrolando. O que está acontecendo é que os 
diretores estão em dificuldade em função das 
demandas nas escolas. Por isso precisamos fazer 
essas visitas.  

Sugerimos à Comissão, até mesmo porque é 
importante darmos umas saídas, que comecemos 
essas visitas pela Grande Vitória, o que irá com 
certeza fortalecer o trabalho desta Comissão e fará 
com que possamos apresentar as demandas ao 
Secretário de Educação e ao Senhor Governador, que 
muitas vezes não tem conhecimento dos fatos. S. Ex.ª 
ouve dizer, mas não sabe. Colocamo-nos à disposição 
como engenheiro. O Senhor Deputado Esmael de 
Almeida também é engenheiro. 

Da mesma forma que o querido presidente da 
Comissão de Finanças tem as datas das reuniões para 
discussão do Orçamento; essas visitas às escolas 
seriam importantíssimas, para que os membros desta 
Comissão de Educação pudessem conhecer os 
problemas das escolas, porque as coisas não vão bem. 
O ensino tem que ser cada vez melhor. Quanto mais 
qualidade no ensino, melhor para a geração, porque 

no dia em que prestarem um concurso público, com 
certeza, estarão preparados. 

Fica, então, a sugestão: que façamos visitas 
às escolas de 2.º Grau para trazer as demandas. 
Vamos trazer o Secretário de Educação a esta Casa e 
dizer o que as escolas estão precisando. Será um 
fortalecimento muito grande, porque muita gente está 
perdida. A verdade é essa: eles estão perdidos. 
Geralmente o cara não fala, porque não quer 
aborrecer o Governo, mas eu falo. Sou da base do 
governo, mas falo, nesta Casa e em qualquer outro 
lugar, pois é bom para o Senhor Governador, é bom 
para o Secretário de Educação, é bom para todo 
mundo e principalmente para os alunos. 

Temos que dar as informações verdadeiras. 
Não é ficar batendo palmas não. Igual a história do xá 
do Irã, que os aiatolás tomaram tudo. Os generais 
falaram que podiam ficar tranquilos, que não 
aconteceria nada, depois tiveram que sair de 
helicóptero pelo telhado. Até hoje os aiatolás estão no 
poder e não sairão tão cedo. 

Repetimos, Senhores Deputados Da Vitória e 
Esmael de Almeida, que haja uma visita dos 
Senhores Deputados da Comissão de Educação às 
escolas de 2.ª Grau, in loco. Ficaremos assustados 
com a demanda. Inclusive, teremos de levar duas 
secretárias boas, que escrevam bem, pois será muito 
pedido. Vamos entulhar esse pessoal de pedido. 
Obviamente escolheremos os mais importantes, os 
preferenciais.  

Na eleição para prefeito em Colatina o 
Senhor Deputado Da Vitória teve trinta e sete por 
cento dos votos. Muito voto. Esse camarada é bom 
de voto, não é brincadeira não. Trinta e sete por cento 
contra todo mundo. Chutou o balde, chutou o pau da 
barraca. Disse que o baixinho ficou lá, coitadinho, 
em uma tremedeira danada.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Como V. Ex.ª, Senhor Deputado José Esmeraldo, 
tocou nesse tema, quero relembrar a V. Ex.ª que 
estava de licença e retornei após as eleições. 
Realmente, as atividades da Comissão deram uma 
parada nesse período. Mas o processo democrático é 
importante para a sociedade e nesta Casa estão as 
lideranças escolhidas pela sociedade capixaba, que 
naturalmente foram convidadas a participarem do 
processo eleitoral. Não tem jeito. V. Ex.ª mesmo foi 
convidado a participar das eleições em vários 
municípios, não só em Vitória. Fui convocado pelo 
povo de Colatina a participar da eleição para prefeito 
e não poderia deixar, pela distância, de me dedicar 
integralmente nos últimos dias à campanha. E estou 
muito grato às pessoas que escolheram o meu nome 
nessa eleição. 

Fizemos um trabalho parecido em 2011. 
Visitamos todas as Superintendências, conversamos 
com todos os diretores de escolas do Estado do 
Espírito Santo. Inclusive, encaminharemos a V. Ex.ª 
um relatório com todas as sugestões dos diretores. 
Não conseguimos ir a todas as escolas, que são 
aproximadamente quinhentas, mas em muitas fomos. 
Inclusive, estamos prontos a ir com V. Ex.ª na escola 
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de Guararema, assim que for deliberado. Foi um 
trabalho amplo, levamos vários deputados, 
companheiros de mandato nesta Casa, colaboradores 
também da Comissão e fizemos um relatório que já 
está impresso na gráfica.  

Aproveitando a sugestão de V. Ex.ª, vamos 
marcar uma agenda para entregar um relatório ao 
Governador do Estado, um ao Secretário Klinger 
Marcos Barbosa Alves e outros a todos os 
superintendentes. A impressão foi concluída um 
pouco antes da eleição.  

O Orçamento do Estado entrará em pauta 
para discussão nesta Casa e esse relatório vai servir 
de subsídio para que o Governo possa investir em 
algumas demandas coletivas e em algumas que são 
pontuais, como o fato de algumas escolas terem uma 
necessidade emergencial de reforma.  

V. Ex.ª, Senhor Deputado José Esmeraldo, 
que aceitou fazer parte desta Comissão, que tem 
colaborado com sugestões, receberá um relatório, 
assim como o Senhor Deputado Esmael de Almeida. 
Gostaria de entregar esse relatório junto com V. Ex.ª 
ao Governador e ao Secretário Klinger Marcos 
Barbosa Alves.  

Podemos também colocar em deliberação um 
convite ao Secretário Klinger Marcos Barbosa Alves 
e a todos os superintendentes para participarem dessa 
entrega do relatório ao Governador do Estado. Um 
trabalho que a sociedade fez por meio de seus 
deputados, contribuindo com o Governo.  

Coloco em discussão esse convite.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, esse relatório foi realizado em que ano? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

O relatório foi referente a 2011 para 2012.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – 2011 para 

2012, ainda está atualizado. Houve alguma solução 
em algum pedido? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA 

VITÓRIA) – Muitas soluções. Por exemplo, 
Senhor Deputado José Esmeraldo, na Escola 
Honório Fraga, em Colatina, os alunos que 
estudavam e faziam o pós-médio 
profissionalizante não tinham direito a merenda. 
O mesmo ocorria no Estado do Espírito Santo 
todo. Nesta Comissão encampamos essa luta e ao 
final do ano passado conseguimos que dezesseis 
mil, duzentos e cinquenta e sete alunos em todo 
o Estado passassem a receber essa merenda. Não 
era injustiça, era constrangedor: um aluno podia 
merendar e o outro não. Foi uma conquista desta 
Comissão.  

Quando aprovamos nesta Comissão, com 
o voto de V. Ex.ª, o bônus desempenho para os 
nossos educadores, e o Senhor Deputado Esmael 
de Almeida não estava na Assembleia ainda, 
deixamos de fora as Apae’s e Pestalozzis, porque 
foi mandado um projeto questionando sobre a 
avaliação dos educadores.  

Esta Comissão comprou a briga no 
decorrer dessas visitas, e conseguimos fazer com 
que eles também fossem inseridos e pudessem 
receber o bônus por desempenho. Foi uma luta, 
uma conquista desta Comissão. São conquistas 
coletivas. Mas, muitas são pontuais como o caso 
da escola localizada em Guararema, para a qual 
conseguimos as reformas, porque estivemos lá, 
vimos o perigo emergencial do muro, de uma 
sala, e da cozinha onde é feita a merenda; em 
caso de chuva tem de ser utilizado um guarda-
chuva para que as cozinheiras possam fazer a 
merenda.  

No Município de Divino São Lourenço, o 
Governo do Estado autorizou a reforma total da 
única escola. Além dessas escolas, muitas outras 
foram reformadas. Acompanhei as emendas de 
V. Ex.ªs, e muitas foram para ajudar à educação. 
Mas esta Comissão dá condição para que 
possamos discutir o orçamento no valor de um 
milhão, quatrocentos e cinquenta milhões, o 
maior de todos. Então, sempre é tempo, porque o 
Estado nunca tem dinheiro para tudo e 
precisamos continuar cobrando. Em 2012, 
tivemos esse lapso temporal das eleições, quando 
não há participação efetiva dos membros desta 
Comissão. Mas agora é preciso continuar, esse 
trabalho nunca vai parar, precisamos sempre 
defender mais investimentos para a área da 
educação.  

Esse relatório tem muitas demandas que 
precisam ser resolvidas, estão detalhadas e V. 
Ex.ª vai receber um, inclusive, para que possa 
nos dar sugestões. Já que V. Ex.ª oferece a 
sugestão de visitarmos in loco as escolas, 
estamos aqui para andar este Estado todo e 
conversar com todos os diretores, com os pais de 
alunos, com os alunos, com os superintendentes, 
porque eles sabem o remédio. Precisamos ouvi-
los para que nos deem sugestões, e possamos 
encaminhá-las ao Governo. 

 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DA 
VITÓRIA) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo. 

 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, quando V. Ex.ª falou em 
aproximadamente quinhentas escolas, é 
impossível ir a todas, mas, com certeza, nessa 
peregrinação de V. Ex.ª e de outros membros 
efetivos, acredito que visitaram dezenas delas, ou 
talvez quase uma centena. Sugerimos que, apesar 
de ter um relatório, já que temos uma estimativa 
de quinhentas escolas, vamos supor que tenha 
sido umas oitenta ou sessenta escolas visitadas ... 
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  O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Mas falamos com todos os diretores em reunião. 
Cada superintendência ficou com o compromisso de 
colocar todos os diretores de escolas numa sala e 
passamos quatro, cinco, até seis horas, das 8h às 13h. 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Deputado, acredito quando estou vendo.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Já foi uma iniciativa pioneira.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Foi uma 

iniciativa que nunca teve. Foi um avanço, mas 
quando se reúne o superintendente com o diretor, o 
diretor fica com medo de falar alguma coisa por 
causa da presença do superintendente. Conheço como 
é. Acho que é importante a visita. 

 A partir do momento que fizermos a visita 
nas escolas o diretor abre o jogo, mas se o 
superintendente estiver do lado, ele fica com medo e 
preocupado. Sugiro que – temos setenta e oito 
municípios no Estado do Espírito Santo – façamos 
um sorteio para que não digam que beneficiamos 
escola “a” ou “b”. Seria bom se pudéssemos fazer 
umas trinta visitas, porque os problemas são 
parecidos. Então, sugiro que façamos ...  

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Já está acatado. A Comissão já deixou em aberto. 
Inclusive, as demandas são contínuas, Senhor 
Deputado. Nessas visitas deixaremos nossos e-mail e 
telefone, visto que por causa do constrangimento 
muitas vezes a pessoa deixa de apresentar o problema 
na hora. Tem superintendente que não tem essa 
relação tão próxima com o diretor, como V. Ex.ª 
afirma, mas temos de estar sempre atento para deixar 
o canal aberto com o diretor, com o professor.  

Priorizaremos as sugestões, as solicitações de 
visitas que recebermos até identificando as maiores 
demandas, para que possamos priorizar. Estou pronto 
para ir a todas as escolas com V. Ex.ª.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Vamos fazer 

essas visitas importantes em pontos que não vou 
definir. Acho que é importante fazer umas duas 
visitas em Cariacica, umas duas em Serra, duas em 
Vitória, umas duas no município de Viana, em 
Guarapari etc. Faremos as visitas e veremos que há 
muitas coisas. Isso ajudará muito à administração. 
Queremos conversar com os diretores das escolas e 
não com os superintendentes, porque estes ficam em 
seus pedestais. Queremos os diretores. Não 
começaremos a casa pelo telhado, Doutor Fernando 
José da Silva, vamos começar a casa pela base, pela 
fundação, se começarmos a casa pelo telhado ela 
cairá.  

 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – A 
discussão está boa, estou gostando! É a primeira vez 

que participo desta Comissão e está muito boa. 
Senhor Presidente Da Vitória, vi o assunto na 
reportagem e é um assunto muito polêmico. Gostaria 
de me manifestar numa outra reunião, na qual vamos 
procurar ouvir, entender, pesquisar e aprofundar 
mais, porque sabemos que esse assunto não é fácil. 
Às vezes, pessoas que não são negras e nem pardas 
estarão pagando o preço também. Então é uma 
preocupação muito grande.  

Estudei em escola pública a vida inteira, não 
sei o que é estudar numa escola particular e consegui 
passar no vestibular numa época difícil, o Senhor 
Deputado José Esmeraldo sabe disso, naquela época 
não era fácil, era uma faculdade apenas, vim do 
bairro de Vila Garrido, minha terra, um lugar difícil, 
mas consegui entrar com muito esforço, dedicação e 
empenho. Concordo que precise de um pouco de 
correção por causa do resgate histórico existente. 
Concordo, mas é preciso ter muita prudência quando 
o assunto é a esse respeito. 

Aproveitando a oportunidade, a respeito da 
fala do Senhor Deputado José Esmeraldo sobre o 
grande empreendimento que temos na Grande São 
Pedro, a antiga Faesa, que está abandonada. Disseram 
que a Prefeitura de Vitória iria tomar posse, é um 
absurdo! Agora estão dizendo que é o Tribunal de 
Justiça que vai para lá, pior ainda! Será um caos! 
Imaginem bem, se deslocarem o Tribunal de Justiça 
para aquele local! Imaginem a questão da mobilidade 
até aquele local! Já é um caos, então não acredito 
nisso!  

Sobre isso, Senhor Deputado José Esmeraldo, 
também protocolamos nesta Casa de Leis uma 
indicação, mudou um pouco o foco, pedimos para 
que fosse implantada naquelas instalações uma 
Escola Técnica, uma escola profissionalizante, um 
Ifes naquele local, até porque estão falando que vão 
implantar mais dezesseis escolas no Estado. Então, 
pleiteamos que uma delas fosse aqui, na cidade de 
Vitória, e sugerimos aquele local. Então, há opções. 
Penso que também seria excelente uma faculdade. E 
ali cabe tudo. O Ifes teria área para fazer faculdade, é 
uma área enorme aquela. Seria excelente se aquilo se 
transformasse em uma escola. Há mais de três anos 
que saíram dali e aquele espaço está abandonado. 
Que Governo do Estado faça um arrendamento ou 
desaproprie, pois está ali um espaço excelente para 
aquele pessoal. 
 Senhor Presidente Da Vitória, é a primeira 
vez que participo desta Comissão e não sei se esse 
assunto já foi debatido em outras ocasiões, mas outro 
ponto que gostaria de falar é sobre quando caminhei 
pelo Estado, levando minhas propostas e projetos 
para a população, uma delas foi a implantação de 
uma faculdade estadual de ensino à distância.  

Hoje, com a disponibilidade da internet, 
sabemos que já existe em vários estados. Por que o 
Estado do Espírito Santo ainda não assimilou uma 
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faculdade desse tipo? Aí sim, avançaríamos, e muito, 
no conhecimento.  

Assim como V. Ex.ª, que é do Município de 
Colatina, do Interior, imagino que existam pessoas 
dessas regiões que gostariam de fazer um curso de 
graduação em alguma área. Isso estaria disponível via 
internet. E se as prefeituras quisessem qualificar o 
seu quadro de pessoal teriam uma faculdade estadual 
de ensino à distância. 

Temos o local para serem ministradas as 
aulas presenciais, ou seja, não tem nada que impeça a 
criação dessa faculdade.  

Peço ao Senhor Deputado Da Vitória que 
esse assunto fosse apoiado por esta Comissão e 
avançasse. Tem que passar esta Comissão. Seria um 
grande avanço, pois, como sabemos, um dos pilares 
do desenvolvimento é o conhecimento. Iríamos 
expandir o conhecimento em nosso Estado.  

Falo novamente: sabemos das dificuldades 
das pessoas que muitas vezes não têm tempo, pois 
trabalham o dia inteiro na roça. Elas poderiam fazer o 
curso à noite, no sábado, no domingo ou no feriado. 
Estariam estudando, qualificando-se e preparando-se 
para o futuro. 

Gostaria de saber de V. Ex.ª se existe esse 
projeto, pois, durante a minha campanha, escrevi e 
espalhei essa proposta em vários locais. Iria lutar, 
esforçar-me, já que esse é o nosso papel, para a 
implantação de uma faculdade estadual de ensino à 
distância em nosso Estado. Sabemos o quanto isso é 
importantíssimo. Existem muitas faculdades, mas são 
pagas, particulares. Queremos uma faculdade 
estadual de ensino à distância. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

Senhor Deputado Esmael de Almeida, parabenizo-o 
pela iniciativa e sugiro que V. Ex.ª, como 
proponente, utilize esta Comissão e protocolize uma 
indicação, que seja defendida pela Comissão de 
Educação com sugestão de V. Ex.ª, para que 
pudéssemos aprová-la e se submeter ao Plenário; uma 
indicação legislativa ao Governo do Estado, 
indicando essa faculdade estadual de ensino à 
distância, porque entra no tema da discussão com os 
demais Senhores Deputados e passa a ser defendido 
pela Comissão de Educação, ficando a origem pela 
iniciativa de V. Ex.ª de defender essa bandeira. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Senhor 

Presidente, obrigado. Enquanto vereador havia 
encaminhado essa proposta ao Governo do Estado. 
Não sei se chegou a vir até esta Casa, mas irei tomar 
a iniciativa e gostaria muito que esse assunto fosse 
discutido nesta Comissão. 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 

V. Ex.ª tem o nosso apoio. Agradeço aos Senhores 
Deputados Esmael de Almeida e José Esmeraldo e à 
sociedade capixaba. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente reunião. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, e para a qual 
designo 

 
 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
 
Está encerrada a reunião.  

 
 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. DÉCIMA 
QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 23 DE 
OUTUBRO DE 2012. 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos 
desta Comissão. 
 Dispenso a leitura da ata e solicito a Senhora 
Secretária que proceda à leitura do Expediente. 
 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

OFÍCIO N.º 209/2012 GDMC – do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Marcelo 
Coelho, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
16/10/2012, às 13 horas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Ciente. Incluir relatório de frequência do 
Parlamentar. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 
 PROJETO DE LEI N.º 9/2012 – Análise de 
Mérito 
 AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
 EMENTA: Obriga as Instituições da Rede 
Pública de Ensino do Estado do Espírito Santo a 
fornecer merenda diferenciada para estudantes 
clinicamente considerados diabéticos Tipo 1 (Infanto 
Juvenil), hipoglicêmicos e celíacos. 
 Data da entrada na comissão: 15/08/2012. 
 Data da 1ª Reunião: 16/10/2012 
 Relator: Esmael de Almeida 



154 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 17 de janeiro de 2013 

 Prazo do Relator: 30/10/2012 
 Prazo da Comissão: 06/11/2012 
 
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
 Não houve no período. 
 
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
 Não houve no período. 
 
 ORDEM DO DIA:  
 O que ocorrer. 
 COMUNICAÇÕES:  
 

Presença da Senhora Maria Luiza Dadalto, 
Superintendente das Apaes e Pestalozzi (Feapaes) do 
Estado do Espirito Santo; do Senhor Washington 
Luiz Sieleman Almeida, Presidente da Federação das 
Apaes do Estado do Espírito Santo; do Senhor 
Sebastião Carvalho Capdeville, Presidente da 
Pestalozzi do município de Serra e da Federação das 
Pestalozzi do Estado do Espírito Santo; e da Senhora 
Sandra Regina Ferreira dos Santos, Diretora da 
Pestalozzi do Município de Serra, que farão uma 
explanação para que a forma de contratação de 
profissionais cedidos às entidades Pestalozzi e Apae 
sejam alteradas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Cumprimento todos, em especial os nossos 
convidados: Senhora Maria Luiza Dadalto, 
Superintendente das Apaes e Pestalozzis do Estado 
do Espirito Santo; Senhor Washington Luiz Sieleman 
Almeida, Presidente da Federação das Apaes do 
Estado do Espírito Santo; Senhor Sebastião Carvalho 
Capdeville, Presidente da Pestalozzi do Município de 
Serra e da Federação das Pestalozzi do Estado do 
Espírito Santo.  
 Agradeço mais uma vez a presença da 
Senhora Sandra Regina Ferreira dos Santos, Diretora 
da Pestalozzi do município de Serra, sempre presente 
nesta Comissão, trazendo informações a respeito da 
instituição. Cumprimento também o Senhor Fernando 
Silva, Procurador desta Casa de Leis; os assessores 
da Comissão de Educação; e a sociedade que nos 
acompanha pela TV Assembleia. 
 De acordo com a pauta de hoje será feita uma 
explanação para que a forma de contratação de 
profissionais cedidos às entidades Pestalozzi e Apae 
sejam alteradas. 

Na semana passada recebemos ofício da 
Senhora Maria Luiza Dadalto neste sentido e, à 
unanimidade, esta Comissão deliberou com os 
demais deputados para que hoje, além da discussão 
com os parlamentares, acontecesse essa explanação 
com informações e subsídios diretamente de quem 

está vivenciando esse problema, que são: Apaes e 
Pestalozzi do Estado. Então, que tais informações 
possam nos dar mais condições de cobrar do Governo 
do Estado, de sugerir, de propor a modalidade de 
contratação que mais atende ao formato necessário 
atualmente, para atender a sociedade capixaba. 
 Hoje, às 14h, teremos realização da 
Comissão de Agricultura neste mesmo Plenarinho. 
Teremos até esse horário dedicado às Apaes e 
Pestalozzi, que nos darão subsídios... Os Deputados 
desta Casa estarão recebendo relatórios, de acordo 
com a apresentação dos Senhores e das Senhoras, 
para que possamos ter nesta Comissão uma opinião 
formada para fazer a defesa de acordo com os ofícios 
das Senhoras Sandra Regina Ferreira dos Santos e 
Maria Luiza Dadalto, que estão em nossas mãos. 
 Concedo a palavra ao Senhor Washington 
Luiz Sieleman Almeida, Presidente da Federação das 
Apaes. 
 
 O SR. WASHINGTON LUIZ SIELEMAN 
ALMEIDA – Agradeço ao Senhor Deputado Da 
Vitória, Presidente da Comissão de Educação, a 
oportunidade de participar dos trabalhos. Na 
realidade, o motivo que nos traz a nesta Casa é um 
pedido de revisão na Lei n.º 9.679/2011, que 
estabelece parâmetros para concessão de 
profissionais para as instituições conveniadas. Vale 
lembrar que não só Apaes e Pestalozzis são 
instituições conveniadas, existem outras. 
 A forma como essa lei estabeleceu os 
critérios e os números para essa cessão vêm 
prejudicando sensivelmente o atendimento das 
instituições, ou seja, a grande crítica que fazemos a 
essa lei é exatamente em cima de estabelecer um 
número fixo de profissionais. Essa lei diz: tantos 
profissionais, tantos professores, tantos pedagogos, 
tantos cuidadores. Hoje, a nossa realidade não é essa, 
pois, temos uma demanda muito grande por 
atendimento na porta das Apaes, temos instituições 
que têm filas enormes, sobretudo na Grande Vitória. 
 Costumo dizer que a instituição geralmente 
reflete a realidade do município. Num município com 
IDH baixo, você encontrará uma procura muito 
grande por esses atendimentos na instituição. E, por 
estabelecer exatamente um número fixo de 
profissionais, essa lei acaba prejudicando esse 
atendimento, pois não se tem como corrigir isso no 
decorrer do ano. É óbvio que não estamos aqui para 
nos locupletar dos profissionais que a Sedu nos cede, 
não é isso. Oferecemos um atendimento importante 
que o Estado ainda não oferece. 
 A parceria que as instituições fazem com a 
Sedu vem norteada pela Resolução n.º 04/2009. O 
Espírito Santo é um dos quatro Estados da Federação 
que colocou isso em prática. O nosso papel é de 
complementar ou de suplementar o atendimento 
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educacional que é feito na escola regular. Isso 
significa que a nossa atividade tem que ter um link 
com essa escola regular senão isso não funciona. Se o 
aluno está precisando de reforço em determinadas 
áreas, precisamos contar com profissionais 
capacitados e com quantidades de profissionais para 
oferecer esse atendimento. 
 Então, Senhor Deputado Da Vitória, a nossa 
proposta seria de que trabalhássemos não um número 
fixo, mas um coeficiente, um percentual. 

Recentemente encaminhamos uma proposta à 
Sedu, onde temos um comitê que discute essas ações 
há três anos mais ou menos. A Sedu ficou de analisar, 
mas sinalizou também com a necessidade de 
alteração da lei. Então, estabelecemos que para cada 
vinte alunos, deva haver um professor. Para cada 
quinze alunos, deva haver um cuidador. Quando se 
fala de cuidador o interessante é que ele seja aplicado 
na escola regular.  

Óbvio que aplaudimos a política de inclusão 
do Governo Estadual e do Governo Federal. Mas o 
processo de inclusão, isto é, educar na diversidade, 
não é barato, é caro. O Estado deve estar consciente 
disso. Não se pode pensar em número, quando se está 
tratando de pessoas. Então esse é o nosso principal 
ponto: que mudássemos. Para nós não interessa sair 
de cem e partir para cento e dez. Para nós é justo que 
para os dois lados, tanto para a Sedu quanto para a 
instituição, isso seja feito baseado num percentual, 
porque o professor se penaliza muito. É difícil pensar 
um professor numa sala de aula com vinte e cinco 
alunos com deficiência e, no meio deles, dois 
autistas. Para o professor é inviável trabalhar.  

Hoje somos parceiro nesse processo de 
inclusão. Mas temos o desejo de que esse processo 
seja feito de uma forma digna, sem prejuízo para o 
aluno, sem prejuízo para os profissionais também. 
Então é essa a nossa defesa.  

Vale ressaltar também que a própria lei dá 
conta das capacitações que os professores fazem. As 
federações de status, tanto a Pestalozzi como a Apae, 
falando das duas instituições presentes, investem 
muito em capacitação. Na realidade acabamos 
fazendo um trabalho do nosso interesse, mas que 
também é do interesse do próprio Governo, porque 
capacitamos profissionais que não são nossos e que 
amanhã podem entrar na rede regular.  

A Lei n.o 9.679/2011 estabelecia que os 
cursos oferecidos e chancelados que passam por um 
processo de análise dentro das federações, seriam 
admitidos pela Sedu para efeito de pontuação num 
concurso para DT. Fomos surpreendidos na última 
semana com informação vinda da assessoria do 
Secretário de que, embora a lei esteja em vigor, a 
Sedu decidiu não vai aceitar nossos cursos mais.  

Veja bem, estamos em meados de outubro. A 
parte da Federação das Apaes, com um montante de 
quatrocentos profissionais capacitados em vários 

cursos durante o ano, não terá esses cursos creditados 
pela Sedu. É muito complicado para nós, porque não 
temos cursos de capacitação. O Estado não oferece 
curso de capacitação na área de educação especial. 
São as instituições que fazem isso, ou seja, a 
Pestalozzi, a Apae, a Amaes, a Unicep. Agora 
encontramos mais essa barreira.  

Então fica o desabafo de que o nosso 
relacionamento com a Sedu tem sido muito difícil. É 
importante deixar claro e registrar também que, 
apesar de o Estado nos ceder professores, apesar de 
as instituições contarem com a subvenção social, um 
recurso que varia de acordo com a per capta que a 
instituição atende – falo isso da parte das quarenta 
Apaes, mas me sinto seguro também para falar pela 
Pestalozzi – instituição nenhum lucra mantendo 
escola dentro de suas atividades. Isso não representa 
receita para a instituição, muito pelo contrário. Hoje, 
mantemos o atendimento educacional especializado 
nas instituições por uma questão de missão, por uma 
questão de responsabilidade social. Tiramos recursos 
de convênios da área da saúde e da assistência para 
manter essas escolas.  

Então, realmente queremos ser parceiros; 
realmente queremos fazer valer a Resolução n.o 

4/2009. Não somos contra o processo de inclusão, 
mas essa sensibilidade tem que acontecer dos dois 
lados, porque não podemos admitir que o aluno que 
está dentro da instituição fazendo o AEE, o 
atendimento educacional especializado, assim como 
aquele que está dentro da escola regular fazendo a 
seriação sejam prejudicados de maneira alguma. 
Então essa seria a nossa demanda. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 
Agradecemos ao Senhor Washington Luiz Sieleman 
Almeida, Presidente da Federação das Apaes do 
Estado do Espírito Santo, os esclarecimentos que 
recebemos por ofício. Mas é muito importante que a 
sociedade possa ouvir S. S.ª. 

Coloco-me à disposição para que juntos 
possamos realizar os encaminhamentos. 
Compreendemos as dificuldades, as limitações que a 
instituição tem. Acompanhamos há tempo, desde 
antes de estar à frente da Comissão de Educação. Já 
obtivemos algumas conquistas, mas muito mais 
precisamos ter. 

Portanto, desejamos estar junto da Apae para 
que possamos estabelecer novamente um diálogo 
com o Governo do Estado, pois acreditamos ser um o 
instrumento dos mais importantes para a resolução 
dos conflitos. Temos um mérito em relação a isso, 
porque são pessoas que dependem de uma educação 
especial e que precisam de um atendimento especial.  

O Governo do Estado tem se colocado 
solidário a isso, em todos os discursos do Governador 
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e também do Secretário de Estado da Educação, 
Senhor Klinger Barbosa. Portanto, não podem ter 
suas ações diferentes de seus discursos. Então, 
pretendemos que o Governo Estadual se sensibilize 
em relação a isso. A Assembleia Legislativa está 
pronta para aprovar o orçamento, que será 
apresentado daqui a alguns dias a esta Casa. Ele tem 
de ter nosso voto. Para isso também tem de haver a 
nossa interpretação, visto ser um Orçamento que 
contempla os anseios da sociedade.  

Para nós, o que S. S.ª apresenta é o que, 
realmente, precisamos defender. Na legislatura de 
2011 aprovamos nesta Casa a Lei n.º 9.679. A 
princípio, ela veio com ampla discussão, mas quando 
ela é colocada em prática entendemos que precisa 
sempre ser adequada. Quem faz a legislação somos 
nós, portanto, estaremos discutindo a fim de adequar 
essa legislação. 

Inicia-se, hoje, nesta reunião, a discussão que 
serve de pauta inicial para começarmos a trabalhar. 
Acreditamos ter sido a decisão mais correta, mais 
prudente convidá-los a esta reunião, para que 
pudéssemos, a partir desta agenda, fazer nossos 
encaminhamentos juntos. Como já disse não só o 
ofício, mas a presença de V. S.as nesta reunião nos 
dão legitimidade para isso. 

Concedo a palavra ao Senhor Sebastião 
Carvalho Capdeville, Presidente das Pestalozzis da 
Cidade de Serra e do Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. SEBASTIÃO CARVALHO 

CAPDEVILLE - Cumprimentamos o Senhor 
Presidente Da Vitória, por essa iniciativa. V. Ex.ª é 
muito importante para todas as instituições que 
militam nessa causa com as pessoas portadoras de 
deficiência mental, intelectual. Nosso sacrifício é 
grande. As Apaes e as Pestalozzis sofrem muito com 
a Lei n.º 9.679, porque ela engessa nossas atuações e 
nossos atendimentos. Ela teria que ser flexível.  

Os profissionais cedidos às nossas 
associações nos têm prejudicado demais, visto que 
não nos favorecem. O atendimento fica a dever 
demais.  

Faço minhas as palavras do professor 
Washington Luiz Sieleman Almeida. Continuaremos 
nessa luta.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 

Agradeço a participação ao Senhor Sebastião 
Carvalho Capdeville.  

Cumprimento os convidados que nos horam 
com a presença. Solicitei à Senhora Marcia Maia 
Bertoli Gomes a relação dos vereadores: Senhor João 
Batista Ribeiro, vereador pelo Município de Iúna; 
nossos amigos vereadores de Irupi; acompanhados do 
presidente do PDT, Senhor Fábio Bruno Alves de 
Almeida e também o vereador Gilberto de Souza, 
Betinho do Teco, representando o Município de 

Muniz Freire. Agradeço a presença a todos nesta 
reunião da Comissão de Educação. 

Estamos concluindo esta reunião, e os 
receberemos em nosso gabinete para um café de 
cortesia. Não deu para almoçarmos juntos hoje, 
devido às agendas.  

Relação dos vereadores presentes: Gilberto 
de Souza perde voto, tem de ser Betinho do Teco 
nosso vereador pelo Município de Muniz Freire; 
Fábio Bruno Alves de Almeida, presidente do PDT 
daquela região; Senhor João Batista Ribeiro, vereador 
eleito pelo Município de Iúna, presidente do Partido 
na Cidade; o Senhor Paulo Márcio Reis, que 
representa a Coface no Município de Iúna. Agradeço 
a presença de todos, dos nossos jovens Vereadores do 
Município de Irupi que estão preenchendo a ficha que 
a Senhora Márcia Maria Bertoli Gomes está 
colocando em suas mãos, para que possamos registrá-
los e cadastrá-los na participação desta reunião. 
 Mais uma vez, firmo o compromisso com os 
nossos representantes da Apae e da Pestalozzi. Em 
primeiro lugar, convido-os a registrarem em suas 
agendas, no dia 31 de outubro de 2012, às 19h 
homenagearemos, nesta Casa de Leis, todos os 
nossos educadores do Estado do Espírito Santo com a 
Medalha Paulo Freire. Esta medalha foi instituída 
nesta Assembleia Legislativa, por minha autoria, na 
Comissão de Educação, com o intuito de fazer 
homenagem aos educadores, no mês em que é feita a 
homenagem ao Dia do Professor.  

Foi deliberado que, nesta Sessão Solene – 
feita pela Comissão de Educação –, cada parlamentar 
tem por regra a condição de fazer uma homenagem 
com essa Medalha a um educador em vida, ou que 
não estando em vida tenha uma história de relevância 
de serviço prestado no Estado do Espírito Santo em 
instituição pública ou privada de qualquer esfera. 
Essa homenagem é para que possamos fazer justiça 
ao profissional mais importante no nosso país, no 
nosso mundo, que é o educador. Ninguém chega a 
lugar nenhum sem passar pelo banco de escola. Esta 
Casa de Leis ainda não tinha uma homenagem 
específica ao educador. Identificamos essa ausência 
de honraria, fizemos um protocolo, aprovamos no 
ano passado e essa será a primeira homenagem.  
 As Apaes e Pestalozzis estão convidadas, 
primeiramente por mim, para estarem presentes em 
nossa Sessão Solene, homenageando também todos 
os nossos educadores escolhidos para essa data, no 
dia 31 de outubro de 2012, quarta-feira da semana 
que vem. Será muito importante a presença dos 
senhores nesta Casa de Leis. 
 Está chegando a essa reunião o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, que está sempre 
presente, assim como o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, mas nesta terça-feira, dia 23 de 
outubro de 2012, teve um compromisso 
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inadiável e talvez dê tempo de chegar a esta 
reunião. O Senhor Deputado Esmael de Almeida 
foi convocado para uma agenda extremamente 
importante e não pôde estar presente. O Senhor 
Deputado Luiz Durão está de licença médica e o 
Senhor Deputado Marcelo Coelho também está 
impossibilitado de estar presente. Mas deixaram 
aqui o apoio e deliberamos na semana passada, 
por unanimidade, para recebê-los. 
 Senhor Deputado Gilsinho Lopes, estão 
nesta Casa de Leis o Senhor Washington Luiz, 
Presidente e representante das Apaes, e o Senhor 
Sebastião Capdeville, representante da 
Pestalozzis no Estado do Espírito Santo, as duas 
federações.  
 Foi nos colocado, na semana passada, o 
tema sobre a Lei n.º 9.679, que regulamenta a 
contratação dos profissionais que atendem as 
instituições filantrópicas com parceria com o 
Governo do Estado. A modalidade de contratação 
que foi proposta pelo Professor Washington Luiz, é 
que fosse definida por percentual. E S. S.ª tem a 
legitimidade e todas as condições de subsidiar com 
esse pleito, uma vez que já teve, na semana passada, 
o apoio do Senhor Deputado Gilsinho Lopes e 
também do Senhor Deputado José Esmeraldo. S. 
Ex.as defenderam a presença dos senhores nesta 
reunião para que pudéssemos, não somente por meio 
de ofício, legitimar-nos e fazermos os 
encaminhamentos.  
 Minha sugestão é que possamos marcar uma 
agenda com os Senhores Secretários e rediscutir esse 
tema, propor uma possibilidade mediante o 
Orçamento do Governo que chegará a esta 
Assembleia Legislativa daqui alguns dias, pois no 
ano passado foram um pouco mais de vinte milhões 
de investimentos para as duas federações, e o 
Governo teve um acréscimo em seu Orçamento. 
Espero que possamos reavaliar essas modalidades de 
contratação de profissionais, tendo em vista que a 
sugestão é que a cada vinte alunos possa ter um 
professor e para cada quinze alunos possa ter um 
cuidador. É uma atenção especial a quem realmente 
precisa de uma educação especial. Não é verdade? 
Então é a minha sugestão! 

Pergunto a V. Ex.ª e também aos nossos 
presidentes se concordam com a nossa proposta, para 
que possamos marcar uma agenda com o Secretário e 
com as duas Federações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 
  

O SR. GILSINHO LOPES – 
Cumprimentamos a Senhora Maria Luiza Dadalto, 
Superintendente das Apaes e Pestalozzi do Estado do 
Espirito Santo; o Senhor Washington Luiz Sieleman 
Almeida, Presidente da Federação das Apaes do 

Estado do Espírito Santo; o Senhor Sebastião 
Carvalho Capdeville, Presidente da Pestalozzi do 
município de Serra e da Federação das Pestalozzi do 
Estado do Espírito, Santo, aproveitando a 
oportunidade para agradecer mais uma vez a presença 
de V.S.ª, que está sempre presente nesta Comissão, 
trazendo informações a respeito da instituição; 
Senhora Sandra Regina Ferreira dos Santos, Diretora 
da Pestalozzi do município de Serra, a todos os 
servidores desta Casa e do povo que nos assiste. 

Senhor Deputado Da Vitória, saímos de uma 
reunião exaustiva de duração de três horas e meia na 
Casa Civil com o Secretário de Justiça para 
acertarmos a situação da mensagem governamental 
que veio para esta Casa e que não foi discutida nem 
com a Comissão de Segurança e nem com ninguém. 
Mas a colocação de V. Ex.ª é pertinente, e se sempre 
a seguimos é porque entendemos que o bem comum e 
o bem das instituições está acima de tudo. 

Precisamos dessas colocações sobre as 
emendas que fazemos, porque por vezes são 
dispersas, faz-se para um município e, às vezes, não 
se faz para o outro, um município é contemplado e o 
outro não. Entendo que é prudente salientar que 
tenhamos esse entendimento com o Secretário. Nessa 
reunião gostaria de convidar o líder do Governo, por 
ser o Presidente da Comissão de Finanças, para que 
S. Ex.ª possa estar discutindo a inclusão na peça 
orçamentária que será discutida com os municípios, 
nas microrregiões, para que possamos dar apoio e a 
sustentação às entidades que fazem um trabalho que é 
de Governo.  

Vale ressaltar que todos os profissionais 
valorosos da Apaes e das Pestalozzis trabalham com 
as mínimas condições e o resultado é bem maior que 
o de Entidades que têm recursos e que não dão a sua 
contribuição.  

Quando V. Ex.ª falava com a assessoria da 
Comissão e eu falava da ida ao Secretário para 
marcarmos essa audiência e convidarmos o 
Presidente da Comissão de Finanças, nosso líder, 
Senhor Deputado Sérgio Borges, para que esteja 
junto, pois se tivermos que mexer na peça 
orçamentária, S. Ex.ª é o Presidente da Comissão de 
Finanças e estará presente. 

Estávamos informando que temos 
municípios-base e neles colocamos emendas. Estou 
vendo que são representantes do Município de Serra 
e particularmente para esse Município não colocamos 
nada, nem para a Apae e nem para a Pestalozzi, mas 
colocamos para o Município de Cariacica, para o 
Município de Vila Velha. A nossa cota de emendas é 
muito pequena para atender todo o Estado. Então se 
todos da Comissão de Educação, o Líder do Governo 
e o Secretário tiverem um entendimento, poderemos 
colocar uma emenda que atenda as demandas das 
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Apaes e das Pestalozzis. Concordo e voto com V. 
Ex.ª e estou à disposição para qualquer horário que 
marcar. 

Fico feliz de poder reiniciar os trabalhos – V. 
Ex.ª estava de licença para sua campanha e com sua 
assessoria tentava marcar uma reunião e só dava eu. 
Então sozinho não posso fazer nada. Como diz o 
Procurador, Dr. Fernando Silva: Gilsinho, V. Ex.ª é 
muito forte. Às vezes V. Ex.ª faz reunião na 
Comissão de Segurança sem ter quorum pelo 
Regimento Interno. Mas temos que abrir as reuniões, 
deliberar e às vezes não dá para deliberar nada. Mas 
tenho certeza de que com o retorno de V. Ex.ª, que 
preside com brilhantismo e determinação esta 
Comissão, teremos o êxito necessário.  

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Obrigado Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Quando 
necessitamos agendar algo, ficamos em conflito em 
relação ao Regimento Interno e não perguntamos, 
porque se perguntarmos pode ser que não possamos 
fazer. Como somos nós mesmos que criamos as 
regras, mudaremos se for preciso.  

Agradecemos ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza, representado pela Senhora Marina Filetti. Por 
gentileza Senhora Marina, agradeça a S. Ex.ª que 
sempre nos honra com o quorum, de acordo com a 
necessidade desta Comissão. Sempre que precisa, 
esse Deputado, mesmo participando de muitas 
Comissões, nos honra com sua presença na Comissão 
de Educação; neste momento se encontra na 
Comissão de Justiça. Portanto, leve o nosso abraço e 
gratidão. Quando nasci S. Ex.ª já estava na 
Assembleia Legislativa, como Deputado Estadual.  

Agradecemos a presença da Senhora Elidea 
Rocha Guimarães, Secretária de Saúde do Município 
de Irupi, Senhor Fábio Barros Júnior, também da 
Câmara daquele município, Vereador eleito, 
estufando a urna junto com a Senhora Cleidis Segal 
de Oliveira, nossa jovem Vereadora, que muito nos 
honra com suas presenças. Cleidis já esteve em nosso 
gabinete e já profetizava que seria eleita e voltou 
eleita pelo Município de Irupi. Agradecemos também 
aos Senhores Betinho, Vereador pelo Município de 
Muniz Freire, João Batista Ribeiro, do Município de 
Iúna, Vereador eleito pelo PDT naquele Município.  

Fica nesta reunião o encaminhamento, de 
acordo com os nossos representantes da Apae e da 
Pestalozzi, já temos o consentimento deles, com o 
apoio do Senhor Deputado Gilsinho Lopes; também 
estendemos o convite, além dos membros da 
Comissão de Educação, para o Senhor Deputado 
Sérgio Borges, Líder do Governo e Presidente da 
Comissão de Finanças, para solicitarmos ao Senhor 
Secretário Klinger Barbosa Alves, a data disponível o 
mais rápido possível para essa agenda na Secretaria 
de Estado da Educação. 

Agradecemos a presença de todos. 
Agradecemos mais uma vez ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, aos nossos visitantes, à sociedade 
capixaba. 

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

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
Está encerrada a reunião. 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. DÉCIMA 

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2012. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Havendo número legal, invocando a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 
 O Presidente informa que dispensará a leitura 
da ata da reunião anterior. (Pausa) 
 Procederei à leitura do Expediente: 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
PROJETO DE LEI N.º4/2012, de autoria 
do Senhor Deputado José Esmeraldo, que 
dispõe sobre a proibição de taxa de emissão 
de atestado de frequência, nas Faculdades em 
todo Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências.  
DATA DA ENTRADA NA COMISSÃO: 
13/11/2012. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
Passa-se à Ordem do Dia. 
Projeto de Lei n.º 9/2012, de autoria do 

Senhor Deputado José Esmeraldo. 
Suspendo a relatoria do projeto até termos 

quorum para votação. 
 
COMUNICAÇÕES: A pauta desta agenda 

da Comissão de Educação, nesta sessão ordinária, é a 
presença do Senhor Jadir José Péla, Secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação 
Profissional e Trabalho – Sectti, para fazer uma 
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explanação sobre suas atividades. 
Cumprimentamos o Senhor Secretário e os 

membros efetivos desta Comissão. 
Agradecemos ao Senhor Deputado Esmael de 

Almeida, que mesmo com seus conflitos de agenda 
sempre prioriza os trabalhos desta Comissão.  

Pedimos aos Senhores Deputados que, em 
comum acordo, possamos inicialmente conceder a 
palavra ao Senhor Secretário Jadir José Péla, para 
explanar sobre o importante trabalho desenvolvido 
frente à Secretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia, do qual já pudemos apreciar parte, dando 
aos capixabas, por meio da TV Assembleia, a 
oportunidade de conhecer o Governo do Estado, 
especificamente esta Secretaria. 

Concedo a palavra ao Senhor Secretário Jadir 
José Péla. 

 
O SR. JADIR JOSÉ PÉLA - Senhor 

Presidente e Senhores membros da Comissão de 
Educação, gostaria de dizer da alegria em tratar de 
um assunto tão importante para o Estado: educação 
profissional. E em falar um pouco sobre a Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Educação Profissional e Trabalho – Sectti. É um 
nome grande, mas na apresentação que faremos, 
observaremos que faz sentido toda essa atividade que 
estamos realizando no Estado do Espírito Santo.  
 Agradeço em nome do Governador Renato 
Casagrande e da Sectti poder apresentar, mostrar um 
pouco do que estamos fazendo.  

Trabalhamos em cima daquilo que o Governo 
estabeleceu como planejamento estratégico, 
principalmente na questão da visão de futuro e dos 
focos prioritários, ou seja, em nossas atividades 
buscamos atender os segmentos mais vulneráveis, 
que são os focos, e também um desenvolvimento 
regionalmente equilibrado, dentro daquela visão de 
um Estado que prioriza o desenvolvimento 
sustentável com oportunidades para todos; um Estado 
mais próspero e seguro.  

Olhando nesse aspecto, dentro dos eixos foi 
colocado um planejamento estratégico. Trabalhamos 
fundamentalmente no eixo da produção, 
conhecimento, inovação e desenvolvimento. Os 
senhores podem observar que tem uma relação 
muito próxima daquilo que estamos propondo na 
área da Educação, da Ciência, da Tecnologia e 
da Inovação.  

Trabalhamos dentro de um Decreto 
Estadual, o Decreto n.º 2.896, de 18 de 
novembro de 2011. A Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação 
Profissional e Trabalho – Sectti tem como 
competência implementar a política estadual de 
ciência, tecnologia, inovação, educação 
profissional e trabalho, bem como coordenar 
todos esses sistemas, seja da ciência e 
tecnologia, seja da educação, seja da inovação. 
Coordenar todas as atividades relativas à questão 
da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Dentro dessa proposta, de acordo com a 

decisão do Governo Renato Casagrande, estamos 
complementando as atividades da área da 
Educação, do que é feito na Sedu. Não estamos 
propondo dividir ações, mas somando as ações 
da Sedu e Sectti naquilo que queremos para a 
Educação Profissional no Estado do Espírito 
Santo.  

Nessa questão, trabalhamos naquilo que a 
lei trata da Educação Profissional, que é o 
Decreto n.º 5.154/2004, que estabelece a 
Educação Profissional em três possibilidades. A 
primeira possibilidade: de educação profissional 
na formação inicial e continuada de jovens, 
adultos, trabalhadores; é uma possibilidade, que 
chamamos de FIC - Formação Inicial e 
Continuada. A segunda possibilidade: de cursos 
técnicos integrados ao Ensino Médio, cursos 
técnicos subsequentes e cursos técnicos 
concomitantes. Estamos trabalhando também 
dentro da perspectiva que estabelece a 
legislação. A terceira possibilidade: a questão da 
formação da Educação do Ensino Superior na 
área tecnológica da Graduação e Pós-Graduação. 
Tudo o que falarei aqui está de acordo com o que 
estabelece a legislação na área da Educação 
Profissional.  

Quando falo que a nossa atividade da 
Educação Profissional se complementa em 
relação ao que é desenvolvido pela nossa 
Secretaria de Estado da Educação, é exatamente 
isso. A Sedu, com toda a sua competência e toda 
a sua atividade está trabalhando em alguns eixos 
da educação profissional, principalmente na 
questão do Curso Técnico Integrado. É evidente 
que tem possibilidades de cursos subsequentes, 
tem possibilidade de cursos concomitantes, mas 
trabalhamos nessa perspectiva de dar mais 
encaminhamento dos cursos integrados ao 
Ensino Médio.  

A atividade da Sectti é voltada para 
cursos técnicos e eixos, onde temos uma 
necessidade maior de laboratórios, ou seja, 
cursos mais pesados, mas em uma perspectiva de 
serem cursos concomitantes, ou seja, para aquele 
aluno que em parte do dia desenvolve toda a sua 
atividade no Ensino Médio, e no outro 
expediente faz o ensino técnico, a partir do 3.º 
Ano do Ensino Médio. Ou seja, duas matrículas. 
E também para alunos que já possuem o Ensino 
Médio, um contingente muito grande no Estado 
do Espírito Santo de jovens que têm o Ensino 
Médio, mas que necessitam de uma formação 
profissional. 

Diante disso, pelos números e dados, pela 
atividade econômica do Estado, olhando numa 
perspectiva de complementar a formação 
profissional de outras redes, os senhores podem 
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observar que nossas propostas na área da 
Educação Profissional sempre serão direcionadas 
para aquele município onde não existe o Ifes e 
nem o Sistema S. Ou seja, nenhuma rede de 
Educação Profissional, em oferta na Educação 
Profissional. Registramos como foco o 
desenvolvimento regional equilibrado, levando a 
educação profissional para esses municípios. 
Citaremos posteriormente alguns municípios 
para onde estamos encaminhando a educação 
profissional. 

Esse é o espaço que trabalhamos: tanto da 
lei, como não repetir escolas onde já existem. 
Então dando prioridade para os municípios que 
têm população, aluno do Ensino Médio, e que 
precisam se desenvolver na área da formação. É 
nesse ponto que encaminharemos toda nossa 
proposta. 

Dentro do nosso planejamento, criamos a 
Rede Estadual de Educação Profissional 
Científica e Tecnológica - Redetec, dentro de um 
programa chamado Brasil Profissionalizado, 
onde o Governo Federal injeta recursos para 
construir, mobiliar e equipar essa rede. E o 
Estado mantém a escola fazendo todo o custeio 
para o resto da vida. Nesse projeto também 
existe a parceria com o município, que entra com 
um terreno, no mínimo, de doze mil metros 
quadrados. E o Governo Federal, no convênio, 
na parceria, faz a construção dentro de um 
projeto já estabelecido para atendimento a mil e 
duzentos alunos.  

O projeto que apresentaremos tem a 
questão da legislação, da integração das ações 
com a Sedu. Ele tem também a questão da 
complementação da formação profissional e, 
além disso, também a ideia de não repetir cursos. 
Senhores Deputados Esmael de Almeida e Da 
Vitória, nossa ideia é não repetir cursos, pois 
precisamos aproveitar recursos públicos, bem 
como o máximo de leque. Citaremos alguns 
exemplos, como na Grande Vitória, para ficar 
mais claro o entendimento.  

Esta é a nossa Rede Estadual de 
Educação Profissional, chamada de Redetec. Ela 
tem o objetivo de instruir, nessa rede, a 
implantação de vinte escolas profissionalizantes, 
com vistas a promover o desenvolvimento 
técnico para aumentar a competitividade do 
Estado. Então, falamos em melhorar a 
competitividade do nosso Estado, principalmente 
na região. Queremos fomentar a capacidade 
inovadora para o desenvolvimento local. As 
escolas têm ideia de regionalizar, mas 
trabalhamos com uma perspectiva do 
desenvolvimento local. Ou seja, criando a 
possibilidade na educação, ciência, tecnologia e 
inovação. Evidentemente que, quando falamos 

de educação, estamos falando de uma premissa 
básica da Educação Profissional: educação, 
trabalho, emprego, renda e ciência e tecnologia. 
Essas são premissas básicas da educação 
profissional. Falamos de trabalho, de emprego, 
de renda. Portanto, a questão do 
desenvolvimento profissional é fundamental 
porque trabalhamos nessa direção.  

A outra premissa é gerar soluções para a 
melhoria de condições de vida da população. É 
como falamos há pouco: é geração de emprego, 
renda, desenvolvimento e inclusão social. Mas 
olhando muito para o desenvolvimento, de mais 
de cem bilhões de investimento no nosso Estado. 
A Educação Profissional não é oferta, é 
demanda. Então, tem que haver uma relação: 
qual é a demanda que se tem naquela região, 
naquele município, naquela área, para fazer essa 
formação profissional? 

Outro objetivo é sintonizar a oferta da 
Educação profissional, com as vocações e 
potencialidades locais e regionais, priorizando a 
interiorização. Se pegarmos o nosso litoral, tem 
uma rede do Ifes bem localizada, como algumas 
no Interior. Tem o Sistema S muito bem 
localizado nessa região, nesse litoral, como 
Senai, Senac e Senat. Enfim, são instituições que 
têm uma localização nesses municípios.  

Em relação à oferta de Educação 
Profissional e a nossa proposta, estamos 
trabalhando com essa proposta por determinação 
do Senhor Governador Renato Casagrande, de 
encaminhar a formação profissional naquilo que 
ele sempre fala, do equilíbrio, do 
desenvolvimento regionalmente equilibrado. E 
também trabalhar com uma perspectiva de 
termos, dentro de uma meta, vinte e quatro mil 
alunos em cursos técnicos de nível médio. 
 Essa escola que apresentaremos tem FIC, 
uma proposta de Formação Inicial Continuada. 
São cursos tipo: Pronatec - Programa Nacional 
de acesso ao Ensino Técnico e Emprego, a partir 
de cento e sessenta horas, que dá uma formação 
em uma determinada área. São novos cursos e 
livres, que não têm uma regulamentação. E a 
maioria dos cursos técnicos tem duração de mil e 
duzentas horas, e são cursos na área, por 
exemplo: da indústria, da agricultura, do 
comércio e de serviços. Uma área importante no 
nosso Estado em relação à oferta, porque a 
grande maioria dos empregos no Estado está na 
área de serviços. Temos que olhar para todas 
essas áreas, todas essas possibilidades em termos 
de educação profissional. 

Então é uma instituição, como falei, 
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dentro do programa Brasil Profissionalizado, 
que tem essa infraestrutura. E acontecerá em 
cada escola onde a construção foi iniciada, como 
foi recentemente em Baixo Guandu, onde o 
Senhor Deputado da Vitória teve a oportunidade 
de participar, quando o Senhor Governador deu 
ordem de serviço. É para essa escola aí, com 
doze salas de aula, seis laboratórios básicos, 
como os de física, química, biologia e 
informática e também auditório, biblioteca, 
refeitório, área de vivência, quadra poliesportiva 
coberta e dois grandes laboratórios, porque 
dependendo da área de atuação indicaremos se 
divide ou não, dependendo da atuação que 
estamos tendo em cada área. 

Essa é a vista dessa escola, que como 
falei tem que ter doze mil metros quadrados, 
com cinco mil, seiscentos e setenta e sete metros 
de área construída. E esse projeto é da ordem de 
aproximadamente dez milhões de reais, sendo 
em trono de sete milhões de reais para 
construção e três milhões para equipar e mobiliar 
essa escola, de acordo com aquilo que for 
definido na sua estrutura de formação 
profissional. 

Essa escola tem uma fachada que mantém 
um padrão, porque queremos dar um padrão a 
essa escola para que todos passem em frente 
saibam que é uma instituição dedicada à 
educação profissional.  

Neste slide podemos ver o bloco de salas 
de aula e o auditório. E quero dizer que fizemos 
questão de relacionar a escola na questão do 
Proedes, porque nele tem uma estratégia que 
estamos adotando, a questão da educação e da 
inovação. Sempre vou falar de educação 
profissional, de ciências, de tecnologia, de 
inovação, de emprego, de renda, porque tudo 
isso faz parte de um conjunto de ações que 
estamos desenvolvendo, olhando para o 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado, olhando para as regiões. Mas olhando 
para os investimentos e também para as 
necessidades que temos na área de formação 
profissional e muito para a estratégia de 
educação e de inovação. Educação num sentido 
mais amplo, do Ensino Fundamental, do Médio, 
e da Educação Profissional.  

E quando se fala em Educação 
Profissional, está se falando daquela forma 
verticalizada que tratamos a formação inicial: o 
FIC, os cursos técnicos e cursos de graduação e 
pós-graduação na área tecnológica. Então essa 
estratégia cabe e está exatamente em cima dessa 
questão que colocamos. 

Na nossa visão temos um conjunto de 
ações na área da Educação Profissional no 
Estado do Espírito Santo que precisamos ficar 
muito atentos, Senhor Presidente. Primeiro é essa 
rede de educação profissional. Ou seja, associar-

se com a rede federal, as redes do Sistema S e a 
rede privada, temos como ampliar a oferta da 
educação profissional no Espírito Santo. 

Não sei se as pessoas têm conhecimento, 
mas, hoje, conforme dados de 2011 a 2012, 
temos trinta mil alunos matriculados no ensino 
técnico no Espírito Santo. Desse número, temos 
quinze mil alunos na rede pública e quinze mil 
na rede privada. Temos uma população enorme 
de jovens que já frequentaram o ensino médio e 
estão aguardando uma chance para cursar um 
ensino técnico. 

Se olharmos para o PNE – Plano 
Nacional de Educação, temos metas que 
precisam ser cumpridas. Em minha opinião, é 
necessário que trabalhemos numa perspectiva de 
dobrar a oferta da educação profissional nas 
várias possibilidades que foram colocadas aqui. 
Estou falando de todas as áreas: indústria, 
comércio e agricultura. Estou falando de todas as 
possibilidades no Estado do Espírito Santo, não 
se resume à Grande Vitória, mas olhando para o 
Estado do Espírito Santo. Esta rede de educação 
profissional com esse projeto, conseguiremos 
avançar em muito na questão da formação 
profissional, tanto do FIC, quanto do ensino 
técnico nas modalidades que já comentamos. 

Temos vários programas na Secretaria de 
Educação de qualificação do trabalhador, que 
são cursos de duzentas ou trezentas horas, dentro 
do Planteq, Planseq, que faz parte do Projovem. 
O Senhor Deputado Gilsinho conhece esse 
programa – é uma alegria estar com V. Ex.ª, 
Deputado-, que desenvolvemos na secretaria, 
mais atividades voltadas para a área do trabalho. 
Olhem bem, não estamos dividindo, estamos 
somando ações, estamos juntando as coisas. 

Temos ações, por exemplo, Bolsa 
Técnica, de nível médio, que hoje está na Sedu, 
que é o programa Bolsa Sedu, que oferece vagas 
do ensino técnico, este ano tem mil e duzentas 
vagas. A previsão é de que no ano que vem 
comandemos essa questão da Bolsa Técnica, ou 
seja, além da rede que temos oferecer cursos 
técnicos para alunos de escola pública que têm 
interesse numa formação profissional. 

Temos, por exemplo, a questão do ensino 
à distância. Além da atividade do curso 
presencial, é necessário que façamos 
investimentos em oferta a de cursos à distância. 
Numa escola dessa poderemos colocar dois ou 
três cursos técnicos, porque o curso técnico 
depende de laboratórios, de professores, não dá 
para abrirmos muito à atuação da escola, mas é 
possível que além dos dois, três cursos técnicos 
presenciais, coloquemos mais quatro, cinco ou 
seis cursos técnicos à distância. 

O leque de possibilidade que vamos 
ofertar em relação à educação profissional 
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contempla toda a atividade do ensino presencial 
e o ensino à distância, ou seja, colocar muita 
energia nessa atividade, porque é dessa forma 
que poderemos ampliar muito a questão da oferta 
da educação profissional. 

Aliás, na semana de ciência e tecnologia 
assinamos um acordo com o Instituto Federal do 
Paraná, na oferta de mil e quinhentas vagas de 
três cursos técnicos à distância já nessa 
perspectiva, mesmo a sem escola, mas já iniciar 
uma atividade nossa nessa parceria, mas o nosso 
interesse não é só parceiro. 

Quem conhece a educação profissional à 
distância sabe que o Governo Federal tem um 
programa de ensino à distância chamado Etec. 
Queremos mais do que isso. Criar uma estrutura 
e uma condição para que além dos cursos 
presenciais, ofereça ensino à distância, cursos 
técnicos e também formação inicial continuada, 
ou seja, cursos de duzentas, trezentas horas, 
ampliar muito as ofertas em termos de formação 
profissional. 

Trabalhamos com o Pronatec – Programa 
Nacional de Ensino Técnico, que tem muitas 
possibilidades; tem na área da educação, na área 
de ciência e tecnologia, na área do trabalho e na 
área social. É um programa muito denso, que 
junto com a Sedu e com a área social estamos 
trabalhando em oferta da educação profissional. 
       Só um número - porque estamos 
exatamente no momento de fazer os reajustes de 
oferta do Pronatec 2013 - por exemplo: na área 
do trabalho temos necessidade de oferecer aos 
trabalhadores pela terceira vez, se nos últimos 
dez anos a pessoa entrou no seguro desemprego, 
oferecemos a esse trabalhador um curso do 
Pronatec para que possa se qualificar ou 
requalificar, melhorar sua qualificação para que 
não volte a buscar o seguro desemprego. Pelo 
menos é essa a intenção nossa de dar formação e 
também de fazer a partir de 2013 um trabalho de 
orientação profissional, ou seja, preparar a 
pessoa para participar de uma entrevista, de uma 
orientação vocacional, ou seja, melhorar um 
pouco essa questão da formação dos 
trabalhadores. E nessa área estamos pactuando 
com o Sistema S e com o sistema federal, que 
são as duas instituições ofertantes de educação 
profissional dentro do Pronatec, em torno de dez 
mil vagas só para trabalhadores via Sine. Então, 
os números que estamos apontando são grandes 
dessa questão da formação profissional do 
Pronatec, como disse, há várias possibilidades, 
um catálogo imenso de possibilidades e cursos 
que estamos fazendo neste exato momento a 
pactuação. 

Temos convênios com várias instituições, 
Sistema S: Senai, Senac e Senat. Somos 
parceiros. É um trabalho, como falei, de soma. 

Não estamos competindo com nenhuma rede. 
Esse é o princípio de complementar a formação, 
complementar as áreas, de trazer a competência 
de cada um, olhando para o Estado, olhando para 
os investimentos, para as necessidades que temos 
de formação profissional e somando essas ações 
todas na área da Formação Inicial e Continuada, 
que é o FIC, e dos cursos técnicos. 

Tem o programa Nossa Bolsa que 
amanhã o Senhor Governador, às 10h30min, 
numa entrevista coletiva, vai apresentar os 
números das ofertas de vagas que ofereceremos 
em relação ao programa Nossa Bolsa, que 
oferece vagas para alunos de escola pública que 
fizeram o Enem. Todos os alunos de escola 
pública fazem o Enem. São ofertados um 
quantitativo de vagas. De 2011 para 2012 
oferecemos mil, duzentos e trinta e quatro vagas. 
Então, há alunos fazendo engenharia, medicina, 
odontologia, direito, etc, etc, por meio de vagas 
em curso de ensino superior ofertadas pelo 
Estado via programa Nossa Bolsa, coordenado 
pela nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. 

Tem a questão da iniciação científica, que 
é outro campo. Você está entrando, como falei, 
de vez em quando vou entrar no campo da 
ciência e tecnologia, da inovação, do trabalho, da 
educação. A premissa da educação profissional 
qual é? Educação, trabalho, emprego, renda e 
ciência e tecnologia. Está na lei. Não estou 
inventando. Não é a cabeça maluca do Secretário 
ou da sua equipe que inventou isso. Está na lei. 
Com base nessa premissa muitas vezes 
navegamos de um lado para outro, porque na 
verdade quando se fala em educação, ciência e 
tecnologia, educação na forma mais ampla, 
estamos falando de futuro, estamos falando do 
amanhã. Como que vamos dar o salto no nosso 
Estado se não for, na minha opinião, nessa área? 
Então, tem que investir muito em educação em 
todas as possibilidades, tem que investir muito 
na área de ciência e tecnologia, que é uma outra 
apresentação, mas tem que trabalhar para fazer a 
diferença em nosso Estado. 
 Tem uma rede Formar, Programa 
Integrado de Educação Profissional, que vou 
deixar para falar depois. Temos um conjunto já 
de municípios definidos. Observem o que falei. 
Estamos indo para o Município de Baixo 
Guandu, o Senhor Deputado da Vitória esteve 
conosco e com o Senhor Governador dando uma 
ordem de serviço. Ali tem mais de trinta mil 
habitantes. É uma região que necessita de 
formação profissional, que não compete com o 
Ifes que está em Carapina e com o Ifes que está 
em Colatina e não compete com o Sesi ou Senai 
que também estão no Município de Colatina. 
Portanto, essa é a proposta.  

Nessa escola ofertaremos, na discussão 
com a comunidade, vagas da educação 
profissional para as áreas que consideramos 
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complementares. A escola possui um 
quantitativo razoável de alunos matriculados no 
Ensino Médio e de alunos que já cursaram o 
Ensino Médio, mas não estão no Ensino Superior 
e não estão fazendo nenhuma atividade. 
Portanto, isso corresponde com aquilo que 
vínhamos falando.  

A segunda escola, do Município de Iúna, 
que possui um pouco mais de trinta mil 
habitantes, tem a mesma situação: não possui 
uma instituição de educação profissional. 
Estamos levando esse projeto para o município a 
fim de formar jovens, adultos e trabalhadores em 
áreas que possam desenvolver aquela região.  

A escola do Município de Baixo Gandu 
já foi licitada e dada a ordem de serviço e a obra 
está ocorrendo. Estamos atualmente terminando 
a escola do Município de Iúna em que o processo 
licitatório já ocorreu e estamos no momento final 
para darmos a ordem de serviço. Temos também 
a escola do Município de Afonso Cláudio, que 
está no início do processo de licitação. A escola 
do Município de Itapemirim está em processo de 
avaliação pelo MEC, que faz a avaliação da 
nossa proposta, encaminhando para assinar o 
acordo e fazer o processo licitatório. 

Viana é um município da Grande Vitória 
que não possui instituição de educação 
profissional, ou seja, não possui Ifes, Senai ou 
Senac; mas há o Senat que possui uma atividade 
na região. Precisamos levar esse 
desenvolvimento na área da educação 
profissional para o Município de Viana. 

Ontem tivemos uma reunião com o 
Incaper, com o Senhor Enio Bergoli, Secretário 
de Estado de Agricultura e com um grupo de 
pessoas ligadas à área da agricultura e estamos 
trabalhando em um projeto da Escola do Calir, 
que tem relação com o Incaper, preservando 
aquele prédio e levando aquela estrutura com mil 
e duzentos alunos em cursos dos quais 
analisamos e trabalhamos dentro da questão da 
demanda. Pelo menos um a dois dos cursos não 
repetem os da Ifes, do Senac, do Senai e nem das 
escolas privadas. 

 Por exemplo: levaremos para o local, 
primeiro, um curso técnico na área de eletrônica. 
Quem oferece Eletrônica no nosso Estado? 
Ninguém. Esse curso atende à demanda do 
mercado? Basta olharmos os jornais para vermos 
a necessidade desse profissional. 

 O segundo exemplo é um curso da área 
de manutenção de equipamentos médicos e 
hospitalares. Quem conhece a área hospitalar, 
médicos e enfermeiros, sabe que um hospital tem 

uma grande dificuldade de encontrar 
profissionais para dar manutenção nos 
equipamentos, pois na maioria das vezes é da 
área da eletrônica, elétrica e mecânica. A 
Eletrônica é a que prevalece. 

O terceiro exemplo é um curso na área de 
Saúde. Um curso técnico de enfermagem que vai 
exatamente oferecer cursos públicos no Estado 
do Espírito Santo também nessa área. Na Grande 
Vitória desconheço uma instituição que ofereça 
esses cursos publicamente para nossos jovens do 
Estado do Espírito Santo.  

Percebam bem o que estamos buscando 
dentro dessa proposta, que é levar a educação 
profissional para onde não há e também resgatar 
alguns espaços, tal como no Município de São 
Gabriel da Palha que possui um antigo 
seminário. Em parceria com a Prefeitura daquele 
município recebemos esse seminário e mais um 
terreno de sete alqueires de terra onde 
colocaremos uma escola técnica dedicada ao 
café.  

Portanto, estamos trabalhando naquela 
região e vamos propor e dedicar uma escola, ou 
seja, vamos dedicar uma escola ao café não 
apenas a sua produção, pois o Incaper já faz um 
belo trabalho no Espírito Santo. Mas além da 
produção, o que podemos fazer com o café? Em 
que podemos inovar?  Em que podemos crescer 
na quantidade enorme de produção que temos no 
Espírito Santo? O mesmo acontece em outros 
países. Na França, por exemplo, há uma escola 
dedicada ao vinho. Partindo desse princípio, a 
proposta em São Gabriel da Palha é colocarmos 
uma escola técnica dedicada ao café. 
 A escola de João Neiva, que já é um 
Centro de Educação Profissional – CEET, ainda 
ligado à Sedu, mas estamos trabalhando com os 
Senhores Deputados uma lei para que venha para 
a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Além das 
escolas que falei, há a Vasco Coutinho, a escola 
de São Gabriel – três são reformas, 
posteriormente faremos ampliação. Queremos 
escolas com pelo menos mil e duzentas ofertas 
de vagas. 
 Só esse slide mostra oito instituições com 
as quais estamos trabalhando numa perspectiva 
para 2014. Evidentemente que as escolas Vasco 
Coutinho e Talmo Luiz Silva já funcionam, mas 
as outras são escolas com as quais trabalhamos 
para que em 2014 já haja algumas dessas escolas 
funcionando plenamente. 
 Deixei a Rede Formar, que é rede de 
formação que integra as ações na formação 
inicial e continuada e também nos cursos 
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técnicos, são as várias possibilidades que temos. 
Trabalhamos em uma meta de mil e seiscentas 
vagas até 2014, de formação inicial e continuada de 
cursos de nível técnico. Falamos de todas as 
instituições, de todo o sistema, de toda rede, falamos 
de dentro do Governo, da rede federal e do Sistema 
S, que tem acordo com o MEC que até 2014 são 
obrigados a dois terços das vagas serem públicas. 
 Já estamos olhando para frente, para 2014, 
dentro do mandato do nosso Governador do Estado e 
que possamos desenvolver essas atividades 
colocando cento e sessenta mil vagas, acho que 
cumpriremos. Este ano temos sessenta e uma mil e 
duzentas e cinquenta e cinco vagas ofertadas no 
conjunto. Isoladamente parece serem poucas, mas 
quando unimos, somamos, são ofertas significativas 
para nosso Estado. 
 Temos outras atividades e precisamos 
avançar em outros aspectos. Por exemplo: precisamos 
trabalhar um projeto de educação profissional. Um 
projeto que temos em nosso Estado, o Estatuto do 
Magistério, é para ensino médio. É preciso que se 
trabalhe uma lei específica da educação profissional, 
pois tem características diferentes. A educação 
profissional é demanda, pode-se oferecer um curso 
com uma, duas, três turmas. Na quarta ou quinta 
turma, não dá mais para a região, pois atendemos 
àquela demanda.  

É necessário que estabeleçamos e 
trabalhemos uma lei específica para educação 
profissional. Nós, da Secretaria, vimos discutindo 
esse assunto com a Sedu e com toda equipe a fim de 
apresentarmos, num futuro próximo, uma legislação 
que trate especificamente da educação profissional. É 
necessário, precisa acontecer porque o Estatuto do 
Magistério trata de outra coisa, trata do ensino médio. 
É um bom estatuto, mas não contempla a formação 
profissional. 
 É preciso também que trabalhemos com 
órgão gestor. É necessário que trabalhemos com a 
possibilidade de ter uma autarquia, uma fundação, 
enfim. Em outros Estados há autarquias, em São 
Paulo, por exemplo, há uma fundação que cuida da 
educação profissional. É necessário que haja um 
órgão gestor da educação profissional no Espírito 
Santo. É necessário que façamos isso para 
avançarmos no que é necessário porque, se não, as 
Secretarias ficam muito na execução. É importante 
que os Conselhos, a estrutura das Secretarias 
coloquem as diretrizes e estabeleçam as políticas 
junto com o Conselho Estadual e com as entidades; 
estabeleçam políticas e a instituição então faça a 
execução da educação profissional no nosso Estado. 
Como falei, há a transferência das duas escolas que 
estão a caminho para nossa secretaria.  

Senhor Presidente e Senhores Deputados, é 
necessário que façamos uma discussão sobre o ensino 
superior no Estado do Espírito Santo. Não tenho 
medo de dizer, pois é necessário que criemos uma 
instituição de educação de ensino superior em nosso 

Estado.  
Hoje no Estado do Espírito Santo, salvo 

engano, temos cento e quatro mil jovens adultos 
cursando o ensino superior. Desses jovens, vinte mil 
estudam em escolas públicas, como o Ifes, a Ufes, a 
Fafi, a Faceli e a Fames. É um número muito baixo 
em relação ao que queremos em nosso Estado.  

Segundo dados do Instituto Jones dos Santos 
Neves, temos quatrocentos e quarenta e dois mil 
jovens na faixa etária de dezoito a vinte e quatro 
anos, em idade de frequentar o ensino superior, e o 
PNE estabelece um percentual de trinta e três por 
cento da taxa líquida dessas matrículas para 
portadores de necessidades especiais.  

Hoje, desses quatrocentos e quarenta e dois 
mil jovens de dezoito a vinte e quatro anos, temos em 
torno de quarenta mil alunos frequentando o ensino 
superior. Queremos dar um salto no desenvolvimento 
científico e tecnológico, na pesquisa e 
desenvolvimento e na área de inovação para um novo 
patamar de crescimento em nosso Estado. Precisamos  
discutir a proposta da criação de uma instituição de 
ensino superior no Estado do Espírito Santo.  

Não quero dizer que a maioria dos estados 
brasileiros tem. Esse não é o discurso. O discurso é 
sobre a nossa necessidade. Olho não somente a 
questão econômica, mas a questão política da 
necessidade dessa formação em áreas variadas, mas 
certamente, para meu campo, que é a área científica e 
tecnológica, e, evidentemente para a área das 
ciências. Olho para esses campos. 

Senhor Presidente, necessitamos 
urgentemente dessa discussão, pois não vejo outro 
caminho para tratarmos do novo patamar que temos 
em nosso Estado. Evidentemente, considerando a 
questão da arrecadação do Estado e todas nossas 
possibilidades. Mas é um tema que não podemos 
pensar que está tranquilo. Há muitos jovens no 
Estado do Espírito Santo que não estão fazendo curso 
técnico, nem curso superior. Não estão fazendo nada. 
Isso é muito ruim para nós. 

Eu sinceramente trabalho com a perspectiva 
da criação de nossa universidade estadual. É 
necessário. 

Senhora Simone Justino, havia outro slide 
que não foi apresentado, que fala sobre a questão do 
emprego de acordo com a escolaridade, infelizmente 
não está aqui. Mas, de acordo com pesquisas, a maior 
quantidade de pessoas empregadas  no Brasil,  não 
tenho os dado do Espírito Santo ainda, os dados  que 
tenho peguei no MTE, Ministério do Trabalho e 
Emprego,  cursou o ensino técnico médio. É o maior 
contingente, depois vem o ensino superior. Primeiro 
o ensino médio e depois o ensino superior.  

A formação Inicial e Continuada é uma 
tendência de reduzirmos as ofertas de empregos. 
Esses são os dados. A educação profissional com 
aumento de escolaridade é o melhor do mundo, seja 
no EJA, seja em um programa como o nosso, o 
Profic. Associando aumento de escolaridade, será 
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oferecido para aquele que está no ensino fundamental 
a educação opcional aliada ao aumento de 
escolaridade, esse será o melhor do mundo.  
 Também para o ensino técnico. 
Ofereceríamos o EJA ao jovem que não tem o 
ensino médio para aumentarmos a escolaridade 
dessa pessoa com uma formação profissional. 
Isso precisa ser discutido e debatido para 
melhorarmos essa questão no nosso Estado e no 
Brasil, de um modo geral. É necessário que 
façamos essa discussão para ampliarmos essa 
possibilidade de oferta da educação opcional 
com o aumento da escolaridade. 
 É o que tinha que falar, um pouco da 
Secretaria, mas poderíamos falar de outros 
assuntos na área da inovação, lei de inovação, 
fundo de inovação, parque tecnológico e tantas 
outras atividades da Secretaria, mas como V. 
Ex.ª nos pediu, Senhor Presidente, tratamos da 
questão da educação opcional. Às vezes, pulo de 
um lado para outro a fim de mostrar que 
Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação e a 
questão do emprego e renda tem tudo a ver, não 
é maluquice do Estado do Espírito Santo.  É 
uma invenção nossa e acontece somente neste 
Estado. Penso que daremos bons resultados. 
Muito obrigado pela oportunidade. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA 
VITÓRIA) – Agradecemos ao Senhor Jadir José 
Péla, Secretário de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Educação Profissional e Trabalho, do 
Governo do Estado do Espírito Santo. Não temos 
dúvida de que teremos muitos outros temas a 
serem apresentados. 
 Cumprimentamos o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, membro efetivo desta Comissão. 
Essa apresentação foi uma sugestão nossa, tendo 
em vista que o Governo do Estado do Espírito 
Santo ampliou muito as ofertas de cursos 
técnicos para os nossos jovens; também o 
programa Nossa Bolsa tem sido referência a cada 
ano com oportunidades na formação de nível 
superior da nossa juventude, oportunizando uma 
condição na busca pelo mérito. 
 Defendemos essa iniciativa do Governo 
do Estado e estamos satisfeito com a busca de 
recursos em âmbito Federal que a Secretaria tem 
feito ao Ministério do Trabalho e Emprego, que 
ofertará a possibilidade de oito mil e quinhentas 
vagas no programa Projovem Trabalhador, em 
processo de licitação.  

Esperamos que cada cidade do nosso 
Estado possa ter a oportunidade de receber essa 
qualificação profissional para a nossa juventude, 
que precisa dessa qualificação para ter 

oportunidade de trabalho, para a melhora da 
qualidade de vida por meio de renda. 

Não nos estenderemos porque o Senhor 
Deputado Esmael Almeida fez algumas 
anotações e fará algumas perguntas ao Senhor 
Secretário Jadir José Péla. O Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes também não vê a hora de pedir 
escola para a região de S. Ex.ª. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida. 

 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 

Senhor Presidente Da Vitória e Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, parabenizamos o Senhor 
Secretário Jadir José Péla. Conhecemos um 
pouco da vida profissional de S. Ex.ª, desde a 
Escola Técnica, por meio da reitoria. 

Não poderíamos deixar de parabenizar o 
Senhor Governador Renato Casagrande, pois 
quando estivemos no lançamento do Proedes, S. 
Ex.ª foi muito claro ao dizer que um dos pontos 
fortes seria investir em conhecimento, com 
educação séria e com tecnologia. O Governador 
do Estado está cumprindo com sua palavra. 
Podemos ver o belo trabalho que a Secretaria 
está desenvolvendo. 

Senhor Secretário Jadir José Péla, 
anotamos, realmente, algumas perguntas que 
gostaríamos que V. Ex.ª nos respondesse. É uma 
preocupação que temos. Qual critério será 
adotado para selecionar os alunos que 
ingressarão nessa escola profissionalizante? 
Fazemos essa pergunta porque não sabemos se 
será por meio de provas, e como têm alunos de 
outros municípios mais desenvolvidos, estarão 
mais qualificados para realizarem as provas do 
que os alunos de região menos desenvolvida, e 
estes não conseguirão ingressar nessa escola. 
Essa é a nossa primeira pergunta. 
 
 O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – A ideia é 
de uma escola regional. Atender dois ou três 
municípios, porque não dá para atendermos 
todos os municípios. Com essa característica é 
muito provável que façamos seleção, porque a 
procura por vagas, acreditamos, será maior do 
que as ofertas que teremos. 
 Tem uma questão, Senhor Deputado, que 
não definimos ainda, que é, por exemplo, se 
essas ofertas serão apenas para alunos de escolas 
públicas. Ainda não temos uma definição sobre 
isso. 

 Quando falamos que precisamos 
estabelecer uma legislação da educação 
profissional, essa talvez seja uma questão a ser 
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definida, porque os programas que temos são 
todos dedicados aos alunos da rede estadual. 
Então, não temos essa definição, mas a ideia da 
escola é regional, é atender a microrregião na 
oferta de vagas. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 
Vamos supor que se abra um curso de eletrônica 
em uma região e os alunos do Município de 
Vitória tenham interesse, façam a prova e 
consigam entrar no curso, mas os que são 
daquela região não entram. Essa é a 
preocupação. 
 
 O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – Essa 
migração de alunos de uma escola para outra vai 
existir, vai acontecer. Mas o objetivo principal é 
o desenvolvimento daquela região e colocar a 
escola para o desenvolvimento daquela região. 
Então, muito provavelmente alunos de outros 
municípios virão, assim como alunos de outra 
região e vice e versa. Acho que com o trabalho 
do Estado, com a rede estadual, rede federal e 
Sistema S, das ampliações que temos de escolas 
pelo Estado do Espírito Santo afora, e olhando 
para todas as regiões, acreditamos que estamos 
chegando a um nível, com tudo isso 
funcionando, de um bom atendimento. Essa 
disputa vai reduzir muito, porque as ofertas serão 
bem largas, ou seja, teremos muitas ofertas da 
educação profissional. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Fiz 
uma indicação ao Governo do Estado solicitando 
um reforço escolar para os alunos da rede 
pública, a fim de que pudessem se preparar para 
o exame da escola técnica. Essa indicação já foi 
encaminhada. Não sei se chegou.  
 É uma preocupação que tenho de preparar 
um pouco os alunos da rede pública para que 
possam fazer a prova e competir de igual modo 
com os de escolas particulares. E assim terem 
melhores condições de aprovação. Então, essa 
foi uma solicitação que fiz.  

Não sei se já foram mostrados, mas quais 
os critérios adotados para implantação dessas 
escolas técnicas? V. S.ª disse que serão vinte 
escolas. 
 

O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – Até 2020. 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Até 

2014, não é? 
 
O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – Até 2014 

serão aquelas oito que já foram apresentadas. 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 

Quais foram os critérios de seleção? Foram 
critérios puramente técnicos? 
 
 O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – O 
primeiro critério foi de colocar escolas onde 
tivesse uma população em torno de trinta mil 
habitantes; O segundo critério foi olhar para o 
desenvolvimento regional; Outro critério foi 
onde não tem escolas de educação profissional. 
Baixo Guandu não tem Ifes, não tem Senai, não 
tem escola de educação profissional, Então, dar 
oportunidade a essas regiões que não têm 
instituição de educação profissional. Então, 
estamos levando escola dedicada à educação 
profissional para aquele município.  
 Poderíamos também, estabelecer um 
critério de IDH - Índice de Desenvolvimento 
Humano. Não fizemos isso, mas o MEC analisa 
muito essa questão: IDH mais baixo tem 
prioridade na implantação de uma escola. 
 Também a necessidade do 
desenvolvimento da região. Então, os critérios 
foram estabelecidos e colocados sempre na ótica 
complementar. Colocar uma escola para 
complementar a formação profissional naquele 
município ou naquela região. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Os 
cursos que terão nessas escolas serão voltados 
para a vocação da região? Por exemplo, na área 
do Município de Cachoeiro de Itapemirim seriam 
cursos técnicos de granito. É isso? Uma região 
mais voltada para pecuária, outra para 
agricultura. Seria mais ou menos nessa linha? 
 
 O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – Estamos 
olhando, Senhor Deputado Esmael de Almeida, 
para indústria, comércio, agricultura, serviços, 
empreendedorismo e na área de inovação. 
 Tenho o sonho de ver nessa escola uma 
incubadora. Porque é possível falar de inovação 
para esse nível, colocar essa questão da pesquisa 
do desenvolvimento no nível da formação de 
técnico, por exemplo, com empresa júnior. Ter 
outra visão, outra ideia de formação, mas 
olhando muito para o negócio. Não só para 
emprego; mas de ser empreendedor, de pensar na 
inovação, não só na formação. Ou seja, nessa 
região da área de café, que citamos como 
exemplo, o que aqueles alunos irão produzir a 
partir do café, e não a produção propriamente 
dita. Pegaremos cem, duzentas, mil sacas de café 
e faremos o quê? Vamos fazer bala, refrigerante? 
Vamos produzir o quê? Incutir nesses jovens que 
precisamos trabalhar a questão da inovação.   

A Fapes tem recurso do Pibic Júnior. 
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Colocar bolsas para esses jovens começarem a 
ter essa outra visão de novo mundo em que 
vivemos, com mais empresas júnior, incubadora 
de base tecnológica ou de base social. Se não for 
possível em cada escola, mas pelo menos que se 
coloque de forma regional, para que esse jovem 
que quer morar em Afonso Cláudio consiga 
morar naquele Município, ter renda e possa 
montar o seu negócio, desenvolver. O Espírito 
Santo também desenvolverá. Criar naquela 
região as condições, como foi dito anteriormente, 
para ele permanecer. 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – É de 
conhecimento a falta de mão de obra qualificada. 
Estamos acompanhando a vinda para o Estado 
do Espírito Santo de especialistas de São Paulo, 
Rio de Janeiro e de outros locais para 
trabalharem, principalmente, na área do petróleo, 
na área marítima, na área de mecânica pesada, 
elétrica, eletrônica, metalmecânica.  

Um amigo há pouco tempo disse: não 
acho soldador no Espírito Santo. Esses cursos 
farão parte? 
 
 O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – Vão. É o 
Profic, são cursos de duzentas horas, trezentas 
horas. É uma escola de curso técnico, 
profissionalizante e formação inicial e 
continuada. Pode ser soldador, pedreiro, na área 
de costura, na área que tivermos demanda na 
região. Investir muito nisso.  

Como falei, o melhor dos mundos seria 
com o aumento da escolaridade, senão essa 
pessoa perde competitividade na hora de buscar 
um emprego, porque tão tem o ensino médio ou 
o ensino fundamental, por exemplo; e muitas 
vezes a empresa exige pelo menos o ensino 
médio. Precisamos trabalhar nessa questão.  

Lógico que estamos trabalhando essas 
cento e sessenta e cinco mil vagas dentro da 
Rede Formar, mas têm algumas áreas que nos 
preocupam. Por exemplo, na área naval. Temos 
conversado com certa frequência dos 
investimentos que vem na área naval para nos 
anteciparmos. Porque é uma área nova para nós, 
não formamos engenheiro naval. Isso deveria ter 
sido pensado há cinco anos, mas não tivemos 
condições de pensar e temos que pensar agora: 
técnicos na área naval. Precisamos avançar 
nesses projetos para aproveitarmos as 
oportunidades.  

Ouvimos muitas vezes: tem um apagão 
de mão de obra. Não avaliamos dessa forma. 
Muitas vezes tem a questão do especialista, 
como V. Ex.ª colocou. E esse é um problema. 
Segundo problema, estamos formando muita 
gente e muitos casos exigem experiência. Tem a 
pessoa formada, mas ela não tem experiência. 

Precisamos dialogar com o mundo produtivo 
para aproveitar essas pessoas que estão sendo 
formadas; dar uma oportunidade para que 
passem por essa condição de não ter experiência.  

Outra coisa, por que não gostamos muito 
dessa ideia? Porque não planejamos. Se tivermos 
investimentos daqui a dois, três anos e se 
planejarmos a formação para aquele 
investimento, não teremos problema de apagão 
de mão de obra. Muitas vezes não conseguimos 
fazer esse trabalho, mas em fazendo esse 
trabalho, planejando a formação, como temos 
buscado fazer, temos certeza de que vamos evitar 
ouvir muito esta questão. Mas repito que a 
questão da escolaridade é importante; a questão 
do primeiro emprego e a experiência é 
fundamental. Temos de dialogar com o mundo 
produtivo na área da formação e também na área 
da análise de emprego, para que possamos 
aproveitar todas as oportunidades para todos os 
capixabas.  
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 
Muito obrigado. Nós, deputados desta Casa, nos 
sentimos felizes ao saber desse projeto para a 
implantação vinte escolas profissionalizantes, 
para realizar o sonho de tantos jovens e 
adolescentes de entrar no mercado de trabalho. 
Parabéns. 
 
 O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – Senhor 
Deputado, V. Ex.ª foi professor da Escola 
Técnica, há muito tempo e sabe do que estamos 
falando.  Mas sabe, também, da necessidade que 
temos de formação profissional. 
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 
Obrigado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DA 
VITÓRIA) – O Senhor Deputado Esmael de 
Almeida disse que não precisava lembrar que foi 
há tento tempo assim.  
 
  O SR. JADIR JOSÉ PÉLA  - Há 
algumas décadas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DA 
VITÓRIA) – O Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, além de funcionário público é uma 
pessoa muito dedicada a esta Comissão, tendo 
em vista que estamos trabalhando para cada vez 
mais darmos condições aos nossos capixabas de 
terem oportunidade de conhecimento.  

Agradecemos ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida por estar presente a esta 
reunião.  
 Senhor Secretário, não poderia ser em outra 
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Comissão a oportunidade de V. Ex.ª trazer essas 
informações, até porque tem muitos deputados nesta 
Casa que ainda não têm as informações em relação 
aos investimentos que o Governo está fazendo.  

Votaremos o orçamento, que está sendo 
apreciado no dia de hoje na Comissão de Finanças, 
neste momento, e ano que vem esses investimentos 
que estão sendo feitos pelo Governo do Estado e pelo 
Governo Federal. E a TV Assembleia vai dar 
oportunidade aos capixabas de saberem quais os 
investimentos do governo estamos defendendo 
enquanto representante da sociedade.  
 Senhor Secretário, o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes também é professor. S. Ex.ª foi meu 
professor em 1992, mas já tinha trinta anos que dava 
aula naquela época. 
 
 O SR. JADIR JOSÉ PÉLA - Conheci o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes como ponta 
esquerda do Espírito-santense. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Parabenizo 

meu amigo, nosso Secretário de Estado de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e 
Trabalho, Senhor Jadir José Péla pela exposição.  

Demorei a chegar nesta Comissão porque 
estava na reunião da Comissão de Finanças para dar o 
quorum necessário. O Presidente da Comissão de 
Finanças é o Senhor Deputado Sérgio Borges, Líder 
do Governo. Mesmo demorando a chegar, ainda deu 
para assistir parte da explanação do Professor Jadir 
José Péla. 

S. Ex.ª quando fala do Estatuto do 
Magistério, com certeza já está bastante adiantado, 
está quase em fase de encaminhar para esta Casa. 
Tenha certeza, professor Jadir José Péla, que nesta 
Casa não há óbice nenhum, estamos prontos para 
acelerar a discussão e votação da matéria, porque 
sabemos da importância do mesmo, visto que são 
peculiaridades diferentes do ensino comum e do 
profissionalizante.  

O Senhor Deputado Esmael de Almeida fez 
quatro questionamentos com relação aos critérios de 
ingresso às escolas. Observei que vai haver uma 
abrangência regional e quando vi a questão da 
implantação de escola em Viana me preocupei 
porque logo após Viana, temos Domingos Martins e 
Marechal Floriano que têm potencial enorme e às 
vezes a agricultura não é o suficiente para segurar as 
pessoas em suas comunidades. Então, gostaria de 
saber de V. Ex.ª se tem algum projeto de implantação 
de escola na região de Marechal Floriano e 
Domingos Martins. 

 
O SR. JADIR JOSÉ PÉLA  - Excelente 

pergunta, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Como 
falei, estamos olhando para a região do Caparaó, 
tanto que há em Iúna. Estamos olhando para o outro 
lado, Guaçui, dada à especificidade daquela 

população. Mas há o Ifes em Venda Nova do 
Imigrante e em Afonso Cláudio. Mas ainda há um 
espaço entre Viana e aquela Região.  

Estamos avaliando estas regiões para a 
implantação de uma escola de ensino 
profissionalizante, mas, como falei, são, ainda, 
estudos para oferecer uma formação profissional para 
a população daqueles municípios. É uma das regiões 
possíveis para programarmos uma escola de 
educação profissional. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Logo que saí 
do time Espírito-Santense, do bairro de Campo 
Grande, fui para Marechal Floriano jogar no América 
Futebol Clube. Depois ministrei aulas e fui delegado 
na região, assim vi as dificuldades que têm os filhos 
da terra de frequentarem um curso de ensino 
profissionalizante. Muitas vezes, eles não têm 
condições de se deslocar para o Município de Vitória 
e muito menos para o Município de Viana.  Caso seja 
implantando naquela região um Ifes, conseguiremos 
aglutinar mais pessoas, oferecer mais oportunidades. 
Esse é o nosso pensamento, o entendimento da 
Secretaria, e do Governo do Estado.  

Encaminharemos uma indicação ao Senhor 
Governador para a implantação de uma das escolas 
de ensino profissionalizante na região entre os 
Municípios de Marechal Floriano e Domingos 
Martins, local aonde vimos a necessidade dos 
moradores. Sabemos que para os estudantes se 
deslocarem daquela região até o Município de Viana 
é muito perto, sendo apenas uma questão de 
distância, mas poderia ser dispendioso para as 
famílias carentes e sem condições de atender aos 
filhos.  

Parabenizamos o trabalho de V. Ex.ª e o 
trabalho do nosso amigo Professor Anilton Salles 
Garcia, Presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa no Estado do Espírito Santo – Fapes-. 
Vimos uma entrevista do Senhor Anilton Salles 
Garcia e achamo-la extremamente importante, 
Senhor Deputado Da Vitória.  

Parabenizamos também o Professor Jadir 
José Péla, crescemos juntos no Bairro de Campo 
Grande; o Anilton naquela região de Bela Vista; 
temos uma amizade muito grande. Os dois, Jadir e 
Anilton, formam uma dupla que está dando o que 
falar, porque estão trabalhando em prol do 
desenvolvimento da educação profissionalizante no 
nosso Estado. Isto é importante, dada à experiência 
que o professor Jadir José Péla tem na Escola 
Técnica Federal e em todos esses segmentos 
educacionais. Essa exposição que foi feita nesta 
Comissão é gratificante para todos nós.   

O Senhor Deputado Da Vitória, como 
Presidente da Comissão de Educação sempre tem 
trazido uma pauta importante para esta 
Comissão. Deliberamos todos os requerimentos 
feitos por S. Ex.ª por entendermos ser de bom 
alvitre que a sociedade capixaba tenha conhecimento 
desse trabalho, porque nem nós, e temos certeza de 
que nem o próprio Senhor Deputado Esmael de 
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Almeida, tínhamos conhecimento da extensão do 
trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria 
de Ciência e Tecnologia. Ficamos satisfeitos 
juntamente com os telespectadores que nos assistem 
por meio da TV Assembleia e da TV Educativa, 
porque temos que prestar essas informações ao povo 
do Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – Senhores 

Deputados, acho que o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes foi ao ponto quando disse que pensamos em 
educação, ciência, tecnologia e inovação, olhando 
todas as possibilidades. Discutimos desta tribuna até 
sobre graduação. Mas na Secretaria de Estado de 
Cências, Tecnologia e Inovação e na Fapes, 
trabalhamos a perspectiva de outra discussão, que é 
sobre a questão da pesquisa e do desenvolvimento, 
com investimentos na área do mestrado, do 
doutorado e do pós-doc, coordenados pelo nosso 
professor do Bairro de Itaquari, Senhor Anilton 
Salles Garcia, Presidente da Fapes.  

Só para marcar, gostaria de dizer que estamos 
olhando educação de forma verticalizada; formação 
inicial continuada até à graduação. Não tratei da pós-
graduação, porque estenderia muito. Mas ressaltamos 
que a nossa Fundação faz toda a atividade da pós-
graduação, dos desenvolvimentos do mestrado, do 
doutorado e do pós-doc do Estado do Espírito Santo, 
e colocamos neste ano mais cinquenta milhões de 
reais, triplicamos os recursos agora, no Governo do 
Senhor Governador Renato Casagrande. V. Ex.as 
observaram as possibilidades de um pedaço que 
tratamos, quer dizer, da formação inicial e continuada 
e de cursos técnicos. Mas tem muito mais coisas para 
acontecer, e gosto dessa ideia do vertical: olhar para 
todas as possibilidades, desde formar um pedreiro, 
um eletricista, um carpinteiro, um soldador, um 
técnico-mecânico, um técnico elétrico, um técnico da 
construção civil, um tecnólogo, um engenheiro, um 
professor; o mestre, o doutor, e o pós-doutor. É 
preciso trabalhar essa ideia com mais intensidade no 
nosso Estado, como temos feito.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 
Obrigado, Senhor Jadir José Péla, Secretário de 
estado da Ciência e Tecnologia, pela importante 
participação nesta reunião.  

Cumprimentamos o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, que se faz presente no Plenário. 

Peço aos Senhores Deputados Esmael de 
Almeida e Gilsinho Lopes, para que possamos dar as 
três atas como lidas. (Pausa)  

Havendo concordância de V. Ex.ªs, vamos 
colocar as atas em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Pela 

aprovação. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 

Aprovadas as atas como lidas. (Pausa) 
Passa-se à Ordem do Dia. 
Designo para relatar o Projeto de Lei n.º 

04/2012, o Senhor Deputado Esmael de 
Almeida, e designo o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes para relatar o Projeto de Lei n.º 09/2012.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, para relatar o Projeto de Lei n.º 
09/2012. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – 

Aproveitando a oportunidade em que o 
Presidente da Comissão de Saúde se encontra 
presente, tenho certeza de que o projeto é 
constitucional.  

O Projeto de Lei n.º 09/2012, de autoria 
do Senhor Deputado José Esmeraldo, diz: Ficam 
as Instituições da Rede Pública de Ensino do 
Estado do Espirito Santo obrigadas a fornecer 
merenda diferenciada para estudantes 
clinicamente considerados diabéticos Tipo 1 
(Infantojuvenil), hipoglicêmicos  e celíacos. 

Esse projeto teve parecer na Comissão de 
Constituição e Justiça pela sua 
constitucionalidade; na Comissão de Saúde pela 
sua aprovação; e nesta Comissão o nosso parecer 
é pela sua aprovação.  

O SR. PRESIDENTE – (DA 
VITÓRIA) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como vota o Senhor Deputado? 
 
 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – Com 
o relator. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA 
VITÓRIA) - A Presidência acompanha o voto 
do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 
Mais uma vez agradecemos a presença do 

Senhor Jadir José Péla. S. Ex.ª conheceu hoje um 
pouquinho dos trabalhos da Comissão de 
Educação.  

Reafirmo o convite para a sessão solene 
de hoje à noite, em comemoração aos 50 anos do 
Conselho Estadual de Educação. Será às 19h, 
neste Plenário. O Senhor Deputado Doutor 
Hércules confirmou presença. O Senhor 
Deputado Esmael de Almeida também estará 
conosco. Convido todos para a sessão.  

Esta Comissão está à disposição de V. 
Ex.ª, Senhor Jadir Péla, e continua sendo a voz 
dessa secretaria tão importante, que muitas vezes 
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a sociedade não consegue conhecer com 
profundidade sua importância. A Secretaria de 
Ciência e Tecnologia complementa os trabalhos 
da Secretaria Estadual de Educação, os trabalhos 
das instituições do Governo Federal, 
principalmente na qualificação profissional. V. 
Ex.ª tem experiência como reitor do Ifes, foi 
professor por tantos anos, entende e conhece as 
regiões do nosso Estado, as tendências e a 
economia de cada região para que sugira ao 
nosso Governador cada profissão que necessita 
ser trabalhada, cada arranjo produtivo para ser 
trabalhado a fim de fortalecer as inovações com 
a juventude daquela região. Isso para nós é muito 
importante.  

Tempos atrás, quando se falava em 
inovação, em qualificação profissional, não se dava 
tanta importância como damos agora. E o Brasil tem 
se destacado, mas o Estado do Espírito Santo também 
se destaca em nível nacional. Só nos tornaremos uma 
sociedade mais competitiva se investirmos na nossa 
juventude, qualificando-a e trabalhando para que 
possa cada vez mais aproveitar nossos arranjos 
produtivos, a economia da nossa região. 

 
Como Presidente da Comissão de Educação, 

tenho a obrigação de sensibilizar todos para essa 
questão, apresentando não apenas neste Plenário, mas 
utilizando o instrumento da nossa TV Assembleia 
para que a sociedade possa conhecer o trabalho 
desenvolvido pelo Governo do Estado e pela 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. 

 
Gostaríamos que V. Ex.ª comunicasse todas 

as agendas, porque queremos estar presentes, como 
estivemos no Município de Baixo Guandu, assim 
como nas agendas do Governo e que possamos 
estender o convite aos Senhores Deputados desta 
Casa e sermos a voz da Secretaria de V. Ex.ª. 
Conte conosco! Conhecemos a importância do 
trabalho dessa Secretaria e queremos continuar 
defendendo, se V. Ex.ª assim o permitir. 

 
 
O SR. JADIR JOSÉ PÉLA – Senhor 

Presidente, agradeço as palavras de V. Ex.ª. 
Também me coloco à disposição da Comissão de 
Educação sempre que julgarem necessário. Farei 
sempre contato com a Presidência e demais 
Senhores Deputados. V. Ex.ª pôde observar que 
falamos coisas que se complementam, que 
somam e não disputa com ninguém. 

 
Agradeço profundamente aos membros 

da Comissão por esta oportunidade que V. Ex.ªs 
nos ofereceram. Nossa Secretaria é de 
18/11/2011; de apenas um ano, mas acredito que 
nesse um ano colocamos muitos projetos e ações 
prática. 

 
Agradeço as V. Ex.ªs em nome do Senhor 

Governador Renato Casagrande a oportunidade 
que nos oferecem via TV Assembleia, na 
Comissão. Encaminhamos todas as ações da 
nossa Secretaria da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação Profissional do Trabalho a 
S. Ex.ª.  

Acredito que tenha sido claro, que temos 
um projeto para o desenvolvimento do nosso 
Estado, na educação de um modo geral, de forma 
verticalizada, tanto da pesquisa, 
desenvolvimento na área de inovação, pólos e 
parques, como foi a apresentação nesta Casa.  

O Senhor Deputado Esmael de Almeida 
citou que o nosso Governador gosta de dizer: 
pilar do conhecimento. Esse pilar passa por todas 
essas ações que citamos. Aliás, um pouco das 
ações, porque temos outras, pois temos uma 
Secretaria bastante grande.  

Agradeço profundamente esta 
oportunidade a esta Comissão. Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) – 

Obrigado, Senhor Jadir José Péla. Aproveito para 
ler o Ofício n.º 1498, do Secretário de Estado da 
Educação, encaminhando cópia de convênio 
daquela Secretaria aos municípios que relaciona. 
Da mesma forma, o Senhor Secretário de Estado 
da Educação, pelo Ofício n.º 1580. Ciente. 
Encaminho à Comissão de Finanças. 

 
Ofício n.º116/2012, do Gabinete do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, e Ofício n.º 
146/2012, comunicando ausência nas reuniões 
do dia 23 e do dia 16. Ciente. Incluir no relatório 
de frequência do parlamentar. 

 
Ofício n.º 20/2012, do Senhor Deputado 

Luciano Rezende, renunciando sua vaga como 
membro suplente da Comissão de Educação, a 
partir do dia 5/11/2012. Ciente. 

 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente reunião. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, ordinária, 
para a qual designo 

  
 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
 
Está encerrada a reunião. 
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