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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 
PODER LEGISLATIVO 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 
EDITAL 03/2013 

 
Por meio do presente edital, ficam os 
Parlamentares que indicaram nomes para 
ocuparem o cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, conforme 
ofício CPTC nº 301/2013, bem como os 
indicados, notificados para apresentarem os 
documentos não entregues em consonância com 
os termos e relação de documentos arrolados no 
edital anterior, publicado no Diário Oficial do 
Estado e no Diário do Poder Legislativo no dia 
28 de agosto de 2013, junto ao Protocolo da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir da publicação deste edital, 
observado o horário de funcionamento do 
referido setor de protocolo. 
 
Ficam notificados, também, de que o prazo 
acima aludido não será mais prorrogado e que os 
documentos faltantes deverão estar de acordo 
com a Legislação respectiva e regulamentos das 
entidades de representação de classe e de Órgãos 
Públicos, assim devendo os mesmos serem 
complementados independentemente da relação 
indicada no edital publicado no Diário Oficial do 
Estado e no Diário do Poder Legislativo no dia 
28 de agosto do corrente ano. 
 
Por decisão unanime dos membros da Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, em 
Reunião Extraordinária realizada nesta data. 
 

Vitória, 18 de setembro de 2013. 
 
 

_____________________________________ 
Deputado ATAYDE ARMANI 

Presidente da Comissão de Finanças  
em exercício 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO SANTOS 

 
PROJETO DE LEI Nº 287/2013 

 
“Institui o Portal Transparência 
de Combate à Exploração Sexual 
Infantil e Pedofilia no Estado do 
Espírito Santo.” 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instituído o “Portal 

Transparência de Combate à Exploração Infantil e 
Pedofilia” no Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 2º O portal deverá atender, nos termos § 

3º do artigo 8º da Lei 12.527 de 18 de novembro de 
2011, aos seguintes requisitos: 

 
a) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo 

que permita o acesso à informação de forma objetiva, 
transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão; 

 
b) possibilitar a gravação de relatórios em 

diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 
proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a 
facilitar a análise das informações; 

 
c) possibilitar o acesso automatizado por 

sistemas externos em formatos abertos, estruturados e 
legíveis por máquina; 

 
d) divulgar em detalhes os formatos 

utilizados para estruturação da informação; 
 
e) garantir a autenticidade e a integridade das 

informações disponíveis para acesso; 
 
f) manter atualizadas as informações 

disponíveis para acesso;  
 
g) indicar local e instruções que permitam ao 

interessado comunicar-se, por via eletrônica ou 
telefônica, com o órgão ou entidade detentora do 
sítio; e  

 
h) adotar as medidas necessárias para 

garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas 
com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 
186, de 9 de julho de 2008.  
 

§ 1º - Formulário próprio para denúncia 
anônima de maus tratos e exploração sexual contra 
criança e adolescente. 
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Art. 3º O Portal de Transparência do 
Combate à Exploração Infantil e Pedofilia no 
Estado do Espírito Santo deverá exibir: 

 
a) por ordem inversa de antiguidade, o 

número de cada procedimento relativo a exploração 
infantil e pedofilia em tramitação pelo Estado do 
Espírito Santo, em qual data se iniciou, onde se 
encontra e há quanto tempo; e, 

 
b) o número de procedimentos em curso por 

município. 
 
Art. 4° Para auxiliar o cidadão na 

localização, compreensão e utilização dos dados 
e informações veiculados, o referido Portal 
poderá disponibilizar, dentre outras, as seguintes 
seções: 

 
I - Manual de Navegação ou Mapa do site, 

apresentado em forma de tópicos toda a estrutura dos 
conteúdos disponíveis no Portal da Transparência; 

 
II - Dúvidas Frequentes: apresentando 

respostas para as dúvidas mais comuns dos cidadãos 
em relação aos dados disponibilizados no Portal da 
transparência; 

 
III - Links Úteis: apresentando guia com 

nome, definição e hiperlink de sites de instituições e 
governos relacionados ao tema violência sexual 
infantil e pedofilia; 

 
IV - Fale Conosco: como canal interativo 

para solução de dúvidas e prestação de informações 
adicionais relacionadas ao tema. 

 
§ 1º As dúvidas suscitadas pelos usuários 

serão encaminhadas às autoridades competentes para 
resposta, observada a legislação vigente. 

 
§ 2° Contra o servidor que negar, omitir, 

retardar ou adulterar dados e informações de interesse 
público ou prestar declarações falsas, serão adotadas 
as medidas administrativas e criminais cabíveis. 
 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 90 
(noventa) dias após sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

09 de setembro de 2013. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Vivemos atualmente um momento crescente 
de crimes cometidos contra as crianças e adolescentes 
em todo território capixaba, e destacamos o da 
Exploração Infantil e o da Pedofilia.  

Este projeto de lei visa, de forma 
pioneira, criar um “Portal Transparência de 
Combate à Exploração Sexual Infantil e 
Pedofilia no Estado do Espírito Santo” para 
darmos publicidade aos procedimentos relativo a 
exploração infantil e pedofilia em tramitação no 
Estado do Espírito Santo. 

 
Quanto a legalidade desse projeto de lei 

citamos o Art. 37, caput, da Constituição da 
República Federativa do Brasil onde estabelece os 
princípios básicos da Administração Pública, entre 
eles o da Publicidade. 

 
Art. 37. A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
 
Ainda sob a luz constitucional o Art. 227, 

§4, destaca o Dever do Estado em assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à dignidade, ao respeito, dentre 
outros direitos, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de exploração, violência, crueldade e 
opressão, além de definir que a lei punirá 
severamente o abuso, a violência e a exploração 
sexual da criança e do adolescente. 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
 
(...) 
 
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a 
violência e a exploração sexual da criança e 
do adolescente. 
 
A Constituição da República Federativa do 

Brasil institui competência concorrente do Estado 
para legislar sobre a proteção à infância e à 
juventude: 

 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
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(...) 
 
XV - proteção à infância e à juventude; 
A finalidade deste projeto de lei é proteger 

a criança e ao adolescente e ao mesmo tempo criar 
novas ferramentas para inibir o cometimento de 
crimes contra eles. 

 
Por fim, o artigo 25º, §1º da Constituição 

da República Federativa do Brasil estabelece a 
competência residual do Estado para legislar sobre 
as competências que não lhe são vedadas. 

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

 
Desta forma, utilizando a competência 

residual do Estado para legislar e suplementar 
legislação vigente destacamos a importância da 
aprovação desse Projeto de Lei que será uma 
grande ferramenta no combate à Exploração 
Infantil e Pedofilia no Estado do Espírito Santo. 

 
Ante o exposto, estando evidenciados a 

relevância, o interesse público e a legalidade de 
que a matéria se reveste, conclamamos aos nossos 
pares para que se manifestem favoráveis à 
aprovação desta importante medida. 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 1497 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

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

CONSIDERAR LICENCIADA, para 
tratamento de saúde por 01 (um) dia, 16.09.2013, a 
Deputada APARECIDA DENADAI, na forma do 
Art. 305, inciso II do Regimento Interno. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1489 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1264, 

publicado em 04/09/2013, que nomeou MARIA DA 
GRAÇA SILVA, para exercer o cargo em comissão 
de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1490 
 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1405, 
publicado em 11/09/2013, que nomeou JOICE 
AVELINO BRAGA, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete da 
Deputada Luzia Toledo.  
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 

 
ATO Nº 1491 

 
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, DARLAN RONNIE JUFFO 
RODRIGUES, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa.  
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1492 
 

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, JESSICA PIMENTA CARLINI, 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Gildevan Fernandes, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 132983/2013. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1493 
 

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, DARLAN RONNIE JUFFO 
RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Gildevan Fernandes, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
132984/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de setembro de 2013. 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1494 

 
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, JESSICA PIMENTA CARLINI, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1496 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais previstas 
no art. 17, inciso XXIV, do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2700/2009; e no artigo 
9º, § 1º, inciso IX, da Resolução 2890/2010; 
 

RESOLVE: 
 
 Art. 1º DETERMINAR abertura de 
sindicância para apurar os fatos narrados no Processo 
Administrativo nº 123980/2012. 
 
 § 1º A sindicância será conduzida pela 
Comissão Processante prevista no Ato da Mesa nº 
1414, de 20.10.2010. 
 
 § 2º A Comissão designada terá o prazo de 
30 (trinta) dias para conclusão de seus trabalhos, a 
contar da data da publicação do presente Ato, 
conforme disposto no artigo 249, § 1º, da lei 
Complementar nº 46/94. 
 
 Art. 2º Esta Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de setembro de 2013. 
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THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1498 

 
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 DUTRA, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado José Esmeraldo, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 132818/2013. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
19 de setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: YASMIN ALVES DA 
SILVA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - Ensino 
Superior 

4. VIGÊNCIA: 13.09.2013 a 12.09.2014 
5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 862,25 (oitocentos e 
sessenta e dois reais e vinte 
e cinco centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de setembro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

2. CONTRATADO: ANNA KAROLINE DA 
SILVA FERNANDES 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - Ensino 
Superior 
 

4. VIGÊNCIA: 19.09.2013 a 18.09.2014 
 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 862,25 (oitocentos e 
sessenta e dois reais e vinte 
e cinco centavos). 
 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

18 de setembro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

2. CONTRATADO: PEDRO LUIZ DE 
ANDRADE DOMINGOS 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - Ensino 
Superior 
 

4. VIGÊNCIA: 19.09.2013 a 18.09.2014 
 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 862,25 (oitocentos e 
sessenta e dois reais e vinte 
e cinco centavos). 
 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

18 de setembro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
PORTARIA Nº 721 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 18 (dezoito) dias restantes das 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2012, da servidora MARCELLA LEMOS 
BORGES, matrícula nº 202220, ocupante do cargo 
em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, para o período de 22/10 a 08/11/2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de setembro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 

PORTARIA Nº 722 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 MARCAR os 19 (dezenove) dias restantes 
das férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2013, suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
132/2013, da servidora ROSEANE MARIA 
COSTA MENESES, matrícula nº 16722, titular do 
cargo efetivo de Taquígrafo Parlamentar Revisor, 
código ETPR, do Quadro Permanente para o período 
de 14/10 a 1º/11/2013. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de setembro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 

 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 039/2013 
Processo nº 130884/2013 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico para 
CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS GRÁFICOS conforme especificação 
contida no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até:  
01/10/2013 às 14:00h. 
Abertura das Propostas:  
01/10/2013 às 14:00h. 
Início da Sessão de Disputa:  
01/10/2013 às 16:00h. 
 
 

Pregão Eletrônico nº 040/2013 
Processo nº 122934/2012 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS 
FOTOGRÁFICAS DIGITAIS DE MÃO, 
conforme especificação contida no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até:  
02/10/2013 às 14:00h. 
Abertura das Propostas:  
02/10/2013 às 14:00h. 
Início da Sessão de Disputa:  
02/10/2013 às 16:00h. 
 
Os Editais estarão disponíveis no site: 
www.al.es.gov.br links: “Transparência no 
Legislativo”, “Licitações”, “Pregão Eletrônico” ou 
www.licitacoes-e.com.br. 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax.: (27) 
3382-3874  
 

Vitória-ES, 18 de setembro de 2013. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico 
Nº 024/2013 

 
Processo nº 123869/2012 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:pregao@al.es.gov.br
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torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 
024/2013, referente a contratação de empresa para 
prestação de serviço de “outsourcing” de impressão, 
visando atendimento as diversas demandas em torno 
dos serviços reprográficos utilizados na Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, que teve 
como resultado: Lote Único - COPY CENTER 
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
INFORMATICA LTDA-EPP, com valor total de 

R$ 494.999,00 (quatrocentos e noventa e quatro 
mil, novecentos e noventa e nove reais). 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax.: (27) 
3382-3874  
 

Vitória-ES, 18 de setembro de 2013. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 
 

19 DE SETEMBRO (QUINTA-FEIRA) 
-- 
 

 
20 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA) 
--  

Secretaria de Comunicação Social 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) 
www.al.es.gov.br 
www.facebook.com/parlamentocapixaba 
www.twitter.com/assembleia_es 
(27) 3382-3507 / 3382-3550 

 
 

 
PROGRAMAÇÃO - QUINTA-FEIRA - 19.09.13 

 
HORA OBSERVAÇÃO PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

07H00  AUDIÊNCIA PÚBLICA PÓ PRETO  

10H30  COMISSÃO 
PERMANENTE 

INFRAESTRUTURA  

11H00  COMISSÃO 
PERMANENTE 

SEGURANÇA  

12H00  MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS  

GUARAPARI DIVERSOS 

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPT - TRABALHO 
LEGAL  

DIVERSOS  

13H00 

 ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 
 

PRODUÇÃO DE 
AGUARDENTE DE 
QUALIDADE NO ES 

JOSÉ MARCOS SOARES, 
REPRESENTANTE DOS 
PRODUTORES DE 
AGUARDENTE DO ES. 

13H30 

 OPINIÃO 
 

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR NO 
ES 

ALEXANDRE 
WERNERSBACH, ASSESSOR 
ESPECIAL DO GOVERNO E 
COORDENADOR DO 
PROJETO DA PREVIDÊNCIA 
DO ESTADO. 

14H00  PANORAMA TELEJORNAL 
QUARTA-FEIRA 

DIVERSOS 

mailto:pregao@al.es.gov.br
http://www.al.es.gov.br/
http://www.facebook.com/parlamentocapixaba
http://www.twitter.com/assembleia_es
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14H15  BIOGRAFIA VASCO FERNANDES 
COUTINHO 

 

14H30  AÇÃO PARLAMENTAR 
 

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

GLAUBER COELHO, 
DEPUTADO ESTADUAL 

15H00     
ESPAÇO PARCERIA 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ES 

TRABALHOS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ES  

 

18H00  

ES EM DEBATE 
 

PESSOAS 
DESAPARECIDAS 

DR. SERGIO MELLO, 
DELEGADO TITULAR DA 
DELEGACIA DE PESSOAS 
DESAPARECIDAS - PC ES  E 
ORLANDO BONFIM NETO, 
CINEASTA, DIRETOR DO 
DOCUMENTÁRIO 
“ORLANDO BONFIM JR - 
DESAPARECIDO POLÍTICO”. 

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO 
LITERÁRIA CAPIXABA 

DANIEL VILELA 

19H00 
    GRAVADO COMISSÃO 

PERMANENTE 
EDUCAÇÃO  

20H30  GRAVADO COMISSÃO 
PERMANENTE 

INFRAESTRUTURA  

22H00  PANORAMA TELEJORNAL QUINTA-
FEIRA 

DIVERSOS 

22H15 

 MP COM VOCÊ    
 

PROTEÇÃO AOS 
DIREITOS DOS IDOSOS 
E DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

SANDRA MARIA FERREIRA 
DE SOUZA, PROMOTORA DE 
JUSTIÇA 

22H45 

 OPINIÃO 
 

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR NO 
ES 

ALEXANDRE 
WERNERSBACH, ASSESSOR 
ESPECIAL DO GOVERNO E 
COORDENADOR DO 
PROJETO DA PREVIDÊNCIA 
DO ESTADO. 

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR 
 

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

GLAUBER COELHO, 
DEPUTADO ESTADUAL 

23H45 

 ES EM DEBATE 
 

PESSOAS 
DESAPARECIDAS 

DR. SERGIO MELLO, 
DELEGADO TITULAR DA 
DELEGACIA DE PESSOAS 
DESAPARECIDAS - PC ES  E 
ORLANDO BONFIM NETO, 
CINEASTA, DIRETOR DO 
DOCUMENTÁRIO 
“ORLANDO BONFIM JR - 
DESAPARECIDO POLÍTICO”. 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBC - DE CORAÇÃO 

CONHECENDO A 
EPILEPSIA 

DR. LUIS OTÁVIO CABOCLO 

 
 
 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS 
REUNIÕES PARLAMENTARES 

 
 

OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 
DE SETEMBRO DE 2013. 
 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, comparecem 
os Senhores Deputados Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Euclério 
Sampaio, Freitas, Genivaldo Lievore, 
Gilsinho Lopes, Glauber Coelho, Jamir 
Malini, Janete de Sá, José Esmeraldo, 
Luiz Durão, Luzia Toledo, Marcos 
Mansur, Roberto Carlos, Solange Lube 
e Theodorico Ferraço)  

 
  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão. (Pausa) 
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(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 
Deputada Solange Lube e a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado 
Roberto Carlos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Convido o Senhor Deputado Roberto 
Carlos a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  
 

(O Senhor Deputado Roberto 
Carlos lê Salmos, 146:5) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da octogésima sessão 
ordinária, realizada em 09 de setembro de 2013. 
(Pausa)  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
Convido a Senhora 1.º Secretária a proceder à 

leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
 

OFÍCIO N.º 33/2013 
 
Vitória, 03 de setembro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI do 
Regimento Interno, encaminhamos a Vossa 
Excelência o Relatório das atividades desta 
Comissão, referente ao mês de AGOSTO de 2013.  

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos, 
 

Saúde, saúde e saúde.  
 
DOUTOR HÉRCULES 
Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento 
 
Ao 
Ex. mo Sr. 
THEODORICO FERRAÇO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo 
NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Ciente. Arquive-se.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI N.º 284/2013 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de os elevadores 
possuírem sistema de aviso sonoro no âmbito do 
Estado do Espírito Santo.  
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º. Os elevadores de prédios públicos e 
privados, construídos ou reformados a partir da 
publicação desta Lei, devem ser dotados de sistema 
de sinalização sonora que facilite a acessibilidade e 
locomoção de deficientes visuais. 

 
Parágrafo Único. Sinalização sonora é aquela 

que é realizada através de recursos auditivos. 
 
Art. 2º. A sinalização sonora deverá ser 

precedida de mensagem com prefixo ou de um ruído 
característico para alertar o ouvinte. 

 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Vitória, 03 de setembro de 2013. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - PMN 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Como é de conhecimento geral, as pessoas 

com deficiência sofrem diversas dificuldades 
rotineiras em razão de limitações físicas que precisam 
ser superadas frequentemente para que se tenha uma 
vida sem qualquer tipo de cerceamento.  

Felizmente, na atualidade, a sociedade tem 
compreendido melhor a problemática das pessoas 
com deficiência, havendo um amplo movimento no 
sentido de promover a constante inclusão destas 
pessoas no contexto social, visando proporcionar-lhes 
uma participação ativa e a condição de agente 
transformador. 

Paralelamente à conscientização social, 
surgiram recursos técnicos que possibilitam amenizar 
as dificuldades e propiciar maior conforto, por 
intermédio da acessibilidade, nos termos 
preconizados no Decreto Federal n º 5.296 de 02 de 
dezembro de 2004. 

No mesmo sentido deste movimento social e 
legislativo em prol de uma melhor qualidade das 
pessoas com deficiência, o presente projeto de lei, 
tenta implantar equipamentos sonoros, que 
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proporcionem avanços, facilitando a vida dos 
deficientes visuais. 

Ante o exposto, acreditamos ser de extrema 
relevância o presente projeto de Lei, razão pela qual 
venho clamar aos nobres pares desta Casa de Leis 
que, no exercício de seu mister, o aprovem em todos 
os seus termos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Devolva-se à autora com base no 
artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 63, parágrafo único, incisos III e 
VI, da Constituição Estadual.   

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 285/2013 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Taxis da Região 
Metropolitana da Grande Vitória - RMGV a 
utilizarem bandeira 1 para circulação entre os 
municípios, e dá outras providências. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Os taxis que circulam na RMGV - 
Região Metropolitana da Grande Vitória utilizarão o 
taxímetro em bandeira 1 e terão livre acesso de 
circulação nesta região para embarque e desembarque 
de passageiros respeitando os pontos de taxi 
estabelecidos pelos Municípios, facultado a utilização 
da bandeira 2, nos seguintes casos: 
 

I. No período noturno, de 22h até às 06h. 
 

II. Aos domingos; 
 

III. Nos Feriados; 
 

IV. Durante o mês de dezembro; 
 
Parágrafo Único: Em locais onde há tabela 

de preços, como aeroportos e rodoviárias, o 
passageiro optará pelo preço tabelado ou pela 
utilização do taxímetro. 

 
Art. 2.º O taxista poderá aproveitar a viagem 

de retorno para seu ponto base para transportar outro 
passageiro que esteja em vias públicas. 

 
Art. 3.º O taxímetro será ligado na presença 

do passageiro. 
 
Art. 4.º Os municípios integrantes da RMGV 

regulará os locais de ponto e paradas dos taxis. 
 
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, 06 de setembro 

de 2013. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Vivemos atualmente um momento de 

aumento da frota de veículos particulares e isto tem 
causado grande impacto na fluidez do trânsito 
capixaba.  

Este projeto de lei visa incentivar, integrar e 
otimizar o uso de taxi na Região Metropolitana da 
Grande Vitória. Com a possibilidade do taxista 
transportar outros passageiros ao retornar ao seu 
ponto base contribuirá para diminuir a quantidade de 
veículos no trânsito capixaba. 

Quanto a legalidade desse projeto de lei 
citamos o artigo 25º, §1º e §3º da Constituição da 
República Federativa do Brasil estabelece a 
competência residual do Estado para legislar sobre as 
competências que não lhe são vedadas e 
respectivamente para criar por meio de Lei 
Complementar Regiões Metropolitanas. 

 
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 
que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
 
§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum. 
 

A Região Metropolitana da Grande Vitória - 
RMGV foi instituída pela Lei Complementar n° 58, 
de 21.02.1995 e alterada pelas Leis Complementares 
n° 159, de 08.7.1999 e nº 204, de 22.6.2001 e 
atualmente é regida pela Lei Complementar nº 318, 
de 17.01.2005 tem como ementa “Reestrutura a 
Região Metropolitana da Grande Vitória - RMGV, o 
Conselho Metropolitano de Desenvolvimento da 
Grande Vitória - COMDEVIT, autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Fundo Metropolitano de 
Desenvolvimento da Grande Vitória - FUMDEVIT e 
dá outras providências”, que tem objetivo comum e 
finalidade a melhoria de vida e desenvolvimento 
social, cultural e econômico, conforme vemos 
abaixo: 
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Art. 1º A Região Metropolitana da Grande Vitória - 
RMGV instituída pela Lei Complementar n° 58, de 
21.02.1995 e alterada pelas Leis Complementares n° 
159, de 08.7.1999 e nº 204, de 22.6.2001, passa a ser 
regida por esta Lei Complementar.  
 
Art. 2º A RMGV é integrada pelos Municípios de 
Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila 
Velha e Vitória e tem por objetivo a integração de 
políticas de interesse comum e por finalidade 
promover:  
 
I - o desenvolvimento social, cultural e econômico;  
 
II - a melhoria da qualidade de vida;  
 
III - a cooperação dos diferentes níveis de governo e 
o planejamento integrado no âmbito das funções 
públicas de interesse comum;  
IV - a redução das desigualdades sociais e 
econômicas.  
 
Parágrafo único. Serão automaticamente integrados 
à RMGV os municípios que vierem a ser criados em 
decorrência de desmembramento ou fusão dos 
Municípios integrantes dessa Região. 
 

A Constituição Estadual do Espírito Santo, 
em seu Art. 55 dispõe sobre a competência legislativa 
estadual para regular planos e programas estaduais, 
regionais e setoriais de desenvolvimento no inciso 
IV, sobre exploração, permissão ou concessão de 
serviço público, que é o caso dos taxis, no inciso XI e 
sobre a instituição de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões no inciso XII, 
que segue abaixo: 
 
Art. 55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a 
sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas 
as matérias de competência do Estado, especialmente 
sobre: 
 
(...) 
 
IV - planos e programas estaduais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento; 
 
(...) 
 
XI - exploração, permissão ou concessão de serviço 
público; 
 
XII - instituição de regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões. 
 

A Constituição Federal dispõe no Art. 24, I a 
competência concorrente entre a União, Estados e 
Distrito Federal e ainda nesse artigo nos parágrafos 1º 
e 2º sobre a competência da União de legislar sobre 
normas gerais e do Estado suplementar tais normas, 

respectivamente, conforme abaixo destacadas: 
 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: 
 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, 
econômico e urbanístico; 
 
§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a 
competência da União limitar-se-á a estabelecer 
normas gerais. 
§ 2º - A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência suplementar 
dos Estados. 
 

Nesse sentido, a União editou em 03 de 
janeiro de 2012, a Lei Federal 12.587 que Institui as 
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
a qual institui diversos institutos, entre eles acesso 
universal a cidade desenvolvimento sustentável das 
cidades, nas dimensões socioeconômicas e 
ambientais, eficiência, eficácia e efetividade na 
prestação dos serviços de transporte urbano e na 
circulação urbana, integração entre os modos e 
serviços de transporte urbano, mitigação dos custos 
ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos 
de pessoas e cargas na cidade, melhoria nas 
condições urbanas da população no que se refere à 
acessibilidade e à mobilidade e promoção o 
desenvolvimento sustentável com a mitigação dos 
custos ambientais e socioeconômicos dos 
deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades e 
atribui ao Estado a missão de garantir o apoio e 
promover a integração dos serviços nas áreas que 
ultrapassem os limites de um Município, todos 
artigos da referida lei, Art 2; Art 5, II, IV, IX; Art. 6, 
III, IV; Art. 7, III, IV; Art. 17, III conforme 
transcrevemos abaixo: 

 
Art. 2 A Política Nacional de Mobilidade Urbana 
tem por objetivo contribuir para o acesso universal à 
cidade, o fomento e a concretização das condições 
que contribuam para a efetivação dos princípios, 
objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento 
urbano, por meio do planejamento e da gestão 
democrática do Sistema Nacional de Mobilidade 
Urbana.  
 
(...) 
 
Dos Princípios, Diretrizes e Objetivos da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana  
 
Art. 5 A Política Nacional de Mobilidade Urbana 
está fundamentada nos seguintes princípios:  
 
(...) 
 
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas 
dimensões socioeconômicas e ambientais;  
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(...) 
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação 
dos serviços de transporte urbano;  
 
(...) 
 
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação 
urbana.  
 
Art. 6 A Política Nacional de Mobilidade Urbana é 
orientada pelas seguintes diretrizes:  
 
(...) 
 
III - integração entre os modos e serviços de 
transporte urbano;  
 
IV - mitigação dos custos ambientais, sociais e 
econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas 
na cidade; 
 
(...) 
 
Art. 7 A Política Nacional de Mobilidade Urbana 
possui os seguintes objetivos:  
 
(...) 
 
III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da 
população no que se refere à acessibilidade e à 
mobilidade;  
 
IV - promover o desenvolvimento sustentável com a 
mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos 
dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e  
 
(...) 
 
Art. 17. São atribuições dos Estados: 
 
(...) 
 
III - garantir o apoio e promover a integração dos 
serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um 
Município, em conformidade com o § 3º do art. 25 da 
Constituição Federal. 
 

Desta forma, utilizando a competência 
residual do Estado para legislar e suplementar 
legislação vigente destacamos a importância da 
aprovação desse Projeto de Lei que facilitará a 
mobilidade urbana do cidadão capixaba. 

Ante o exposto, estando evidenciados a 
relevância, o interesse público e a legalidade de que a 
matéria se reveste, bem como a sua aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Devolva-se ao autor com base no 
artigo 143, inciso VIII, do Regimento Interno, por 
infringência ao art. 30, inciso I, da Constituição 
Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 300/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O deputado abaixo assinado requer a V. Ex.ª 
com fulcro no art. 305, inciso II do Regimento 
Interno, a licença médica nos dias 03 e 04 de 
Setembro do corrente ano, para tratamento de saúde, 
conforme atestado médico anexo. 
 

Atenciosamente, 
 

Vitória, 09 de setembro de 2013.  
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual - PP 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Paulo Roberto) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 

Passaremos à 2.ª parte: Expediente sujeito à 
deliberação. Há quorum para votação. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente, pela ordem! Vamos entrar agora na parte 
do Expediente sujeito à deliberação. E seria de bom 
tom, de bom alvitre, que baixássemos de pauta os 
requerimentos que serão lidos agora - são dois - que 
pedem urgência para projetos que tratam de 
reorganização de carreiras de órgãos do Poder 
Executivo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Qual é o número, Deputado? 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Nada 

contrário às carreiras da Faculdade de Música do 
Estado do Espírito Santo - Fames, nem do DER e 
nem do Idaf. Porém, estamos com uma pendência 
junto aos servidores da Casa. E o Colégio de Líderes 
acabou de discutir que é mais prudente, é mais justo 
que não votemos nenhuma outra carreira antes de 
votarmos as carreiras dos servidores da Casa. Então, 
solicitamos a V. Ex.ª, caso seja possível, se o 
Regimento Interno permitir, que baixe de pauta os 
Requerimentos de Urgência n.os 134/2013 e 
136/2013, que tratam de carreira. Porque os 
requerimentos de urgência estão sendo votados muito 
rapidamente nesta Casa. Prestamos atenção ao que 
foi discutido no Colégio de Líderes e verificamos no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm%23art25%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm%23art25%C2%A73
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tablet, mas prefiro dizer “tablete” - que há dois 
pedidos de urgência relacionados à carreira. É de 
bom alvitre que não votemos essas urgências agora. 
Muito obrigado, Senhor Presidente.    

 
(Comparece o Senhor Deputado Rodrigo Coelho)  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO)  - Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, o requerimento do Senhor Deputado 
Claudio Vereza encontra eco no coração de todos os 
Senhores Parlamentares.  

Em votação o requerimento do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, que solicita baixar de 
pauta os Requerimentos de Urgência n.os 134/2013 e 
136/2013. 

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

Aprovado.  
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! O pedido do Senhor 
Deputado Claudio Vereza é justo e temos que fazer 
justiça aos nossos servidores. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Como Vice-Líder do PDT e 
na ausência do Líder, Senhor Deputado Da Vitória, 
queremos dizer que nada mais justo com os 
servidores desta Casa de Leis. Achamos, inclusive, 
que antes de votarmos qualquer projeto do Executivo 
que verse sobre aumento, temos que nos manifestar 
em relação ao veto. É a independência deste Poder e 
a dignidade desta Casa de Leis. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Em nome do PMDB e como 
Líder do PMDB nesta Casa não somente aprovamos 
o requerimento feito pelo Senhor Deputado Claudio 
Vereza, como foi uma decisão de todos os líderes de 
partido na reunião com a Mesa Diretora, composta 
por V. Ex.ª, pela Senhora Deputada Solange Lube e 
pelo Senhor Deputado Roberto Carlos. Não 
votaremos nenhuma outra matéria sobre aumento ou 
plano de cargos e salários sem antes votarmos o 
plano de cargos e salários da Assembleia Legislativa. 
Em nome de sete Senhores Deputados, que compõem 
a bancada do PMDB, declaramos a nossa posição. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Parabéns Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Primeiramente gostaríamos 
de parabenizar o Senhor Deputado Claudio Vereza 
pela sensibilidade e pelo respeito com os funcionários 
desta Casa. S. Ex.ª solicitou o Plenário, uma vez que 
ele é soberano, para que todos os Parlamentares 
resolvessem a questão. E, por unanimidade, todos os 
Parlamentares foram favoráveis ao requerimento, 

razão pela qual os parabenizo. 
Senhor Presidente Theodorico Ferraço, seria 

um achincalhe, um absurdo, uma vergonha aprovar 
projetos de interesse de funcionários de outros 
órgãos, sendo que os funcionários desta Casa de Leis 
ficam esperando uma solução para a questão do plano 
de cargos e salários da Assembleia Legislativa. 

O Senhor Presidente Theodorico Ferraço e 
esta Casa de Leis estão de parabéns. Tem que ser 
assim, tem que botar moral aqui dentro! É isso o que 
tem que ser feito! Parabéns aos sete Senhores 
Deputados da bancada do PT e aos demais Senhores 
Deputados que pertencem a outros partidos.  

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani e Da 
Vitória) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto Lei n.º 284/2013, de minha autoria, 
para audiência do Plenário.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Defiro o pedido de recurso.  
À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 

Presidente, pela ordem! Como Líder do PMN 
compartilhamos a decisão com os demais Senhores 
Deputados sobre a questão que foi defendida, 
discutida e aprovada no Colégio de Líderes por todos 
os Parlamentares. Esta Casa de Leis não discute 
tabela e nem reajuste de outro Poder sem antes 
apreciar o plano de cargos e salários desta Casa de 
Leis. 

 
O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Enquanto Líder da Bancada do PDT 
queremos fazer um registro muito importante em 
relação ao Senhor Sérgio Vidigal, Presidente do PDT, 
que hoje ocupa o cargo de Secretário de Políticas 
Públicas e Emprego do Ministério do Trabalho e 
Emprego. Foi expedida uma ordem de prisão para o 
Senhor Sérgio Vidigal, o que não procede. O jornal A 
Gazeta já republicou uma nota reiterando e 
justificando o ocorrido. A notícia foi publicada no 
jornal A Gazeta online, no Jornal 1.ª edição e no 
Século Diário. 

Depois de confirmado com o ministro e com 
o delegado da operação do Polícia Federal, 
registramos que não existe nenhum mandado de 
prisão para o Senhor Sérgio Vidigal e nem seu nome 
foi citado em relação a essas investigações. 
Esperamos que V. Ex.ª também registre o fato. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Senhor Deputado da Vitória, 
recebemos com muito prazer a notícia. Recebemo-la 
oficialmente há dez minutos. Houve um equívoco 
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muito grande e é preciso registrar que os 
acontecimentos no Ministério do Trabalho foram 
todos anteriores à posse e exercício do cargo do 
ilustre Líder de Serra e do Espírito Santo, Senhor 
Sérgio Vidigal. 

Fazemos este registro com o maior orgulho e 
com o maior prazer.  
 
 A SR.a SOLANGE LUBE - Senhor 
Presidente, pela ordem! Registramos que, neste ano, 
completam dez anos do programa Parlamento Jovem 
Brasileiro da Câmara dos Deputados.  

Neste ano de 2013 foram selecionados 
setenta e oito estudantes que representarão os seus 
Estados na Câmara dos Deputados para defender os 
seus projetos em uma jornada parlamentar. Entre os 
dias 22 e 27 de setembro, os setenta e oito jovens 
participarão de uma jornada parlamentar na Câmara 
dos Deputados, onde atuarão como Deputados 
Federais.  

Os alunos que representarão o Estado do 
Espírito Santo são Eduardo Wolfgran, da EEEM 
Dom Daniel Comboni, localizada no Município de 
Nova Venécia, cujo projeto de lei “Determina a 
média geral do aluno do Ciclo II do Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio como método de 
ingresso nos Institutos e Universidades Federais”; e 
Kelli Pereira Simoura, da EEEFM Clóvis Borges 
Miguel, localizada no Município da Serra, cujo 
projeto de lei “Dispõe sobre a possibilidade de 
aprimoramento dos direitos da criança e do 
adolescente, previstos na Lei n.o 8069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)”.  

Esses dois jovens que representarão o Estado 
do Espírito Santo na Câmara dos Deputados se fazem 
presentes hoje nesta Casa de Leis. Vieram visitar a 
nossa Assembleia Legislativa. Solicito autorização 
para que eles possam vir até ao Plenário para receber 
os parabéns dos Senhores Deputados, porque foram 
mil seiscentos e trinta e um projetos de lei 
encaminhados para a Câmara Federal e os projetos 
desses jovens foram selecionados para representar o 
Estado do Espírito Santo. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Marcelo Santos) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Autorizamos a entrada dos alunos 
Eduardo Wolfgran e de Kelli Pereira Simoura. Todo 
o Espírito Santo comemora neste momento a 
inteligência e o orgulho de defender o nosso Estado.  
 Lembro que os itens 5 e 7 foram cancelados, 
por isso não serão lidos. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

 A SR.a 1.a SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 135/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei nº 
275/2013, oriundo da Mensagem  Governamental 
nº 194/2013, que altera o artigo 17 da Lei n.o 
7.001/2001, que define as Taxas devidas ao Estado 
em razão do exercício regular do Poder de Polícia. 
 

Palácio Domingos Martins, 05 de setembro 
de 2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação o Requerimento de 
Urgência n.o 135/2013, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)   
 Aprovado.  
 
 É bom repetir que as palavras do Senhor 
Deputado Claudio Vereza, representando o interesse 
desta Casa de Leis na sua esmagadora maioria, não 
são contra nenhum melhoramento para os itens 5 e 7 
da pauta. Apenas por uma questão de solidariedade e 
justiça a esta Casa de Leis, estamos fazendo uma 
ordem para que os servidores da Assembleia 
Legislativa também sejam contemplados dentro da 
justiça, da dignidade, que merecem. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.a 1.a SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 301/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 
Estadual, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a Vossa Excelência que seja cancelada a 
SESSÃO ESPECIAL, para promoção de debates e 
palestras sobre o ‘’TRABALHO 
DESENVOLVIDO PELOS RADIALISTAS DO 
ESPÍRITO SANTO’’, que seria realizada no dia 24 
de setembro, terça feira, às 19h, no Plenário Dirceu 
Cardoso da ALES.  
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
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DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual - PMDB 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.o 
301/2013, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)   
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.a 1.a SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 302/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
V. Exª. que seja transferida a SESSÃO ESPECIAL 
com o tema “O FINANCIAMENTO DAS 
ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA - MEPES 
(Movimento de Educação Promocional do 
Espirito Santo)” que seria realizada no dia 
13/09/2013, sexta-feira, as 10h, para o dia 
25/10/2013, as 10h no mesmo local anteriormente 
designado. 

 
Palácio Domingos Martins, 09 de setembro 

de 2013. 
 

RODRIGO COELHO 
Deputado Estadual - PT 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.o 
302/2013, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)   
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.a 1.a SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 303/2013 
 

Senhor Presidente: 
 

Venho respeitosamente por meio deste, 
REQUERER o CANCELAMENTO da SESSÃO 
ESPECIAL para promoção de debates e palestras 
sobre SAÚDE e EDUCAÇÃO: DIREITOS E 
CIDADANIAS DOS POVOS INDÍGENAS, 

agendada para o dia 11 de setembro de 2013, quarta-
feira, no Plenário Dirceu Cardoso desta casa de leis. 
 

Cordialmente, 
 

Vitória, 09 de setembro de 2013. 
 

GLAUBER COELHO 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.o 
303/2013, que acaba de ser lido.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)   
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO N.º 304/2013 
 
Senhor Presidente: 
 
 A Deputada que abaixo subscreve, no uso de 
suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, que 
seja agendada no dia 31 de outubro do corrente ano, 
às 19h, a Sessão Solene, no “Dia do Dentista”, no 
Plenário “Dirceu Cardoso”. 
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual 

Presidente Estadual - PMN 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.º 
304/2013, que acaba de ser lido. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 717/2013 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
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Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO das seguintes 
matérias pertinentes ao município de Brejetuba/ES, 
em especial para o Distrito de São Jorge: 
 
- Incluir no Programa Minha Casa a construção de 10 
Casas populares; 
 
- Sinalização do Trecho da BR 262 que indica a 
entrada para o município até o Distrito; 
 
- Aquisição e ônibus para transporte escolar, 
inclusive dos alunos do ensino superior; 
 
- Instalação de equipamentos de vídeo 
monitoramento em pontos estratégicos da 
Comunidade de São Jorge; 
 
- Construção de Convivência para a Pessoa Idosa; 
 
- Incluir no Programa Bom de Bola a Construção de 
Campo Society de grama sintética; 
 
- Reforma do Destacamento de Policia Militar. 
 
- Incluir nos Programas Estaduais de qualificação a 
destinação de cursos de corte e costura. 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Segundo dados do IBGE a estimativa da 
População do município de Brejetuba/ES é de 
aproximadamente 12.000 habitantes, as indicações 
objetos desta propositura trarão para os moradores do 
município e seus distritos, mais opções de segurança, 
entretenimento, esporte, lazer e qualificação 
contribuindo diretamente para a melhoria da 
qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs moradores 
do município. 

As Indicações ora apresentadas atendem os 
seguintes objetivos: 

 
*Visa atender os munícipes de baixa renda, uma vez 
que já está encaminhada a construção de 30 casas 
para o município, e o referido Distrito possui famílias 
que necessitam ser beneficiadas. 
 
*Orientar o trânsito, bem como indicar informações 
importantes para os transportadores de mercadorias, 
turistas e visitantes estão a passeio ou até mesmo á 
trabalho, fazer entregas de mercadorias, uma vez que 
muitos já tiveram dificuldades para chegar ao 
município e ao Distrito de São Jorge. 
 
*Oportunizar condições para que os estudantes de 
nível superior tenham acesso ao seu local de estudo, 
visto que a despesa desse transporte está muito alta 
para os alunos e também para a Administração 
publica. É muito importante que a administração do 

município invista e apoie ao máximo na capacitação 
de seus munícipes para que os mesmos possam ter 
mais valor no mercado de trabalho e apliquem o 
conhecimento adquirido no desenvolvimento do 
município. 
 
*Gerar para a população mais segurança inibindo as 
práticas de desordem e vandalismo bem como a 
preservação das obras e de toda estrutura do 
município, uma vez que o acompanhamento em 
tempo real poderá usar as gravações para detectar e 
solucionar eventuais problemas que venham a 
acontecer. 
 
* Proporcionar a pessoa idosa do município maior 
interação entre eles, fazendo com que tenha uma 
melhor qualidade de vida tanto física quanto 
psicologicamente, a partir de um ambiente digno e 
com condições de proporcionar o que há de melhor a 
esta população. 
 
*Oferecer qualificação especificamente em cursos de 
corte costura aos munícipes gerando fonte de renda, 
tornando-as mais independentes e capazes de 
melhorar suas vidas de forma honesta e digna a partir 
do trabalho.  
 
*A presente indicação é muito importante, pois o 
Distrito necessita urgentemente de um destacamento 
da policia militar definitivo, sendo necessário ter uma 
estrutura física, um ponto de apoio para atender tanto 
os profissionais da policia quanto à população com 
condições de trabalho. 

 
Diante do todo exposto, conto com o apoio 

dos demais colegas e de V.Exa. na aprovação das 
indicações ora apresentadas. 

 
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2013. 

 
RODRIGO COELHO 

Deputado Estadual - PT 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
717/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 718/2013 
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Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 174 do 
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 
Inclusão no “Programa de Telefonia Rural” 
desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca na instalação de 
uma Torre (ERB - Estação Rádio Base) de Telefonia 
Móvel no Distrito de Águas Claras, pertencente ao 
município de Águia Branca. 

O “Programa de Telefonia Rural” é uma 
iniciativa do Governo do Estado, através da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca, em parceria com as Prefeituras 
Municipais, e, tem por objetivo disponibilizar ao 
agricultor uma moderna rede de telecomunicações, 
com transmissão de voz e de dados, possibilitando 
aumentar o poder de barganha dos agricultores frente 
ao mercado de produtos e insumos. Além disso, cria 
condições para elevar o padrão de bem-estar das 
famílias rurais. 

Esta Indicação tem o escopo de levar a este 
tão importante distrito a oportunidade tão almejada 
pelos moradores, sendo a maioria produtores rurais, o 
que melhoraria e muito sua estrutura de trabalho, pois 
evitaria viagens desnecessárias á sede do município, 
sendo a agroindústria o principal ramo laboral da 
região, proporcionando muito mais estrutura de 
trabalho. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2013. 
 

DA VITÓRIA 
Deputado Estadual - PDT 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
718/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 719/2013 

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 174 do 
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 
Inclusão no “Programa de Telefonia Rural” 
desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca na instalação de 
uma Torre (ERB - Estação Rádio Base) de Telefonia 
Móvel nos Distritos de São João do Príncipe e 
Santíssima Trindade, pertencentes ao município de 
Iúna. 
 

O “Programa de Telefonia Rural” é uma 
iniciativa do Governo do Estado, através da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca, em parceria com as Prefeituras 
Municipais, e, tem por objetivo disponibilizar ao 
agricultor uma moderna rede de telecomunicações, 
com transmissão de voz e de dados, possibilitando 
aumentar o poder de barganha dos agricultores frente 
ao mercado de produtos e insumos. Além disso, cria 
condições para elevar o padrão de bem-estar das 
famílias rurais. 

Esta Indicação tem o escopo de levar a estes 
tão importantes distritos a oportunidade tão almejada 
pelos moradores, sendo a maioria produtores rurais, o 
que melhoraria e muito sua estrutura de trabalho, pois 
evitaria viagens desnecessárias á sede do município, 
sendo a agroindústria o principal ramo laboral da 
região, proporcionando muito mais estrutura de 
trabalho. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2013. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
719/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
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permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 720/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 174 do 
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 
Inclusão no “Programa de Telefonia Rural” 
desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca na instalação de 
uma Torre (ERB - Estação Rádio Base) de Telefonia 
Móvel na localidade de Córrego do Café, 
pertencente ao município de Águia Branca. 
 

O “Programa de Telefonia Rural” é uma 
iniciativa do Governo do Estado, através da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca, em parceria com as Prefeituras 
Municipais, e, tem por objetivo disponibilizar ao 
agricultor uma moderna rede de telecomunicações, 
com transmissão de voz e de dados, possibilitando 
aumentar o poder de barganha dos agricultores frente 
ao mercado de produtos e insumos. Além disso, cria 
condições para elevar o padrão de bem-estar das 
famílias rurais. 

Esta Indicação tem o escopo de levar a esta 
tão importante região a oportunidade tão almejada 
pelos moradores, sendo a maioria produtores rurais, o 
que melhoraria e muito sua estrutura de trabalho, pois 
evitaria viagens desnecessárias á sede do município, 
sendo os principais ramos de atividades econômicas a 
agricultura, cafeicultura, pecuária e um extenso ramo 
de comércio interno, proporcionando muito mais 
estrutura de trabalho. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 28 de agosto de 2013. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
720/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 721/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 174 do 
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte Matéria: 
 
Inclusão no “Programa de Telefonia Rural” 
desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca na instalação de 
uma Torre (ERB - Estação Rádio Base) de Telefonia 
Móvel na localidade de Vila Itaperuna, pertencente 
ao município de Barra de São Francisco. 
 

O “Programa de Telefonia Rural” é uma 
iniciativa do Governo do Estado, através da 
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aqüicultura e Pesca, em parceria com as Prefeituras 
Municipais, e, tem por objetivo disponibilizar ao 
agricultor uma moderna rede de telecomunicações, 
com transmissão de voz e de dados, possibilitando 
aumentar o poder de barganha dos agricultores frente 
ao mercado de produtos e insumos. Além disso, cria 
condições para elevar o padrão de bem-estar das 
famílias rurais. 

Esta Indicação tem o escopo de levar a esta 
tão importante região a oportunidade tão almejada 
pelos moradores, sendo a maioria produtores rurais, o 
que melhoraria e muito sua estrutura de trabalho, pois 
evitaria viagens desnecessárias á sede do município, 
sendo os principais ramos de atividades econômicas a 
agricultura, cafeicultura, pecuária e um extenso ramo 
de comércio interno, proporcionando muito mais 
estrutura de trabalho. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
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meus protestos de estima e consideração. 
 
Sala das Sessões, 29 de agosto de 2013. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
721/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 722/2013 
 
Referência: Indicação ao Governador. 
 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 
eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 
nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 
regimentais, vem INDICAR através da Mesa 
Diretora desta Assembleia Legislativa, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, que seja feita a Aquisição de uma 
Ambulância, para a localidade de Brejo Grande do 
Norte, no Município de Itapemirim-ES. 
 

Vitória, 02 de setembro de 2013. 
 

MARCOS MANSUR 
Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Os moradores de Brejo Grande do Norte, 

Brejo Grande do Sul, Pedra, Santa Rita e Rio Muqui 
solicitam a aquisição imediata desta Ambulância para 
atendimento dos mesmos, pois, tem havido muitos 
casos para atendimentos de urgência e os próprios 
moradores tem que arrumar transporte (muitas vezes 
impróprios) para conduzir os doentes para os 
hospitais da região, não podendo aguardar que 
ambulâncias de outras regiões sejam deslocadas para 
fazer o atendimento. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
722/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 

 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 723/2013 
 
Referência: Indicação ao Governador. 
 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 
eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 
nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 
regimentais, vem INDICAR através da Mesa 
Diretora desta Assembleia Legislativa, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, que seja feita a Aquisição de uma 
Ambulância, para o Distrito de Itaóca, no Município 
de Cachoeiro Itapemirim-ES. 

 
Vitória, 02 de setembro de 2013. 

 
MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Os moradores de Itaóca solicitam a aquisição 
imediata desta Ambulância para atendimentos de 
urgências dos mesmos, sendo que em muitas vezes os 
próprios moradores tem que arrumar transporte ( 
muitas vezes impróprios ) para conduzir os doentes 
para os hospitais de Cachoeiro. Existe uma 
ambulância sucateada no distrito, que às vezes é 
preciso empurrar para pegar ou não funciona. 

Obs: O Distrito de Itaóca tem muitos casos 
de acidentes nas pedreiras e se faz necessário uma 
ambulância confiável para que vidas sejam salvas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
723/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 724/2013 
 
Referência: Indicação ao Governador. 
 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 
eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 
nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 
regimentais, vem INDICAR através da Mesa 
Diretora desta Assembleia Legislativa, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, que seja feita a Disponibilização de 
R$ 25.000,00 para a Ampliação e Climatização do 
PSF do Distrito de Itaóca, no Município de 
Cachoeiro Itapemirim-ES. 
 

Vitória, 02 de setembro de 2013. 
 

MARCOS MANSUR 
Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Os moradores e a equipe do PSF do Distrito 

de Itaóca solicitam a liberação destes recursos para 
aquisição de 5 aparelhos de ar-condicionado para a 
recepção, farmácia, sala de enfermagem, consultórios 
médicos e ampliação da cobertura do pátio externo, 
onde os pacientes aguardam atendimento enfrentando 
as intempéries. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
724/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 725/2013 
 
Referência: Indicação ao Governador. 
 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 
eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 
regimentais, vem INDICAR através da Mesa 
Diretora desta Assembleia Legislativa, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, que seja feita a Instalação de uma 
Torre de Telefonia Móvel da Vivo, na localidade de 
Garrafão, no Município de Itapemirim-ES. 
 

Vitória, 02 de setembro de 2013. 
 

MARCOS MANSUR 
Deputado Estadual - PSDB 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Os moradores de Garrafão, Paineiras, Brejo 
Grande do Norte, Pedra, Barbados, Graúna e Rio 
Muqui solicitam a instalação desta torre para que 
possam se comunicar entre si e com outras 
localidades, pois, não há sinal de telefone móvel na 
região, ficando os mesmos totalmente isolados.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
725/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 726/2013 
 
Referência: Indicação ao Governador. 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 
eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 
nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 
regimentais, vem INDICAR através da Mesa 
Diretora desta Assembleia Legislativa, ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, que seja feita a Pavimentação da 
Estrada que liga a Rod. João Francisco Vieira (na 
Ponte do Rio Muqui ) à localidade da Pedra,  no 
Município de Itapemirim-ES. 

 
Vitória, 02 de setembro de 2013. 

 
MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 
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JUSTIFICATIVA 
 

Os moradores da localidade da Pedra 
solicitam a pavimentação desta estrada, pois é a 
principal via de acesso a Rodovia. A extensão a ser 
pavimentada é de 800mt. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
726/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 727/2013 
 
Sugere ao Poder Executivo que seja encaminhado à 
Casa, Projeto de Lei dispondo sobre a produção e 
distribuição do livro técnico e o livro didático de 
nível fundamental, médio e superior de Ensino em 
formato de texto digital, acessível para as pessoas 
com deficiência visual no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174 do Regimento, que seja encaminhada ao 
Exmo. Senhor José Renato Casagrande, Governador 
do Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO da 
seguinte matéria: 
 
Que o Governador do Estado encaminhe à Casa, 
Projeto de Lei dispondo sobre a produção e 
distribuição do livro técnico e o livro didático de 
nível fundamental, médio e superior de Ensino em 
formato de texto digital, acessível para as pessoas 
com deficiência visual no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Governador do Estado: 
 

Nos termos do inciso II, do artigo 23 da 
Constituição Federal de 1988, é de competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, zelar e cuidar da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência.  

Portanto, é dever do Estado legislar e cuidar 

das pessoas com deficiência e, ainda, proporcionar os 
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, 
motivo pelo qual apresento a INDICAÇÃO 
LEGISLATIVA de grande valia para as pessoas 
com deficiência visual que não leem em braile. Aliás, 
muitas pessoas enganosamente ainda acreditam que o 
livro impresso em braile, por si só, resolve a vida das 
pessoas com deficiência visual. 

No entanto, devemos salientar que o sistema 
de leitura “Braile” atende satisfatoriamente por volta 
de 10% (dez por cento) das pessoas com deficiência 
visual, geralmente aquelas que possuem cegueira 
congênita, ou seja, que já nasceram com a 
deficiência. Essas pessoas possuem fluência na 
leitura e escrita do sistema “Braile”, código de pontos 
em relevo sobre papel de gramatura especial. 

Os outros 90% das pessoas com deficiência 
visual, que adquiriram a deficiência em vida juvenil 
ou adulta, não possuem o domínio e fluência do 
sistema de leitura “Braile”, uma vez que já foram 
alfabetizadas no sistema tradicional. 

Geralmente essas pessoas são acometidas por 
doenças crônicas, diabetes, hipertensão intraocular 
(glaucoma), e grande parte também são atingidas pela 
violência urbana ou por acidentes traumáticos. Essas 
pessoas precisam dos sistemas informatizados de 
leitura, o computador ou então a audição do texto 
como nos livros falados. 

Com a disseminação, popularização e 
modernização dos computadores, além das 
ferramentas conhecidas como tecnologias 
“assistivas” e “ajudas” técnicas, a utilização desses 
equipamentos por pessoas com deficiência visual, 
entre outras deficiências, torna-se cada vez mais 
facilitada, possível e indispensável. 

Felizmente, a tecnologia caminha a passos 
largos, e vem ao socorro dos deficientes visuais com 
softwares livres que executam a leitura de textos 
expostos na tela do computador e vocalizam seu 
conteúdo ao usuário através do sistema de som. 

No entanto, na escola, não é apenas de 
consultas na Internet que vivem os estudantes, mas 
sim também de pesquisas em suas bibliotecas e em 
seus livros pessoais que igualmente precisam ser 
acessíveis a todos, sob pena de estarmos relegando 
um enorme contingente deles, aqueles com alguma 
deficiência, à margem da informação e do 
conhecimento de qualidade e que está presente nos 
livros didáticos e técnicos em todos os níveis de 
ensino. Sem esse acesso geral, irrestrito e igualitário 
a todas as pessoas com deficiência visual, a chance 
da competição e a equiparação de oportunidades para 
esses alunos ficam extremamente ameaçadas. 

A justificativa para nossa propositura reside 
na constatação do absoluto vazio de oferta de leitura 
adaptada para os deficientes visuais no ensino 
fundamental, médio e superior, uma vez que no 
ensino básico, geralmente a presença de obras em 
“braile”, mesmo insuficientes e entregues com 
enorme atraso, ainda conseguem dar um pequeno 
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alento às crianças cegas nesse primeiro estágio de sua 
aprendizagem. 

A busca de mais cidadania para milhares de 
pessoas com deficiência visual e de uma sociedade 
cada vez mais inclusiva, desenvolvida e que respeita 
e promove suas diferenças com ações e políticas 
públicas voltadas à garantia de direitos humanos, de 
cidadania e de inclusão a todos os seus cidadãos. 

Dessa forma, por acreditar que a presente 
indicação visa cumprir a função de inclusão social e, 
ainda, garantir o direito à informação, ao 
conhecimento, à educação e à cultura de milhares de 
pessoas com deficiência visual, solicito o apoio dos 
pares desta Casa Legislativa para a aprovação. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 
indicação.  
 

Palácio Domingos Martins, 02 de setembro 
de 2013. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual - PV 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
727/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 728/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 
Exmo. ao Exmo. Governador do Estado do Espírito 
Santo, Dr. José Renato Casagrande , a seguinte 
INDICAÇÃO: 
 
A Deputada signatária vem, respeitosamente, indicar 
a V.Exa. que  o Governo do Estado  determine a 
Secretaria de  Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos estudar a possibilidade de atender a Obras 
Passionistas São Paulo da Cruz, que solicita reforma 
das coberturas e estruturas das quadras de esporte 
dos dois Projetos Sociais Cati (Vista Mar) e Dom 
Mauro (Paul) . 

Governador do Estado: 
 

A Obras Passionistas São Paulo da Cruz é 
uma instituição de caráter beneficente, assistencial, 
educacional, cultural, de promoção humana e 
filantrópica, fundada desde 1958, com sede na 
comarca de Vila Velha. 

A instituição vem ao longo dos anos 
procurando minimizar as situações de risco e 
vulnerabilidade social das crianças e adolescentes, na 
faixa etária de 07 a 17 anos , através dos Projetos 
Cati - Centro Alternativo de Trabalho Integrado  e 
Dom Mauro Pereira Bastos. Através destes a 
Instituição vem ressaltar também o anseio perante do 
poder público, pleiteando  

Investimentos nas Políticas Públicas na área 
da Criança e do Adolescente e suas respectivas 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 

A Obras Passionistas São Paulo da Cruz e 
sues Projetos Sociais Cati e Dom Mauro, têm como 
principal objetivo promover a inclusão social no 
resgate da pessoa no exercício da cidadania, 
construindo um trabalho em rede, que valoriza o ser 
humano de forma integral, com vistas à saúde, 
assistência social, educação, cultura, lazer, 
informação e inclusão digital, de forma a minimizar 
os impactos negativos das expressões da questão 
social. 

E com o intuito de contribuir com a melhoria 
da qualidade de vida destas comunidades que a Obras 
Passionistas São Paulo da Cruz, através do Cati e 
Dom Mauro vêm se tornando um espaço sócio-
cultural  nos municípios de Cariacica e Vila Velha 
com oficinas oferecidas ao público assistido de 
musicalização, capoeira, alfabetização (reforço 
escolar), informática e artesanato para 70 crianças e 
adolescentes na faixa etária de 07 a 17 anos, 
matriculados em escola pública. 

Já no Projeto Dom Mauro, situado no bairro 
Paul, Vila Velha, são oferecidas oficinas de  
informática, ética e cidadania, alfabetização, dança e 
taekwondo, o Projeto funciona de segunda-feira a 
sexta-feira e também são oferecidas alimentações 
diariamente (lanche/janta). 

Diante da realidade da Obras Passionistas 
São Paulo da Cruz é que apresentamos a presente 
Indicação, no sentido de reformar as coberturas e 
estruturas das quadras de esporte dos dois Projetos 
Sociais Cati (Vista Mar-Cariacica) e Dom Mauro 
(Paul-Vila Velha), pois os espaços que são 
utilizados como quadras, encontram-se em condições 
precárias para o desenvolvimento das atividades 
esportivas destinadas ao adolescentes carentes. 

Temos consciência de que a 
responsabilidade social se faz necessário para o 
desenvolvimento social, econômico e cultural de um 
país com qualidade de vida para todos. 

 
Palácio Domingos Martins, 29 de agosto de 

2013. 
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LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Aparecida Denadai) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
728/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 729/2013 
 
Referência: Aquisição de uma Unidade de Suporte 
Básico a Saúde da Marca Mercedes-Benz para 
atender as necessidades da população de Ibatiba. 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 
encaminhada ao Exmo. Senhor José Renato 
Casagrande, Governador do Estado do Espírito Santo 
a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  
 
- Aquisição de uma Unidade de Suporte Básico a 
Saúde da Marca Mercedes-Benz para atender as 
necessidades da população do Município de Ibatiba, 
na região sul de nosso Estado. 
 
Governador do Estado: 
 

Prefacialmente cumpre salientar que a 
capacidade da Unidade de Suporte Básico a Saúde da 
Marca Mercedes-Benz, dentro da região de 
abrangência, engloba o atendimento de todo enfermo, 
ferido ou parturiente em situação de urgência ou 
emergência, além do transporte seguro e o 
acompanhamento por profissionais da saúde até o 
nível hospitalar do sistema. 

Isto posto, considerando que o Serviço de 
Atendimento da Unidade de Suporte Básico a Saúde 
é um programa que tem como finalidade prestar o 
socorro à população em casos de emergência, resta 
imperiosa a extensão deste serviço a todos os 
municípios de nosso Estado. 

Neste diapasão, é válido ressaltar a situação 
caótica que atinge o Município de Ibatiba, na região 
sul de nosso Estado. 

Atualmente não inexistem, no local, unidades 
de saúde capazes de atender a demanda existente, o 
que faz com que os munícipes tenham que se 
deslocar com freqüência para distritos vizinhos em 
busca de atendimento. Ademais, ante a ausência de 
ambulâncias, quando verificada alguma ocorrência de 
urgência e emergência em Ibatiba os moradores são 
obrigados a fazer uso de carros particulares, sem 
qualquer aparato médico para o transporte de 
enfermos, aumentando de maneira insofismável os 
riscos existentes. 

Somos sabedores dos esforços amealhados 
pelo Executivo Estadual para a expansão dos serviços 
de saúde para as regiões interioranas do Estado, de 
sorte a assegurar uma melhoria na qualidade de vida 
de todos capixabas, razão pela qual, contamos com o 
apoio de Vossa Excelência para que seja estendido o 
atendimento do Serviço da Unidade de Suporte 
Básico a Saúde para o município de Ibatiba. 

Assim, cientes da seriedade e 
responsabilidade que tem caracterizado a atuação de 
Vossa Excelência no Executivo Estadual, 
agradecemos antecipadamente o acolhimento desta 
indicação e aproveitamos o ensejo para renovar os 
protestos de elevada estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 
indicação. 

 
Sala das Sessões, 21 de agosto de 2013. 

 
SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
729/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 730/2013 
 
Solicito a pavimentação adequada das estradas rurais 
que dão acesso à comunidade de Santa Clara, ao 
cemitério e ao campo da Estrela do Norte.  
 
Senhor Presidente: 
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O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 
Governador do Estado: 

 
Através da presente, vimos respeitosamente 

solicitar a V. Exa. a pavimentação adequada das 
estradas rurais que dão acesso à comunidade de Santa 
Clara, ao cemitério e ao campo da Estrela do Norte..  

Convictos, da costumeira atenção aos nossos 
pedidos solicitamos a V. Exa. que inicie essas obras 
em caráter emergencial, no intuito aumentar a 
qualidade de vida dos moradores e de evitarmos 
acidentes, uma vez que a topografia do local em 
condições normais já é de alta periculosidade. 
 

Sala das Sessões, 10 de julho de 2013. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
730/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 731/2013 
 
Solicita a implantação e aprimoramento do sistema 
de Telefonia Móvel e Fixa na localidade de Estrela 
do Norte, município de Castelo.  
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 
Governador do Estado: 

Através da presente, vimos respeitosamente 
requerer a V. Exa. a implantação e aprimoramento do 
sistema de Telefonia Móvel e Fixa na localidade de 
Estrela do Norte, município de Castelo. 

Assim o fazendo, Vossa Excelência estará 
contribuindo para melhora da qualidade de vida desta 
comunidade, que em pleno século XXI não tem 
acesso ao serviço de telefonia móvel cuja importância 
é imensurável. 
 

Sala das Sessões, 10 de julho de 2013. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
731/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 732/2013 
 

Solicita que sejam feitas sinalização 
adequada da Rodovia ES-491 que 
compreende o perímetro de Castelo a 
Estrela do Norte assim como a 
reestruturação e alargamento das quatro 
pontes que compreendem este trajeto.  

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
Através da presente, vimos solicitar a V. Exa. que 
determine as obras de sinalização adequada nos 
20,8 Km da Rodovia ES-491 que compreende o 
perímetro de Castelo a Estrela do Norte assim 
como a reestruturação e alargamento das quatro 
pontes que compreendem este trajeto. 

 
Convictos, da costumeira atenção aos nossos 

pedidos solicitamos a V. Exa. que inicie essas obras 



Vitória-ES, quinta-feira, 19 de setembro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 25 

em caráter emergencial, no intuito de evitarmos 
novos acidentes, e prevendo o início do período de 
chuvas e enchentes, o que poderia danificar as 
plantações e edificações locais. 

 
Sala das Sessões, 10 de julho de 2013. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
732/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 733/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO das seguintes 
matérias:  
 
- Duplicação da Ponte da Rodovia que liga Duas 
Barras ao Distrito de Itaoca, bem como ampliação 
da pista de rolamento ao longo da Rodovia e criação 
de espaço de acostamento; 
 
- Conclusão da Rodovia que interliga o Distrito de 
Itaoca aos Distritos de Gironda e Soturno, passando 
pela localidade de Alto Moledo. 

 
Sala das Sessões, 03 de setembro de 2013. 

 
RODRIGO COELHO 

Deputado Estadual - PT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tais procedimentos se fazem necessários 
para facilitar a passagem principalmente dos veículos 
pesados, responsáveis pelo escoamento da grande 
produção de mármore, granito e calcário da região, 
elementos de grande importância para o 

desenvolvimento da economia local. 
A efetivação destas obras será de grande 

relevância para a população de Cachoeiro de 
Itapemirim por serem as principais vias de integração 
dos Distritos de Itaoca, Gironda e Soturno que juntos 
são responsáveis pela maior produção mineral do 
município. 

Ante o exposto, solicito o concurso dos 
Nobres Colegas e de V.Exa. à aprovação da presente 
Indicação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
733/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 734/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 
Estadual, no uso de suas atribuições regimentais, 
requer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 
141, inciso VIII, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
“Reforma e modernização das instalações do Centro 
de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES, 
incluindo a quadra poliesportiva e a piscina”. 
 

Vitória, 04 de setembro de 2013. 
 

DOUTOR HÉRCULES 
Deputado Estadual - PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Sr. Governador RENATO CASAGRANDE 
 

Submeto ao exame de Vossa Excelência o 
Projeto de Indicação em epígrafe, que indica a 
extrema necessidade de reforma e modernização das 
instalações do CREFES. 

Todos nós sabemos a excelência do serviço 
que o Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo 
- CREFES presta a sociedade capixaba. É referência 
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Estadual na prestação de serviços de média e alta 
complexidade de reabilitação física, no qual o 
paciente tem acesso a todos os profissionais para o 
seu tratamento. 

Mensalmente, o centro oferece reabilitação 
para uma média de 8 mil adultos e 820 crianças. 
Além deste trabalho, realiza a concessão de órteses, 
meios auxiliares de locomoção (cadeira de rodas, 
cadeiras higiênicas, andadores, muletas, coletes, entre 
outros) e de próteses auditivas, mamárias e de 
membros superiores e inferiores. 

É preciso modernizar as instalações do 
CREFES para dar mais conforto aos pacientes e 
condições de trabalho aos profissionais de saúde.  

A reforma da quadra e da piscina é de suma 
importância na reabilitação dos pacientes. Nossos 
atletas são destaque no cenário nacional, mesmo sem 
contar com a estrutura necessária para treinamentos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
734/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 735/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL LUIZ DURÃO, 
no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer 
a Vossa Excelência, com fulcro no artigo 141, VIII e 
artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11/12/1991, seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, a INDICAÇÃO da seguinte obra 
pública: 
 
Pavimentação do trecho a partir da  rodovia que liga 
Franquiane a Pancas até Córrego São Pedro 
(Rodovia ES 341), numa extensão de 9 
quilômetros, dentro do programa “Caminhos do 
Campo”.  
 

Palácio Domingos Martins, 04 de setembro 
de 2013. 
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual/PDT 

Vice-Presidente da ALES 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposição objetiva a 
pavimentação do trecho compreendido a partir da 
rodovia que liga Franquiane a Pancas, até Córrego 
São Pedro (Rodovia ES 341) com asfaltamento num 
percurso de 9 quilômetros, dentro do Programa 
“Caminhos do Campo’. 

O potencial da região para o 
desenvolvimento da agricultura familiar   é imenso, 
além da importância para o Espírito Santo na 
produção de café, hortifrutigranjeiro e  pecuária. 

Também facilitará o acesso dos moradores 
aos equipamentos públicos, como escolas e hospitais 
e o tráfego de veículos escolares que transportam 
alunos da zona rural.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
735/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 736/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Melhoria da estrutura e aumento do quadro técnico 
do Escritório Local do Incaper, no município de 
Santa Maria de Jetibá.  
 

Palácio Domingos Martins, 20 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Com sua vocação natural para a Agricultura, 
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Santa Maria de Jetibá é um dos maiores produtores 
de hortifrutigranjeiros entre os municípios capixabas, 
sendo ainda o maior produtor de ovos do Estado e o 
segundo do país.  

O município também tem se destacado entre 
os demais com Agricultura Orgânica, liderando tanto 
o volume de produção quanto a qualidade de 
produtos cultivados no solo capixaba. 

No entanto, a assistência técnica ainda não 
chega a grande parte dos produtores rurais do 
município, em sua maioria formados por agricultores 
de base familiar.  

O Instituto Capixaba de Assistência Técnica 
e Extensão Rural - Incaper é o órgão do Governo do 
Estado responsável por chegar aos produtores as mais 
modernas técnicas de manejo das culturas, visando 
maior produtividade, melhor qualidade e 
consequentemente maior renda ao produtor rural. 

Assim sendo, consideramos imprescindível a 
melhoria da estrutura e o aumento do quadro técnico 
do referido instituto, naquele município. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
736/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 737/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel rural no 
distrito de Arituba, em São José do Calçado.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

Com algumas pequenas agroindústrias, São 
José do Calçado tem no café a sua principal cultura 
agrícola, com maior destaque para a produção 
leiteira.  

O município também tem um bom potencial 
turístico, e a maior concentração de áreas cobertas 
com vegetação nativa na região dos Pontões, onde 
nasce o Rio Calçado, e onde também se destaca em 
seu relevo a Pedra do Pontão, com mais de 1.200 
metros de altitude, com belas paisagens naturais. 

Desse modo, para oferecer mais 
infraestrutura a localidades como Arituba, é 
necessário a implantação do sistema de telefonia 
móvel rural e internet para propiciar melhores 
condições ao desenvolvimento local e melhores 
condições de qualidade de vida. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
737/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 738/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
no distrito de São Jacinto, em São Roque do Canaã.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
São Roque do Canaã é um destaque regional 

na produção de cachaça, cerâmica (telhas, tijolos, 
etc.) e esquadrias de madeira. A partir de meados do 
século XX, uma série de fábricas que atuam nesses 
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ramos se instalou na região, sendo, desde então, 
importantes empregadoras de mão de obra e 
geradoras de receita para o município.  

Não obstante, é a agricultura que ainda ocupa 
a maior parte da população local. Se, por um lado, o 
café representa a principal fonte de renda dos 
produtores são roquenses, por outro, é importante 
salientar que o potencial produtivo da região ainda 
não é explorado em sua plenitude.  

É crescente também em São Roque do Canaã 
o cultivo comercial de frutíferas como goiaba, 
banana, pinha e manga. No caso dessa última, é 
importante salientar que o município está inserido no 
“Polo de Manga” - Programa do Governo do Estado - 
que objetiva formar 

zonas de produção de algumas frutas, 
segundo as condições edafoclimáticas de cada região. 

Como a fruticultura representa uma 
alternativa na geração de renda no meio rural, é 
interessante que esta atividade seja estimulada, através, 
sobretudo, de trabalhos específicos de assistência 
técnica e de estudos para uma melhor inserção no 
mercado. 

Assim sendo, a implantação de sistema de 
telefonia móvel e internet no distrito de São Jacinto, em 
São Roque do Canaã, é um estímulo ao 
desenvolvimento local, gerando novas oportunidades 
para os produtores locais, com mais qualidade de vida. 
(Comparecem os Senhores Deputados Gildevan 
Fernandes e José Carlos Elias) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
738/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 739/2013 
 

Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 

na localidade de São Rafael, em Linhares.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Em termos gerais, percebe-se o aumento da 

importância econômica do setor industrial, ligado, 
sobretudo, a instalação de novas empresas no polo 
industrial do município, que muito rico também  em 
recursos naturais, com muitas lagoas, reservas e 
praias.  

O município possui uma das maiores reservas 
naturais da Mata Atlântica, a reserva de Goitacazes, 
além da reserva particular da 

Companhia Vale do Rio Doce, a Reserva de 
Sooretama.  

Devido a sua topografia extremamente plana, 
Linhares tem 64 lagoas, com um grande potencial 
turístico, que atraem milhares de pessoas 
constantemente. 

As praias, apesar de afastadas fazem parte do 
roteiro turístico do município atraindo visitantes por 
serem ótimas para a prática de surf, pesca oceânica e 
tranquilidade, onde também se encontra a  

unidade do Projeto TAMAR (tartarugas 
marinhas), na vila de Regência, por ser um local de 
reprodução desses animais, especialmente da 
tartaruga de gigante. 

O Rio Doce, o maior do estado e um dos 
maiores da Região Sudeste, tem sua foz no 
município, e atravessa a cidade de Linhares. O Delta 
do Rio Doce forma um espetáculo natural que 
também atrai a visita de muitos turistas.  

Mas, apesar de tantos recursos naturais e 
investimentos, localidades como São Rafael ainda 
não possui acesso à telefonia móvel e internet, o que 
se faz necessário para a continuidade da expansão do 
desenvolvimento do interior do município.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
739/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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INDICAÇÃO N.º 740/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
na localidade de Córrego Rodrigues, em Sooretama.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A agropecuária familiar é predominante no 

município sendo que mais de 90% das propriedades é 
de mini e pequenas e mesmo nas médias e grandes 
propriedades é muito expressivo o número de 
agricultores familiares que exploram em regime de 
parcerias e não há no município assentamentos rurais. 

Isso demonstra a grande necessidade de 
oferecer às localidades do município melhores 
condições de infraestrutura e mais qualidade de vida ás 
famílias localizadas na zona rural. 

Dessa forma, a implantação do sistema de 
telefonia móvel e internet na localidade de Córrego 
Rodrigues, em Sooretama, é um dos instrumentos que 
certamente contribuirão para estimular o 
desenvolvimento local, gerando mais oportunidades 
para todos os produtores e moradores, com mais 
qualidade de vida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
740/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 741/2013 
 
Senhor Presidente: 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
na localidade de Fartura, em São Gabriel da Palha.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O município de São Gabriel da Palha possui 

uma economia bastante diversificada, sendo que os 
principais geradores de emprego e renda são as 
atividades da indústria da confecção, a cafeicultura, a 
pecuária, e em menor escala, a silvicultura, a 
suinocultura, a cultura de arroz, a banana, cana - de- 
açúcar, feijão, mandioca, milho, pimenta-do-reino, 
fruticultura de clima tropical (abacaxi, acerola, citros, 
coco-anão, goiaba, graviola, manga e maracujá). 

Mas em localidades como Fartura, ainda não 
o acesso ao sistema de telefonia móvel e internet, um 
importante instrumento de dinamização de novas 
oportunidades e a oferta de mais qualidade de vida 
para a população do interior.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
741/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 742/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
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seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
na localidade de Guararema, em Nova Venécia.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A cafeicultura e a pecuária bovina (leite) são 

as atividades mais importantes do setor primário do 
município, seguidas pelas extrações de rochas 
ornamentais que tem crescido muito na região.  

O município conta com uma infraestrutura de 
beneficiamento e armazenagem de café satisfatória, 
com os armazéns que intermediam e comercializam 
produtos. 

O município possui uma cooperativa de leite 
para o armazenamento e industrialização, com 
capacidade para beneficiar 140.000 litros/leite/dia, 
atendendo ao município e região.  

Existe na agroindústria 03 Alambiques com 
produção aproximada de 200.000 litros de aguardente 
anualmente. Contamos com uma pequena agroindústria 
artesanal de açúcar mascavo e uma fábrica de polpas de 
frutas. 

A cidade ainda possui vários atrativos turísticos 
e naturais, tais como: Área de Preservação Ambiental 
da Pedra do Elefante (Corredor Ecológico), Fazenda 
Santa Rita, Matriz de São Marcos, Pedra da Fortaleza, 
Santuário de Nossa Senhora Mãe Peregrina 
(Gameleira), Sítio Pionte, Prainha, Parque Aquático 
dos Grillos, Patrimônio do Bis, Lagedão e Cachoeira 
do Cº da Areia. 

Mas ainda carece de mais acesso à telefonia 
móvel rural e internet, em localidades como 
Guararema, que tem dificultado a expansão e o 
desenvolvimento do interior. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
742/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 743/2013 

Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
na localidade de Sapucaia, em Marilândia.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O café, variedade Robusta, é a principal 

atividade econômica do município, sendo cultivado 
em todas as propriedades. Também se destaca a 
banana e o côco em menor escala, representando uma 
renda extra aos agricultores familiares. Por estar 
dentro do Pólo da manga, Marilândia vem 
desenvolvendo gradativamente pequenas áreas com a 
cultura. 

A cultura do eucalipto, para serraria e 
caixotaria começa a representar uma nova opção de 
renda. O Agroturismo está começando a ser despertado, 
porém existem poucas propriedades rurais explorando o 
turismo de lazer, com área de recreação, com locais 
chamados de bicas d’água, onde durante o verão 
recebem inúmeros turistas de todo o estado e estado 
vizinho (Minas Gerais). 

Existe ainda o turismo religioso, destacando, a 
Pedra do Cruzeiro, onde todos os anos é celebrada em 
maio uma missa no alto do pico de 850 metros de 
altitude. Há também os tapetes de Corpus Christ, festa 
religiosa tradicional, mesmo ainda antes da 
emancipação municipal. 

No entanto, o acesso à telefonia móvel rural e 
internet ainda é limitado, e dificulta a expansão e o 
desenvolvimento das atividades ligadas ao 
agroturismo em localidades com Sapucaia.   
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
743/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 744/2013 

 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
na localidade de São João do Sobrado, em Pinheiros.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A cafeicultura e fruticultura, ao lado da 

pecuária de leite e corte, além dos cultivos de 
mandioca, feijão e milho são as principais atividades 
econômicas desenvolvidas no município de 
Pinheiros, e a tendência é de uma expansão ainda 
maior, se aproveitado o grande potencial existente. 

Para melhorar a produtividade e a 
rentabilidade, o município tem trabalhado para 
estimular a adoção de tecnologias que proporcionam a 
melhoria da pastagem através do uso da irrigação, do 
melhoramento genético, além da formação de capineiras 
e adoção de técnicas de manejo e alimentação. 

Assim sendo, consideramos este um 
instrumento de fundamental importância que 
oferecerá melhores oportunidades à comunidade e 
aos produtores rurais.  

No entanto, para atividades como estas 
continuem sendo desenvolvidas, torna-se necessário 
mais infraestrutura, como o acesso ao sistema de 
telefonia móvel e internet na localidade de São João 
do Sobrado, oferecendo ainda mais qualidade de vida 
aos moradores locais.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
744/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 745/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
na localidade de São Jorge da Barra Seca, em Vila 
Valério.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Segundo o INCAPER,  Vila Valério é 

essencialmente agrícola, com aproximadamente 95% 
da renda direta ou indiretamente ligada a atividade 
agropastoril. A cultura predominante é a do café 
conillon.  

Com a diversificação agrícola, outros 
produtos têm apresentado bom desempenho na 
geração de emprego e renda, dentre estes, destaca-se 
o côco anão, comercializado in natura para consumo 
da 

água e a cultura da pimenta-do-reino.  
Ainda, há que se destacar a pecuária de corte, 

frutíferas diversas, culturas anuais e seringueiras. 
Dentre os atrativos turísticos sobressai-se, ao Centro, 
a Serra da Pedra Roxa, formação rochosa no sentido 
norte/sul, o qual tem sido considerado um dos 
melhores pontos para a prática do voo livre em todo o 
país.  

A Rampa do Veinho é apropriada à prática 
deste esporte, independentemente da direção do 
vento, tornando-se uma permanente possibilidade de 
bons vôos, atraindo turistas e praticantes desse 
esporte em vários campeonatos realizados em nível 
nacional. 

No entanto, para atividades como estas 
continuem sendo desenvolvidas, torna-se necessário 
mais infraestrutura, como o acesso ao sistema de 
telefonia móvel e internet na localidade de São Jorge 
da Barra Seca, oferecendo ainda mais qualidade de 
vida aos moradores locais.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 19 de setembro de 2013 

745/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  
Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 746/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
na localidade de Barra do Triunfo, em João Neiva.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Entre as diversas atividades, tem 

predominância na economia municipal as culturas 
agrícolas, a pecuária e o comércio.  

Na agricultura, destacam-se a cafeicultura e 
cacauicultura - a principal atividade agrícola no 
município e também a maior geradora de empregos e 
renda no meio rural, estando presente em cerca de 
84% dos estabelecimentos rurais. 

A variedade Conilon é outra atividade 
predominante no cultivo do campo, com cerca de 
98% da área total, apresentando produtividade média 
de 35 sacas por hectare. 

No entanto, localidades como Barra do 
Triunfo, ainda não dispõe sistema de telefonia móvel 
e internet. Este importante instrumento de inclusão 
social e econômica será um estímulo ao 
desenvolvimento local, gerando novas oportunidades 
para os produtores locais, com mais qualidade de 
vida. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
746/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 747/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
na localidade de Jirau, em Jaguaré.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O município de Jaguaré é o maior produtor 

de café do Espírito Santo e do país, presente em mais 
de 1.400 propriedades, com uma elevada 
produtividade do café conilon. 

A condição favorável do solo, a divisão das 
terras em pequenas e médias propriedades e a alta 
tecnologia empregada na produção do café conilon, 
oriunda do centro regional do INCAPER, estão entre 
os fatores que contribuíram para o crescimento da 
atividade em Jaguaré. 

Notadamente, a Agricultura impulsiona a 
economia do município, juntamente com outras 
atividades como a exploração do petróleo e indústrias 
que estimulam o crescimento da cidade, mas que 
ainda necessita do atendimento do serviço de internet 
e telefonia rural. 

Assim sendo, este investimento é de 
fundamental importância, que fornecerá melhores 
oportunidades à comunidade e aos produtores rurais.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
747/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-
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la, declaro encerrada a discussão.  
Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 748/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
nos distritos de Pontões e Serra Pelada, em Afonso 
Cláudio.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
No município, o comércio se destaca com 

mais de 60 % do PIB local, seguido da agropecuária e 
indústria. Das culturas permanentes, o café arábica e 
depois o conilon, são os mais cultivados. 

Das culturas alimentares a maior área é a de 
milho e feijão; e o maior volume comercializado no 
município é de madeira em tora de eucaliptos. 

O café é a principal atividade do município, 
seguido pela pecuária, olericultura, culturas 
tradicionais como arroz, feijão, milho, mandioca e 
cana-de-açúcar, a fruticultura e a silvicultura.  

 
O município também possui um grande área 

de florestas nativas, e na agroindústria, o maior 
número de estabelecimentos, seguido do agroturismo 
que ultimamente vem crescendo muito. 

No entanto, para a continuidade do 
dinamismo dessas atividades em localidades como 
Pontões e Serra Pelada torna-se necessário o acesso 
ao sistema de telefonia móvel e internet, como um 
estímulo para a geração de novas oportunidades e 
mais qualidade de vida.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
748/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 749/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
nas localidades de Tijuco Preto, Melgaço e Alto Rio 
Ponte, em Domingos Martins.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Em Domingos Martins a floricultura está 

presente em diversas regiões do município, numa 
área total estimada de 20 ha, sendo que a maior parte 
da produção é consumida pelo mercado estadual e 
algumas flores e folhagens, como copo de leite, junco 
e antúrios 

são também comercializados nos estados de 
Minas Gerais e São Paulo. 

A avicultura é parte essencial da economia do 
município que detêm 25,06% da produção total de 
frango de corte do Estado. Um produto importante 
produzido a partir da avicultura é o adubo orgânico 
(esterco), utilizado nas áreas de plantio, 
principalmente de verduras, 

frutas e legumes.  
A atividade está inserida em todo o 

município e produz algo em torno de 2.500.000 
cabeças de frango de corte, anualmente. A produção 
de ovos também está presente no município. 

Outro aspecto importante da cidade é o 
Agroturismo e os produtos ligados à agroindústria 
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aparecem como atividades importantes para o 
desenvolvimento local. Pequenas indústrias e 
agroindústrias familiares, dos mais variados produtos, 
assim como aguardente, biscoitos, queijos, 
cogumelos, doces, entre outros, também estão 
instalados, gerando renda e empregos. 

No entanto, ainda é necessário levar às 
localidades de Tijuco Preto e Melgaço o acesso à 
telefonia móvel e internet, visando proporcionar um 
estímulo ao desenvolvimento local, com mais 
qualidade de vida. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
749/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 750/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
no distrito de Alto Santa Maria (Várzea Alegre), em 
Santa Teresa.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O distrito de Várzea Alegre, também 

conhecido como Alto Santa Maria, possui um grande 
potencial turístico, com belas paisagens naturais e 
cachoeiras. 

A beleza é um convite aos turistas que 
visitam a cidade que possui com uma forte tradição 
italiana, presente nas festividades locais, mas que 
ainda necessita de oferecer mais infraestrutura às 

localidades do interior, como o acesso à telefonia e 
internet, para estimular ainda mais o turismo na 
região.  

Assim sendo, torna-se necessário este 
investimento como um grande apoio à comunidade 
para o desenvolvimento do turismo local.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
750/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 751/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
seguinte indicação: 
 
Implantação de sistema de telefonia móvel e internet 
nas localidades de Monte Sinai e Paulista, em Barra 
de São Francisco.  
 

Palácio Domingos Martins, 19 de agosto de 
2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Uma característica marcante do município é a 

estratificação fundiária intensa ocorrida por sucessão 
hereditária e que fez de Barra de São Francisco um 
dos municípios do Espírito Santo com menor 
concentração de terras, mas, constata-se de alguns 
anos para cá um fluxo de agricultores familiares que 
não resistindo aos altos preços de terra praticados 
pelo mercado, vendem-nas e transferem-se para a 
sede do município. 

Mesmo assim, fica evidenciado que mais de 
90% dos estabelecimentos são de agricultores de base 
familiar. E nesse contingente de pequenos produtores 
rurais estão inseridos aqueles produtores que 
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trabalham em regime de parceria agrícola e 
comodato, principalmente com a cultura do café e 
bovinocultura de leite. 

O município tem na agropecuária a base de 
sua economia, sendo a pecuária (leite e corte) e o café 
as principais atividades produtivas geradoras de 
emprego e renda.  

No que tange a agregação de valor e 
beneficiamento dos produtos, percebemos um 
reduzido número de estabelecimentos. 

Assim sendo, a implantação de sistema de 
telefonia móvel e internet nas localidades de Monte 
Sinai e Paulista, em Barra de São Francisco será um 
grande estímulo ao desenvolvimento local, 
oferecendo alternativas e oportunidades aos 
moradores e produtores da região.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
751/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 752/2013 
 
Senhor Presidente: 
 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174 do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espirito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito 
Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
Cessão de Uso de Imóvel pertencente ao Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado do 
Espírito Santo (IPAJM) localizado na Rua 
Ormando Aguiar, s/n, bairro Romão, para 
abrigar a sede do Movimento Comunitário do 
Bairro Romão. 
 

A presente indicação foi solicitada em 
reunião do Presidente do Movimento Comunitário do 
Bairro Romão, Sr. Gilson Barcelos Gomes e do Vice-
Presidente Sr. Otavio Soares e moradores do bairro, 
junto deste deputado estadual e visa à Cessão de Uso 
de Imóvel pertencente ao Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) 
localizado na Rua Ormando Aguiar, s/n, bairro 

Romão, para abrigar a sede do Movimento 
Comunitário do Bairro Romão. 

A presente indicação tem como principal 
objetivo ceder um imóvel para abrigar a sede do 
Movimento Comunitário do bairro Romão onde 
antigamente sediava o Destacamento de Policia 
Militar - DPM. Ocorre que após a desativação do 
DPM o imóvel ficou completamente abandonado, 
servindo hoje para abrigar usuários de drogas e outras 
praticas ilícitas que levam medo e pânico a todos os 
moradores, uma vez que o imóvel fica em uma rua 
bastante movimentada do bairro Romão. 

O Movimento Comunitário do Bairro Romão 
presta relevantes serviços de representação dos 
moradores do bairro e hoje não conta com uma 
estrutura para receber reclamações de moradores, 
realizar reuniões e proporcionar atividades de 
interação na comunidade. Com a sessão do imóvel 
este serviço poderá ser prestado com maior qualidade 
e conforto, o que se faz justo, uma vez que o 
Movimento Comunitário presta um serviço gratuito, 
voluntario e de utilidade publica. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
752/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 753/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 
Exmo. ao  Exmo. Governador do Estado do Espírito 
Santo, Dr. José Renato Casagrande, a seguinte 
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I N D I C A Ç Ã O 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Exa. que  o Governo do Estado  
determine a Secretaria de  Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos estudar a possibilidade de 
atender a Associação Pestalozzi de Águia Branca 
para a implantação das rampas de acesso, instalação 
de grades de proteção nas janelas, instalação de 
corrimão, construção de murro de arrimo para 
impedir a queda de barrancos contra a parede da 
instituição, construção de banheiros, adequação da 
cozinha e construção de um refeitório. 
 
Senhor Governador, 
 

Associação Pestalozzi de Águia Branca foi 
fundada em 15 de maio de 1992 com a missão de 
proporcionar atendimento às Pessoas com 
Deficiência, uma vez que no Município de Águia 
Branca não há nenhuma instituição que proporciona 
atendimento voltado para essa clientela. 

A Pestalozzi de Águia Branca está 
organizada de forma a oferecer gratuitamente aos 
seus usuários serviços de fisioterapia, Equoterapia, 
Fonoaudiologia, acompanhamento psicológico, 
odontológico, oficinas diversas e reforço escolar 
através Centro Educacional Especializado “Bem 
Viver”. 

Neste ano de 2013 está  atendendo 158 
Pessoas com Deficiência com idades entre zero e 75 
anos, provenientes da zona rural e urbana do 
município, sendo a maioria de famílias carentes e 
alguns em situação de risco social e familiar. O 
trabalho que é feito junto às famílias tem minimizado 
esta questão.  

Assim, dando pequenos, mas significativos 
passos, a Associação Pestalozzi de Águia Branca 
quer cumprir a sua finalidade  maior que é realizar e 
apoiar ações em favor da Pessoa com Deficiência. 

Temos consciência de que a responsabilidade 
social se faz necessária para o desenvolvimento 
social, econômico e cultural de um país com 
qualidade de vida para todos. 

Face o exposto é que apresentamos a presente 
indicação, para que  a Associação Pestalozzi de 
Águia Branca possa realizar tais reformas e assim 
melhorar o atendimento às pessoas com deficiência 
do município. 
 

Palácio Domingos Martins, 02 de setembro 
de 2013. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
753/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  
Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 754/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 
Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr.  
José Renato Casagrande, a seguinte 
 

I N D I C A Ç Ã O 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Exa. que  o Governo do Estado  
determine a Secretaria de  Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos estudar a possibilidade de 
atender a Associação Pestalozzi de Santa Teresa para 
aquisição de um veículo utilitário, tipo Van, para 
melhorar o atendimento das ações desenvolvidas para 
as 65 pessoas  com deficiência atendidas pela 
instituição. 
 
Senhor Governador, 
 

Associação Pestalozzi de Santa Teresa foi 
fundada em 26 de novembro de 1991 e vem, desde 
então, se firmando como entidade filantrópica, com 
estatuto e Diretoria próprios e se pauta em princípios 
democráticos de gestão compartilhada. A instituição 
conta atualmente com uma equipe especializada 
clínica e pedagógica que cuida da assistência, do 
tratamento e da educação de 65 (sessenta e cinco) 
pessoas com deficiências de zero ano a 57 anos 
desenvolvendo ações na área de Serviço Social, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Pedagogia, 
odontologia, informática Educativa, Equoterapia e 
Oficinas de Artesanato. 

O aspecto econômico da comunidade 
atendida pela Associação Pestalozzi de Santa Teresa 
retrata uma situação de pobreza nas famílias que 
vivem com  a renda mensal de 01 salário mínimo. 

Atualmente a Entidade dispõe de 02 (dois) 
veículos Kombi e 01 veículo Gol que faz o transporte 
de seus alunos para atendimento na entidade e 
atendimento médico dentro e fora do município. Os 
veículos datam de ano de 2006 e 2007, devido à sua 
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alta rotatividade no interior e fora do município há 
um desgaste muito grande destes, o que gera para a 
entidade, gastos mensais numéricos em seu 
orçamento mensal. Por se tratar de uma entidade que 
não possui recursos próprios, fica muitas vezes sem 
condições de dispor de valores que não  constam em 
seu orçamento, ficando o atendimento prejudicado 
pela falta do veículo que se encontra em conserto, 
comprometendo todo o trabalho que é realizado pela 
equipe multidisciplinar da instituição. 

Diante o exposto apresentamos a presente 
indicação, para que  a Associação Pestalozzi de Santa 
Teresa possa equipar a Entidade com veículo 
adaptado para o  transporte da pessoa com 
deficiência, de acordo com o que apregoa o programa 
Brasileiro de Acessibilidade urbana, “Brasil 
Acessível”, criando condições de segurança para o 
transporte de pessoa com deficiência e diminuindo os 
gastos da entidade com constantes consertos de 
veículos. 
 

Palácio Domingos Martins, 02 de setembro 
de 2013. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
754/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 755/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 
uso de suas atribuições regimentais contidas nos 
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 
Exmo. ao  Exmo. Governador do Estado do Espírito 
Santo, Dr.  José Renato Casagrande, a seguinte 
 

I N D I C A Ç Ã O 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Exa. que  o Governo do Estado  
determine a Secretaria de  Estado de Assistência 
Social e Direitos Humanos estudar a possibilidade de 

atender a Associação Pestalozzi de João Neiva com 
subvenção social para custeio e manutenção da 
referida entidade. 
 
Senhor Governador, 
 

A Associação Pestalozzi de João Neiva é 
uma Entidade  Filantrópica,  fundada em 17 de Julho 
de 1992, atualmente atende 70 usuários.   

Foi planejada e construída conforme as 
necessidades de atendimento a pessoa com 
Deficiência, oferecendo os serviços de: fisioterapia, 
fonoaudiologia, psicologia, serviço social,  
estimulação precoce e continuada,  artes, informática,  
culinária,  música, capoeira e Atendimento 
Educacional Especializado(AEE).  Possui veículo 
próprio, que permite melhor atender os usuários do 
Município. 

Temos consciência de que a responsabilidade 
social se faz necessário para o desenvolvimento 
social, econômico e cultural de um país com 
qualidade de vida para todos. 
 

Palácio Domingos Martins, 03 de setembro 
de 2013. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual-PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
755/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 756/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
- INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA 
CELULAR PARA ATENDER A REGIÃO DE 
RODA D’ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE 
CARIACICA. 
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Sala das Sessões, 04 de setembro de 2013. 
 

LÚCIA DORNELLAS 
Deputada Estadual - PT 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Elcio Alvares) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Em discussão a Indicação n.º 
756/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (SOLANGE 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados; 
telespectadores que nos assistem pela TV 
Assembleia, canal 12 e pela TV Educativa, canal 2, e 
servidores da Casa presentes nas galerias. Se Deus 
quiser teremos uma saída que possa naturalmente 
agradar a todos os servidores deste Poder. Não 
preciso ficar falando da minha posição com relação 
ao projeto dos Senhores porque todos a conhecem. 
Na verdade estou bastante preocupado. 

Assomamos a esta tribuna para falar 
novamente sobre acidente de trânsito. Hoje, 
conversei com o Doutor Fabiano Contarato no 
sentido de que há uma preocupação muito grande 
com relação à matança que está se avolumando no 
trânsito. Cada dia morre mais gente, mais inocentes. 
O carro virou uma arma nas mãos dos bêbados. É 
lamentável que os Deputados Federais e Senadores 
não elaborem uma lei apertando o cerco no sentido de 
diminuir essa matança. 

Reiteramos a nossa apresentação de uma 
indicação que determina a realização de exame de 
alcoolemia em todos os envolvidos em acidente de 
trânsito, indicação essa apresentada no mandato 
passado. Queremos que antes de a pessoa vítima de 
acidente ser encaminhada ao IML, os hospitais ou os 
prontos-socorros colham o sangue para que seja 
submetida ao teste de alcoolemia. Esse material 
deverá ficar guardado naturalmente no IML para 
quando o juiz, a qualquer momento, precisar de prova 

para instruir um processo, possa requisitar aos 
hospitais ou prontos-socorros para detectar se 
realmente a pessoa estava alcoolizada. 

A cada dia que passa, lamentavelmente, 
vemos o que tem acontecido no trânsito. O Doutor 
Fabiano Contarato tem sido um baluarte, nosso 
professor, nosso missionário nesse mister. S.S.ª fala 
com muita propriedade - e muitas coisas que falamos 
desta tribuna são copiadas das suas falas  -, que o dia 
em que o Senador, o Deputado Federal for ao IML 
para reconhecer o cadáver de seu filho, de sua filha, 
de sua mulher, de seu pai ou de sua mãe, que foi 
acidentada, que foi assassinada por um indivíduo 
bêbado, vão começar a fazer um trabalho muito 
grande em Brasília no sentido de mudar essa Lei 
Seca, mentirosa, que privilegia o delinquente; o 
assassino; que privilegia o que tem carro, porque 
quem está a pé ou de bicicleta está ferrado mesmo. É 
preciso cada vez mais bater nessa tecla.  

Já falamos na semana passada, já falamos 
ontem, desta tribuna e, hoje, mais uma vez repetimos 
que o eleitor tem de vigiar como os Senadores 
votarão com relação ao voto secreto.  Senadores 
Magno Malta, Ana Rita Esgário e Ricardo Ferraço, se 
V. Ex.as votarem contra o voto secreto, estejam certos 
de que faremos campanha contrária para quaisquer 
cargos que disputarem doravante. O voto secreto é 
uma sacanagem - temos de usar esse termo - que o 
político faz com o eleitor. Há mais de dez anos foi 
extinto o voto secreto na Câmara Municipal de Vila 
Velha. E, nesta Casa, desde 2007. É preciso que o 
político não se esconda atrás da urna para trair a 
população. O político que votar a favor do voto 
secreto não merece a confiança do povo. Temos de 
acabar com essa vergonha do voto secreto. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Luiz Durão. (Pausa)  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho.  

 
O SR. GLAUBER COELHO - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, cumprimentamos o 
dileto público que nos assiste pela TV Assembleia; 
pela TV Educativa e os servidores desta Casa. 
Aproveitamos esta oportunidade para reverberar 
desta tribuna e dar destaque especial - e o fazemos 
com muita alegria e satisfação -, a respeito da 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, um 
braço social do Governo que há alguns anos havia 
sido deixado de lado e esquecido, mas que, de dois 
anos e meio para cá, sob a batuta, a administração e o 
gerenciamento do Doutor Gilmar Alves Batista e com 
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toda a sensibilidade do nosso Governador Renato 
Casagrande bem como todo staff de V. Ex.ª, tem 
colocado defensoria pública de nosso Estado no rumo 
certo. 

Outrora a defensoria pública era um 
problema, hoje, tem sido soluções para dezenas, para 
centenas de milhares de problemas, mas que estende 
sua mão social de forma única e exclusiva para as 
pessoas que realmente precisam da atenção e do 
acolhimento daquele órgão. Somos testemunha 
ocular fiel do trabalho presente, perseverante e de 
qualidade que nossa defensoria pública tem 
proporcionado ao longo dos últimos dois anos e 
meio, haja vista, Senhor Deputado Jamir Malini, que 
esta Casa, por intermédio de vários Parlamentares 
como os Senhores Deputados Claudio Vereza, 
Gilsinho Lopes e este Deputado tem acreditado 
piamente no trabalho da Defensoria Pública do nosso 
Estado, Senhor Deputado Freitas, nosso companheiro 
de partido. 

Destacamos desta tribuna algumas ações 
realizadas ao longo desses últimos dois anos e meio 
com todo o suporte e apoio possível do Governo do 
Estado. Foi criado um fundo de aparelhamento da 
Defensoria Pública do nosso Estado. É importante 
frisar que vários contratos de DNA e Correios 
estavam vencidos. Todos foram restabelecidos e mais 
alguns que até então não existiam, como de limpeza, 
aluguel dos novos núcleos e equipe de segurança 
foram efetivados nos últimos dois anos e meio. 
Houve a aquisição de novos equipamentos de 
informática, incluindo copiadoras. É importante fazer 
esse registro. Todos os defensores públicos passaram 
a trabalhar com todas as ferramentas de trabalho 
possíveis. 

Diversos núcleos da defensoria pública 
espalhados nos setenta e oito municípios deste Estado 
foram equipados com veículos. Um detalhe 
extremamente importante: Foi adquirido um ônibus 
que, neste momento, está sendo adaptado, para ser 
utilizado no atendimento itinerante que a defensoria 
pública proporciona por todos os rincões para que 
seja utilizado no atendimento itinerante que a 
Defensoria Pública faz por todos os rincões deste 
Estado.  
 Houve uma significativa melhora na 
remuneração desses profissionais. Foram contratados 
mais de trezentos estagiários para apoiarem, darem 
suporte e, pela primeira vez na história da Defensoria 
Pública do nosso Estado, foi concretizado um 
planejamento estratégico a curto, médio e longo 
prazo de todas as suas ações.  
 Ao longo desses últimos dois anos e meio, foi 
implantado o programa Defensoria Amiga da 
Comunidade. Somente vinte e nove cidades eram 
atendidas e, hoje, são mais de sessenta e cinco 
municípios atendidos pela Defensoria Pública.  
 Na última sexta-feira, oitenta novos 
defensores tomaram posse em uma solenidade 
belíssima no Palácio Anchieta.  

 Senhor Presidente, por isso é que nos 
congratulamos, tecendo todos os elogios e 
parabenizando a nossa Defensoria Pública pelo 
trabalho dinâmico, eficiente e abrangente no nosso 
Estado. Concomitante a isso, parabenizamos o 
Senhor Governador Renato Casagrande por priorizar 
a Defensoria Pública como um braço social. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
 
(Comparece a Senhora Deputada Lúcia Dornellas) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Euclério 
Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, servidores desta 
Casa, profissionais da imprensa, telespectadores e 
servidores presentes nas galerias desta Assembleia 
Legislativa, boa-tarde.  
 Não nos manifestaremos sobre os servidores 
porque já conhecem o nosso posicionamento, que é 
votarmos contra o veto pelo resgate da dignidade 
deste Poder Legislativo.  
 Hoje, plagiaremos o Senhor Deputado 
Doutor Hércules quando replica várias vezes sobre o 
caos na Saúde: Segurança, segurança, segurança, 
segurança, segurança.  
 O Estado do Espírito Santo se mantém como 
o segundo Estado mais violento do Brasil. Dados da 
Secretaria de Segurança mostram o volume de 
homicídios nos últimos meses: oitocentas e cinquenta 
e nove mortes neste semestre, cerca de cento e 
quarenta e quatro por mês, com quase cinco 
homicídios por dia. É preciso dar um basta nesses 
números. Precisamos mudar; há alguma coisa errada 
entre a publicidade e a realidade das ruas.  
 A população não suporta mais tanta violência 
e a falta de ação do Governo do Estado, em especial 
da Pasta da Segurança. Até quando perguntarei, pois 
povo não aguenta mais abrir os jornais e ver famílias 
sendo esfaceladas pela violência instalada nas ruas: 
Falta comando ou gestão? A vida não é importante? 
Parece até indústria da morte para beneficiar 
funerária. 
 Pode até parecer brincadeira da minha parte, 
mas é muito grave o que está acontecendo em nosso 
Estado. Existem bairros na Grande Vitória que as 
pessoas estão privadas de receber serviços públicos, 
coleta de lixo, correspondência, telefonia, dentre 
outros, devido ao toque de recolher imposto por 
marginais nas comunidades. 
 O Estado tem a obrigação de nos defender e 
nos proteger. Este Governo tem prestigiado o capital 
desenfreado em detrimento da vida. Onde está o 
socialismo, a proteção da sociedade? 
 Nos últimos meses, vimos que foi justamente 
o contrário no caso da Rodosol, quando o Estado 
colocou todo o seu aparato policial para afastar as 
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manifestações legítimas da população que não quer 
mais pagar o pedágio na Terceira Ponte, pois a 
mesma já está paga há muitos anos. O povo quer o 
pedágio zero.  

A repressão violenta contra os estudantes, 
como o indiciamento criminal de quem participa, 
nunca foi visto na história do Estado do Espírito 
Santo, nem mesmo no período da Ditadura Militar. O 
intuito é intimidar para que a população se cale diante 
de tantos desmandos.  

Agora, chegam denúncias dizendo que o 
comandante da Polícia Militar descumpriu ordem da 
Juíza da 1.ª Vara Cívil de Guarapari, que assegurou o 
direito da comunidade de realizar uma manifestação 
contra o valor da tarifa cobrada no pedágio da 
Rodovia do Sol. 

Chamamos a atenção dos Senhores 
Deputados da Comissão de Segurança, cujo 
Presidente é o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, pois 
o policiamento que falta para oferecer segurança à 
população e evitar que o Estado do Espírito Santo 
dispute com Alagoas para ser o Estado em que mais 
se mata no Brasil, sobra para acabar com as 
manifestações contra os desmandos e a corrupção.  

Foi o que ocorreu sábado passado com 
relação ao pedágio da Rodovia do Sol, porque o 
Coronel Edmilson dos Santos, Comandante da 
Polícia Militar, mandou a polícia descer o porrete nos 
manifestantes. Essa violência fere o inciso IV, do 
artigo 5.º, da Constituição Federal, que garante a livre 
manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato. 

Citamos o inciso XLI, do artigo 5.º da 
Constituição Federal, que diz: A lei punirá qualquer 
discriminação atentatória dos direitos e liberdades 
fundamentais. 
 De acordo com esse artigo da Constituição 
Federal, o Comandante ou quem infringiu a decisão 
da juíza sobre o impedimento à manifestação deverá 
ser punido. 
 O policiamento precisa ser um aliado da 
sociedade e não um inimigo. Para isso, deve estar 
voltado para o combate à criminalidade e estancar a 
brutal estatística do excessivo número de 
assassinatos.  
 Perguntamos: Senhores Deputados, o que se 
viu, sábado, na Rodovia do Sol? A Polícia. E os 
policiais estavam obedecendo ordens. Não 
recriminamos os policiais. E, hoje, o Comandante, 
nos jornais, está dizendo que reprimirá quem 
bloquear o trânsito.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, na 
verdade, não sou contra que bloqueiem o trânsito. 
Mas a manifestação é legítima. Desceram a borracha 
nos manifestantes na Rodovia do Sol! Aparato 
policial para defender a empresa Rodosol, esse 
Comandante Edmilson tem.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, queremos 
ver o Comandante Edimilson subir o morro, ir a 
bairros em que o tráfico domina e defender a 

população. Para isso não tem coragem! Mas sabe 
ficar dentro do Comando dando ordens policiais para 
bater no povo.  

Queremos ver o Comandante ir ao Bairro da 
Penha e demais bairros em que o tráfico domina. É 
isso, Senhor Governador, o Senhor está colocando 
sua Polícia para bater no povo. 

A manifestação do povo, na Rodovia do Sol, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, foi pacífica. Mas a 
violência contra esse povo foi grande. Estão 
defendendo patrimônio particular ao invés de 
defender a vida. 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, o que 
tem mais valor neste Estado? 

A vida está banalizada por esse Governo que 
se preocupa apenas em defender grandes 
empresários, tipo a Rodosol, que são financiadores de 
campanha. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Marcos 
Mansur. 

 
O SR. MARCOS MANSUR - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, integrantes da imprensa, 
funcionários desta Casa de Leis e servidores que 
estão na batalha e que encontram, neste Deputado, 
apoio e consternação por tudo que merecem e 
significam, principalmente pelo tempo que vêm 
lutando por esse tão merecido Plano de Cargos e 
Salários. Podem contar com este Deputado. 
Cumprimentamos também nossos telespectadores e 
internautas.  

Continuamos fazendo o que temos feito 
nesses últimos dias, quando assomamos a esta tribuna 
e falamos sobre nossa preocupação e pedido ao 
Governador do Estado para que possa se sensibilizar 
com as famílias da Rua Ruth Alice, do Município de 
Alegre, Sul do Estado do Espírito Santo. 

 O Município de Alegre, do qual estamos 
perto e vizinho, como representante das pessoas 
sofridas que no ano de 2010 perderam suas casas... E 
o processo indenizatório encontra-se em fase final, já 
com todo o dinheiro provisionado. Esperamos que o 
Governador do Estado tenha sensibilidade de 
apressar o processo, pois aquelas famílias estão 
clamando para recomeçarem suas vidas com a 
aquisição de outra casa para morar.  

Aproveitamos a oportunidade para repercutir 
uma grande preocupação deste Deputado, nas 
andanças que temos feito e ouvindo as pessoas que 
nos procuram nesta Assembleia Legislativa, em 
relação ao Projeto de Lei n.° 103/2012. 

O Projeto de Lei n.º 103/2012 tramita na 
Câmara Federal e faz parte do Plano Nacional de 
Educação, de autoria do Senador José Pimentel. Esse 
projeto proíbe o repasse de verbas públicas às 
entidades que trabalham com pessoas portadoras de 
necessidades especiais. Chamamos a atenção desta 
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Casa de Leis, das Senhoras e dos Senhores e dizemos 
do nosso respeito e consideração ao trabalho que é 
feito pelas Apaes, Associações Pestalozzi e outras 
entidades afins. Temos um carinho muito grande e 
um reconhecimento grande por tudo o que essas 
entidades mencionadas fazem neste País. Esse é um 
trabalho que poucas pessoas abnegadas têm 
condições de fazer. Essas entidades são instituições 
que dependem e precisam de parcerias do Governo 
Federal, do Governo Estadual, do Governo 
Municipal; que precisam do apoio da sociedade 
organizada, e muitas vezes, não têm esse apoio. 
Algumas instituições, como, o Rotary Club, o Lions 
Club e a Maçonaria, investem nesses projetos, que 
muitas vezes ficam renegados a um segundo plano.  
 Registramos nossa preocupação e nosso 
apelo, para que os colegas Deputados desta Casa se 
pronunciem, e cobrem na Câmara Federal dos nossos 
pares, em Brasília, para que o Projeto de Lei n.º 
103/2012 não seja aprovado. Este projeto destrói um 
trabalho lindo e maravilhoso, feito há décadas em 
nossa Nação, por instituições sérias e competentes, 
que como disse precisam do apoio do Governo e do 
Estado. Pedimos que este Projeto seja vetado, seja 
derrubado, porque ele é um desrespeito, é uma 
afronta à necessidade e à dignidade humana, das 
pessoas com deficiência que não têm quem lute por 
eles da maneira como deveria.  
 Fica registrado meu pedido, até mesmo meu 
clamor aos nobres colegas, aos nobres pares para que 
se inteirem sobre o Projeto de Lei n.º 103/2012, que 
proíbe o repasse de verbas governamentais para 
entidades que trabalham com pessoas portadoras de 
necessidades especiais. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, telespectadores da TV 
Assembleia, canal aberto 19.2, TV Educativa, nossas 
taquígrafas, funcionários desta Casa de Leis e aqueles 
que nos acompanham das galerias, assomo à tribuna, 
desta Casa, para reportar-me a uma preocupação que 
acredito ser de todos aqueles que fazem parte desta 
Casa de Leis. Refiro-me aos funcionários, que estão 
na expectativa, e é importante falar isto, da aprovação 
de seus vencimentos.  
 Falo em alto e bom som, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, não podemos em hipótese 
alguma decepcionar esses brilhantes funcionários. 
Eles já se decepcionaram há muito tempo, pois só 
estão tomando pancada. Precisamos reverter isso. 
Chega de apanhar tanto.  

É uma questão de consciência. É uma 
questão de respeito, uma questão de 
responsabilidade. Esta responsabilidade está nas 
mãos de uma pessoa que acredito e confio que é a 

Senhora Deputada Solange Lube: mulher inteligente. 
Ao mesmo tempo, falo também do Senhor Fabiano 
Burock Freicho, Diretor de Recursos Humanos: outra 
pessoa também inteligente.  

Mas os senhores servidores têm que ser mais 
bravos, têm que peitar mais. O Senhor Aminthas 
Loureiro Júnior não pode levar a maré e as ondas do 
jeito que quer. Não! Essa que é a verdade! Os 
servidores desta Casa de Leis tem defender 
entusiasticamente, com muito rigor, com muito vigor 
e com muita decisão. Porque essa tabela que será 
votada... Creio que o veto não será derrubado. Não 
vou dizer que não será, porque não sou demagogo ou 
mentiroso. Não será derrubado o veto, porque foi dito 
nesta Casa. Tem Deputado que vota e há outros que 
não votam pela derrubada do veto governamental. 
Não podemos, na pior das hipóteses, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, levar esse pessoal a uma 
decepção que, na verdade, não criamos. Não foi a 
Assembleia Legislativa. Isso foi criado exatamente 
pela Seger, creio que até sem o conhecimento do 
Senhor Governador do Estado. Fica registrada a 
nossa fala. 

 Os senhores servidores voltarão à Seger. 
Hoje tomei a liberdade de pedir a comparação da 
tabela de ontem, de hoje, e a que foi aceita em 
Plenário. Tem que trabalhar em cima da tabela, em 
cima de números. Não pode trabalhar tergiversando; 
não pode trabalhar com números que, na verdade, 
não venham qualificar os funcionários.  

Digo em alto e bom som: esse povo tá 
sofrendo e isso tem que passar, porque tudo que a 
Assembleia Legislativa faz é em função da base 
governista. Não podemos começar a casa pelo 
telhado, temos que começar a casa pela fundação: 
que é o povo, que são os funcionários desta Casa de 
Leis.  

Parabenizo o Senhor Leandro Machado, o 
Lelê, um batalhador, que tem corrido atrás, 
juntamente com a diretoria do sindicato. Creio que o 
Senhor Leandro, daqui uns dias, sofrerá do coração 
tamanha a expectativa que esse rapaz fica. Às vezes, 
o Lelê me liga às onze horas da noite, e digo: Lelê 
são onze horas da noite. Mas vejo que ele está 
preocupado. Os senhores têm um grande 
representante que é o Senhor Leandro. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes. 

O SR. GILSINHO LOPES - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, sempre estou alegre com o 
Governador Renato Casagrande, mas triste com 
alguns Secretários de Estado pela atitude de alguns. 
Falarei em relação à Secretaria de Estado de Gestão e 
Recursos Humanos. O Projeto de Lei que institui o 
plano de cargos e salários dos servidores desta Casa 
foi devidamente combinado, confirmado e ajustado 
com a Seger, que simplesmente passaram uma 
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informação ao Senhor Governador do Estado que 
culminou com o veto que apreciaremos.  

Estamos com outra situação, a dos policiais 
civis. Está em discussão o plano de cargos e salários 
desses servidores, mas o Senhor Aminthas Loureiro, 
Secretário de Estado e Recursos Humanos, 
simplesmente não quer receber as categorias 
conjuntamente para decidir o que é de direito deles. 
Levaram o Sindicato da Polícia Civil e agora querem 
que as associações fiquem a reboque do sindicato. 
Isso é um contrassenso, pois há várias categorias em 
situação inferior a outras que são representadas: tanto 
a dos delegados, quanto a dos policiais, em linhas 
gerais. Cada representante está nesta Casa: 
Associação dos Peritos Papiloscópicos, Associação 
dos Investigadores, Associação dos Agentes da 
Polícia Civil, Associação dos Escrivães e, também, 
Associação dos Peritos Criminais. Eles estão sendo 
discriminados, ou seja, estão ganhando tempo quando 
ouvem a categoria dos Agentes da Policia Civil em 
um dia e no outro dia ouvem os investigadores, para 
depois fazerem a entrega ao sindicato para saber se 
está certo ou errado. Então, é um certo ou errado. 
Então, é um retrabalho que eles estão fazendo; estão 
desrespeitando as entidades representativas das 
classes.  
 
 O Sr. Euclério Sampaio - Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, faço minhas as palavras de V. Ex.ª. É 
uma aberração o que o Senhor Secretário Aminthas 
Loureiro Júnior está fazendo, em especial com a 
Polícia Civil. S. Ex.ª está tentando jogar uns contra os 
outros. Isso é ruim para a Segurança já tão combalida 
em nosso Estado. S. Ex.ª está fazendo um desserviço 
ao povo do Espírito Santo, não só com a Polícia 
Civil, mas especialmente ao povo capixaba.  
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Obrigado a V. 
Ex.ª. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Findo o tempo destinado à fase das Comunicações, 
passa-se à  

 
ORDEM DO DIA: 

 
Votação, da redação final, do Projeto de 

Resolução n.o 15/2013, de autoria do Deputado 
Marcelo Santos, que dá nova redação aos arts. 3.º e 
5.º da Resolução n.o 2.395, de 19 de setembro de 
2007, que instituiu o Certificado-Inclusão e o Selo-
Inclusão no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado. Publicado no DPL do dia 24/06/2013. 
Parecer n.o 04/2013, da Mesa Diretora, pela 
aprovação,  publicado no DPL do dia 06/09/2013. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 271/2013, do Deputado Luiz Durão 
e outros, que dispõe sobre a instalação de biombos, 
painéis de material opaco ou estruturas similares 

entre os caixas e os clientes em todas as agências 
bancárias e instituições financeiras, localizadas no 
território do Estado. Publicado no DPL do dia 
28/08/2013. Na Comissão de Justiça, a Deputada 
Luzia Toledo se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 
02/09/2013. (Prazo até o dia 09/09/2013). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DA 
CIDADANIA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.o 28/2013, da Deputada Lucia 
Dornellas, que altera o artigo 3.º da Resolução n.º 
2.247/2005, que instituiu a Comenda do Mérito 
Esportivo José de Anchieta Fontana, alterada pela 
Resolução n.o 3.377/2013. Publicado no DPL do dia 
04/09/2013. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
DEFESA DA CIDADANIA E DE DESPORTO E À 
MESA DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 268/2013, do Deputado Marcelo 
Santos, que institui Programa Regional de Orientação 
Padronizada para os abrigos dos pontos de ônibus, a 
fim de promover políticas urbanas para o bem estar 
dos usuários do sistema de transporte coletivo da 
Região Metropolitana da Grande Vitória. Publicado 
no DPL do dia 05/09/2013. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE DEFESA DA CIDADANIA, DE 
INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 07/2013, do Deputado 
Doutor Hércules, que altera os incisos do art. 248 da 
Resolução nº. 2.700/2009, que dispõe sobre 
candidatura de Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado. Publicado no DPL do dia 09/04/2013. (Em 
anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de 
Resolução n.º 16/2013, do mesmo autor, publicado 
no DPL do dia 26/06/2013). (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA E DE FINANÇAS, E À MESA 
DIRETORA). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 274/2013, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 190/2013, que revoga o artigo 2.º 
da Lei n.o 9.705/2011, que dispõe sobre a aplicação 
de recursos para pagamento de precatório. Publicado 
no DPL do dia 04/09/2013. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS).  

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.o 45/2013, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 196/2013, que autoriza 
o Poder Executivo a realizar contratação temporária 
de pessoal, para atender às necessidades emergenciais 
do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos - IEMA. Publicado no DPL do dia 
04/09/2013. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
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DEFESA DA CIDADANIA, DE MEIO AMBIENTE 
E DE FINANÇAS). 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 272/2013, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 189/2013, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóveis ao Município de Afonso 
Cláudio-ES. Publicado no DPL do dia 04/09/2013. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DA 
CIDADANIA, DE INFRAESTRUTURA E DE 
FINANÇAS). 

 
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 269/2013, da Deputada Janete de Sá, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados 
disponibilizarem caixas de cobrança adaptados aos 
critérios básicos de acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência e com mobilidade reduzida. 
Publicado no DPL do dia 05/09/2013. 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Votação da redação final do Projeto de Resolução n.º 
15/2013.  

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Roberto Carlos. (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

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

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 271/2013.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Luzia Toledo, José Carlos Elias, Marcelo 
Santos, Atayde Armani e Gilsinho Lopes. 

Senhores Deputados, na sessão realizada dia 
02 de setembro de 2013, a relatora do projeto, 
Senhora Deputada Luzia Toledo, solicitou prazo 
regimental para oferecer parecer oral em Plenário. 
Tendo vencido esse prazo, concedo a palavra a S. 
Ex.ª para oferecer seu parecer.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 

oradora) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Justiça, passo a relatar o Projeto de 
Lei n.º 271/2013, cuja ementa dispõe sobre a 
instalação de biombos, painéis de material opaco ou 
estruturas similares entre os caixas e os clientes em 
todas as agências bancárias e instituições 
financeiras, localizadas no território do Estado do 

Espírito Santo.  
Esse projeto foi apresentado pelo Senhor 

Deputado Luiz Durão e foi subscrito por todos os 
Deputados desta Casa para vir em socorro das 
pessoas que hoje são tão assaltadas nas agências 
bancárias. São algumas especificações do projeto:  

 
PROJETO DE LEI N.º 271/2013 
 
(...) 
 
Art. 1.° As agências bancárias e as instituições 
financeiras localizadas no Estado do Espírito Santo 
deverão instalar, no espaço compreendido entre 
todos os caixas, inclusive eletrônicos, e os clientes 
que se encontrem na fila de espera, biombos, painéis 
de material opaco (...) 
 
Parágrafo único. Cada agência bancária e 
instituição financeira de que trata o caput deste 
artigo deverá manter em funcionamento um painel 
eletrônico o qual indique o caixa que está disponível 
para o atendimento do próximo cliente que se 
encontre na fila de espera. 
 
(...) 
 

O nosso parecer é pela constitucionalidade e 
boa técnica legislativa do projeto. (Muito bem!)  
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

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

relatora.  
 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com a 

relatora.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com a 

relatora.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com a 

relatora.  
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com a 

relatora.  
 
O SR. ELCIO ALVARES - A Presidência 

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

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

CARLOS) - Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GENIVALDO LIEVORE) - Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Gildevan Fernandes, 
Claudio Vereza e Marcelo Santos.  

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

da Cidadania, o Projeto de Lei n.º 271/2013, tem 
ementa que dispõe sobre a instalação de biombos, 
painéis de material opaco ou estruturas similares 
entre os caixas e os clientes em todas as agências 
bancárias e instituições financeiras, localizadas no 
território do Estado do Espírito Santo.  

Esta matéria foi aprovada na Comissão de 
Justiça e matéria similar, de minha autoria, também 
já foi aprovada na Câmara Municipal de Colatina, 
quando eu exercia mandato de vereador. Com 
certeza, essa medida oferece mais segurança para os 
clientes e para os caixas. É projeto de grande 
importância. 

O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 271/2013. (Muito bem!) (Pausa)  
Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  

Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

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

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa do Consumidor, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG) - Convoco os membros da 
Comissão de Defesa do Consumidor, Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Doutor Hércules.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes.  

 
O SR. GILSINHO LOPES - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhor membro da 
Comissão de Defesa do Consumidor, coube a mim a 
missão de fazer a relatoria. Já defendemos este 
projeto na Comissão de Segurança;  já o discutimos 

quando o Senhor Deputado Luiz Durão fez a 
apresentação. 

O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 271/2013. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
Encerrada.  
Em votação.  
Como vota o Senhor Deputado?  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Com o 

relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG - A Presidência 

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

unanimidade pela Comissão de Defesa do 
Consumidor.  

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILSINHO LOPES) - Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Euclério Sampaio, Luiz Durão e Jamir 
Malini.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Segurança, o Projeto de Lei n.o 
271/2013, do Deputado Luiz Durão dispõe sobre a 
instalação de biombos, painéis de material opaco ou 
estruturas similares entre os caixas e os clientes em 
todas as agências bancárias e instituições financeiras 
localizadas no território do Estado do Espírito Santo. 
É um projeto de alcance social que, na verdade, 
diminuirá as denominadas saidinhas de banco, 
porque estamos vendo que as pessoas são assaltadas 
em função daqueles indivíduos que estão dentro do 
banco dar informação para marginais que estão fora 
do banco e quem paga, na verdade, é a pessoa que vai 
ali para retirar algum valor. 

O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 271/2013, na forma do parecer da 
Comissão de Justiça. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILSINHO LOPES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
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 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 
relator. 
 
 O SR. JAMIR MALINI - Com o relator. 
 
 O SR. LUIZ DURÃO - Com o relator. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
 Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Segurança. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ATAYDE ARMANI) - Senhor Presidente, na 
ausência do Presidente, Senhor Deputado Sérgio 
Borges, na forma regimental, assumo a presidência e 
convoco seus membros, Senhores Deputados Jamir 
Malini, Luzia Toledo, José Esmeraldo, Euclério 
Sampaio, Lúcia Dornellas e Glauber Coelho. 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - É regimental.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução n.º 28/2013. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Luzia Toledo, José Carlos Elias, Marcelo 
Santos, Atayde Armani e Gilsinho Lopes. 

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

Projeto de Resolução n.º 28/2013 altera o artigo 3º da 
Resolução nº 2.247/2005, que instituiu a Comenda do 
Mérito Esportivo José de Anchieta Fontana, alterada 
pela Resolução n.o 3.377/2013. O bem lançado 
parecer dos autos não coloca nenhuma dúvida a 
respeito da constitucionalidade material da matéria, 
bem como deixa claro também que não há nenhum 
óbice de natureza legislativa. 

O nosso parecer é pela sua 
constitucionalidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Resolução n.º 28/2013. (Muito bem!) 
(Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

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

relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES - Senhor 

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

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

CARLOS) - Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Luiz Durão. (Pausa)  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Assumo a presidência dos trabalhos neste momento e 
concedo a palavra á Comissão de Defesa da 
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GENIVALDO LIEVORE) - Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Gildevan Fernandes, 
Claudio Vereza e Marcelo Santos. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Carlos Elias. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, o 
Projeto de Resolução n.o 28/2013 altera o artigo 3.º 
da Resolução nº 2.247/2005, que instituiu a Comenda 
do Mérito Esportivo José de Anchieta Fontana, 
alterada pela Resolução n.o 3.377/2013.  
 Relato pela aprovação do referido Projeto de 
Resolução. (Muito bem!)  
 

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

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
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(GENIVALDO LIEVORE) - Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, como 
terei que proferir o meu voto, quero antecipar, na 
discussão, a justificativa. O meu voto será contrário a 
este matéria, porque tenho o pensamento de que esta 
Casa de Leis deve se abster de criar novas comendas.  

Tenho muito respeito pela Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas, especialmente por S. Ex.a estar 
vestida de verde mais uma vez em homenagem ao 
Partido Verde, mas tenho um pensamento contrário à 
instituição de tantas comendas e de tantas solenidades 
comemorativas. Precisamos realizá-las, mas 
precisamos dosá-las.  

Então, o meu posicionamento, como já 
demonstrei em outras oportunidades, é contrário à 
instituição de novas comendas nesta Casa de Leis. 
(Pausa) 

A Senhora Deputada Lúcia Dornellas está me 
alertando que a comenda não é nova; já existia e está 
sendo alterada. Assim sendo, retiro minhas 
considerações e peço desculpas à Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas. Declaro-me favorável à matéria. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GENIVALDO LIEVORE) - Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes, como esclarecimento, esta 
Resolução é de 29 de junho de 2005. A Senhora 
Deputada Lúcia Dornellas está apenas querendo 
alterar o artigo 3o da referida Resolução. 
Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 
relator. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GENIVALDO LIEVORE) - Senhor Presidente, em 
razão da Senhora Deputada Lúcia Dornellas, 

Presidente da Comissão de Turismo e Desporto, ser 
autora do Projeto de Resolução, na forma regimental 
assumo a presidência e convoco seus membros, 
Senhores Deputados Lúcia Dornellas e Marcelo 
Santos. (Pausa) 

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

e Desporto, relato pela aprovação do Projeto de 
Resolução n.o 28/2013. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relator. 
  
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Turismo e Desporto.  

Devolvo o projeto à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

A presente proposição depende do parecer da Mesa.  
Designo para relatar o projeto o Senhor 2.º 

Secretário.  
 
O SR 2.º SECRETÁRIO - (ROBERTO 

CARLOS) - (Sem revisão do orador) - Senhor 
Presidente, trata-se do Projeto de Resolução n.o 
28/2013, que altera o artigo 3.o da Resolução n.o 
2247, e diz: 
Art. 1º O artigo 3.º da Resolução n.º 2.247, de 
29.06.2005, alterado pela Resolução n.º 3.377, de 
09.04.2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 3.º A Comenda do Mérito Esportivo José de 
Anchieta Fontana será conferida a 30 (trinta) 
personalidades ou entidades indicadas pelos 
Deputados, podendo ser conferida a atleta, a pessoa 
ou a entidade que tenha contribuído com o esporte 
amador ou profissional, anualmente, em sessão 
solene da Assembleia Legislativa requerida pela 
Comissão de Turismo e Desporto, que se realizará, 
preferencialmente, no mês de outubro, podendo ser 
transferida para data oportuna. 
 
 Vale a pena registrar que José de Anchieta 
Fontana foi tricampeão mundial pela Seleção 
Brasileira, no México, em 1970 e faleceu em 
Jacaraípe, no Estado do Espírito Santo, quando estava 
praticando seu esporte preferido, o futebol, e teve um 
infarto fulminante. Foi um atleta que jogou em 
grandes clubes brasileiros, entre eles o Vasco da 
Gama. 
 Nosso parecer é pela aprovação do presente 
projeto. (Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
O Presidente vota a favor.  
Aprovado o parecer. 
Em discussão o Projeto de Resolução n.º 

28/2013. 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em Mesa para promulgação. 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 268/2013. 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

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

(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Luzia Toledo, José Carlos Elias, Marcelo 
Santos, Atayde Armani e Gilsinho Lopes. 

Designo para relatar o projeto a Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 
oradora) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei n.º 268/2013 
institui programa regional de orientação padronizada 
para os abrigos de pontos de ônibus, a fim de 
promover políticas urbanas para o bem-estar dos 
usuários do sistema de transporte coletivo da região 
metropolitana da Grande Vitória. 

Na verdade, esse projeto a primeira vista 
parece ser de iniciativa municipal. O artigo 55 da 
Constituição Estadual diz:  
 
Art. 55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a 
sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas 
as matérias de competência do Estado, especialmente 
sobre: (...) 
 
§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas 
por agrupamentos de municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de funções públicas de interesse comum. 
 
 Portanto, o projeto de lei de autoria do 
Senhor Deputado Marcelo Santos visa dar ao usuário 
do sistema de transporte coletivo melhor condição de 
se deslocar de um município para o outro, com 
abrigos padronizados. Esse projeto visa embelezar a 
cidade, dar ao usuário segurança, conhecimento pela 
visualização dos pontos de ônibus. 
 O parágrafo único diz: 
 
Parágrafo único. A estrutura padronizada deverá ter 

cobertura suficiente, banco, iluminação, calçamento 
antiderrapante, bem como vedação nas laterais e 
parte de trás, a fim de proteger o usuário das 
intempéries da natureza. 
 
 Senhor Presidente Elcio Alvares, vemos que 
realmente este projeto vem em socorro às pessoas 
que usam o sistema Transcol. Creio que esses abrigos 
embelezarão a Grande Vitória. Portanto, relatamos 
pela constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
268/2013. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

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

relatora.  
 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com a 

relatora.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com a 

relatora.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com a 

relatora. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com a 

relatora. 
 
O SR. ELCIO ALVARES - A Presidência 

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

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GENIVALDO LIEVORE) - Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Claudio Vereza, 
Gildevan Fernandes e Marcelo Santos. 

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

da Cidadania, trata-se do Projeto de Lei n.º 268/2013, 
de autoria do Senhor Deputado Marcelo Santos, que 
institui Programa Regional de Orientação 
Padronizada para os abrigos dos pontos de ônibus, a 
fim de promover políticas urbanas para o bem estar 
dos usuários do sistema de transporte coletivo da 
Região Metropolitana da Grande Vitória, que já 
recebeu parecer pela constitucionalidade na 
Comissão de Justiça. 
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Matéria relevante em defesa da cidadania, e 
relatamos por sua aprovação. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO) - Senhor Presidente, 
tendo em vista que o Senhor Deputado Marcelo 
Santos está impedido de presidir a reunião pois é 
autor do projeto, na forma regimental assumo a 
presidência da Comissão de Infraestrutura e convoco 
seus membros, Senhores Deputados José Esmeraldo, 
Gilsinho Lopes, Jamir Malini, Atayde Armani e 
Marcelo Santos. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Infraestrutura, trata-se do Projeto de 
Lei n.º 268/2013, de autoria do Senhor Deputado 
Marcelo Santos, que institui o Programa Regional de 
Orientação Padronizada para os abrigos dos pontos 
de ônibus, a fim de promover políticas urbanas para o 
bem estar dos usuários do sistema de transporte 
coletivo da Região Metropolitana da Grande Vitória. 

Parabenizamos o Senhor Deputado Marcelo 
Santos por sua iniciativa. É importante que os abrigos 
sejam padronizados. Temos visto na Grande Vitória 
que existem abrigos de todos os tipos. Acreditamos 
que, em função do trabalho desenvolvido pelo Senhor 
Deputado Marcelo Santos nas comunidades dos 
Municípios da Grande Vitória, S. Ex.ª tenha 
elaborado este projeto, pensando em dar melhores 
condições aos usuários de transporte coletivo. Vemos 
os usuários de transporte coletivo se encaminharem 
aos pontos de ônibus, que na maioria das vezes não 
têm abrigo.  

Senhor Deputado Marcelo Santos, temos 
ouvido várias falas de V. Ex.ª, solicitando aos setores 
competentes, às prefeituras, à Ceturb, que fixem 
abrigos, para que as pessoas tenham melhores 
condições de vida. É lamentável que em época de 
chuva, como agora mesmo estamos passando, que 
uma pessoa humilde, que às vezes tem apenas uma 
camisa, uma calça, com muita dificuldade, chegue ao 
trabalho todo molhado porque as autoridades não se 
preocupam. 

O projeto do Senhor Deputado Marcelo 
Santos levará aos usuários, às pessoas que usam o 
transporte coletivo, melhores condições de vida. Será 
um avanço no transporte coletivo e o Senhor 
Deputado Marcelo Santos está de parabéns. Portanto, 
relatamos pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
268/2013. (Muito bem!)  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(EUCLÉRIO SAMPAIO) - Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  
 
O SR. JAMIR MALINI - Com o relator.  
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - A 

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

unanimidade pela Comissão de Infraestrutura.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Senhor Presidente, na 
ausência do Presidente da Comissão, Senhor 
Deputado Sérgio Borges, na forma regimental, 
assumo a presidência da Comissão de Finanças e 
convoco seus membros, Senhores Deputados Jamir 
Malini, Luzia Toledo, José Esmeraldo, Euclério 
Sampaio e Dary Pagung. 

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

trata-se do Projeto de Lei n.º 268/2013, de autoria do 
Senhor Deputado Marcelo Santos, que institui o 
Programa Regional de Orientação Padronizada para 
os abrigos dos pontos de ônibus, a fim de promover 
políticas urbanas para o bem estar dos usuários do 
sistema de transporte coletivo da Região 
Metropolitana da Grande Vitória. 
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Acompanhamos o relato da Comissão de 
Justiça e demais Comissões. Relatamos pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 268/2013. (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. JAMIR MALINI - Com o relator.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 

relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
  

 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão o Projeto de Lei n.º 268/2013. (Pausa) 

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 268/2013. 
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Agradecemos aos colegas 
Parlamentares, tanto aos presidentes das comissões 
por onde tramitou o Projeto de Lei n.º 268/2013 
quanto aos relatores e aos demais membros do 
Plenário desta Casa a aprovação por unanimidade 
este projeto que fará um bem enorme à população 
que utiliza o sistema de transporte coletivo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Também queremos agradecer 
a todos, principalmente à bancada do PMDB, a 
votação. V. Ex.ª sabe que a bancada do PMDB agora 
conta com sete Deputados.  

Senhor Deputado Roberto Carlos, com todo o 
respeito às demais bancadas, a bancada do PMDB 
possui sete Deputados. Se fizermos uma conta, 
chegaremos ao seguinte: o Governador Renato 
Casagrande com certeza deve estar muito feliz 
porque não é qualquer partido que tem sete membros 
em uma Casa de Leis tão importante como é a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Discussão única, em regime de urgência, do Projeto 
de Resolução n.º 07/2013. (Em anexo, por se tratar de 
matéria correlata, Projeto de Resolução n.º 16/2013, 
do mesmo autor, publicado no DPL do dia 
26/06/2013) 

 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados José 
Carlos Elias, Luzia Toledo, Marcelo Santos, Atayde 
Armani, Gilsinho Lopes e Lúcia Dornellas. 

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

quero falar nesta fase exordial a respeito do Projeto 
de Resolução n.º 07/2013. O projeto se encontrava na 
Comissão de Justiça aguardando a próxima reunião 
para ser apreciado e julgado, mas o regime de 
urgência o trouxe para o Plenário, o que não impediu 
que a Comissão de Justiça, como sempre diligente, o 
apreciasse. Excluo-me até por questão de modéstia, 
mas a Comissão de Justiça ontem deu uma 
demonstração extraordinária nesta Casa: em uma 
reunião extraordinária tivemos a presença de sete 
membros titulares votando os projetos que não 
puderam ser votados em uma reunião anterior 
cancelada em virtude de ter sido marcada outra 
reunião no mesmo horário.  

Desde o momento que o Projeto de 
Resolução n.º 07/2013 deu entrada na Comissão de 
Justiça foi acompanhado de perto. Temos interesse 
em acompanhar as matérias importantes para esta 
Casa. A exemplo do que fazemos, tivemos o cuidado 
de acompanhá-lo, e fazemos novamente um registro 
sobre a Procuradoria da nossa Assembleia 
Legislativa: temos tido a alegria e satisfação de 
verificar que a Procuradoria fornece pareceres 
lapidares; pareceres que podemos louvar sobre eles 
sem qualquer problema. 

Em nosso caso, renderemos uma homenagem 
ao Doutor Vitor Berger Coelho, nosso procurador, 
que nos deixará esta semana, porque fez concurso 
para juiz federal, foi muito bem classificado e deverá 
atuar no nosso Estado ou no Estado do Rio de 
Janeiro. O Senhor Vitor Berger Coelho, enquanto 
permaneceu na Comissão de Justiça, produziu 
trabalhos que considero primorosos.  

Não nos estenderemos muito. Há um parecer 
que seria adentrado na Comissão de Justiça quando 
este projeto fosse julgado. O parecer tem dezessete 
laudas, que dizem muito bem sobre o projeto em 
todos os aspectos. Não há um aspecto que não tenha 
sido abordado com objetividade, dando a nós o 
suplemento necessário para uma votação altamente 
correta. 

O parecer, depois de perfilar razões, elencar 
julgados, oferece uma conclusão e está à disposição 
de qualquer colega, principalmente agora.  

O eminente procurador que nos assessorou 
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sugere aos membros desta Comissão a 
inconstitucionalidade do Projeto de Resolução n.º 
07/2013, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  

Repito que a inconstitucionalidade foi 
altamente examinada no parecer, que será adentrado 
aos autos agora. Ainda não colhemos as assinaturas, 
mas, evidentemente, a chancela do voto hoje ilide a 
necessidade de colocar assinatura.  

Senhores membros desta Comissão, como 
relator da presente matéria, acompanho a 
Procuradoria e ofereço parecer pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Resolução n.º 
07/2013. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 

Presidente da Comissão, pela ordem! Senhor 
Presidente e Senhores membros da Comissão de 
Justiça, na qualidade de candidato a uma vaga no 
Tribunal de Contas do nosso Estado e como a 
presente matéria versa sobre esse tema, considero-me 
impedido de votá-la. Senhor Presidente, peço que 
entenda a minha situação. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Senhor Deputado Claudio 
Vereza, a posição de V. Ex.ª é inteiramente correta, 
mas lamentamos, porque é sempre brilhante e 
colabora muito para a qualidade dos votos da 
Comissão de Justiça. Porém, o suplente irá supri-lo e 
rendemos as homenagens de sempre a V. Ex.ª, 
lamentando o fato de não participar conosco da 
votação deste projeto. 

Peço que o parecer seja colocado dentro dos 
autos. Considero o meu voto como assinatura, não 
tem projeto. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 
 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

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

relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES - Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Discussão prévia do Projeto de Resolução n.º 
07/2013.  

Em discussão. (Pausa) 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, peço ao Plenário 
que vote contra o parecer da douta Comissão de 
Justiça, naturalmente, com o meu maior respeito, 
principalmente ao Senhor Deputado Elcio Alvares, 
Presidente dessa Comissão.  

Amanhã, na FDV, às 19h, discursarei sobre 
esse projeto e, lamentavelmente, não poderei falar 
sobre a aprovação do mesmo. 

Lembro a todos que no dia 18 de março deste 
ano dei entrada no Protocolo desta Casa no Projeto 
com relação ao chamado Conselheiro Cidadão.  

A Mesa Diretora tinha três dias para oferecer 
parecer e somente nos devolveu com parecer 
negativo no dia 12 de junho. Passou o restante do 
mês de março, abril, maio e o mês de junho até o dia 
doze. O parecer está com data do dia dez de junho, 
mas, na verdade, recebemo-lo no dia 12 de junho. 
Passado esse prazo, em parceria com a Ordem dos 
Advogados do Brasil, OAB, com o Ministério 
Público de Contas, com a ONG Transparência 
Capixaba e com o Sindicato dos Advogados, 
apresentamos outra emenda que originou nesse 
parecer. Agora, vamos fazer a juntada dos dois.  

Senhor Presidente, lamento também outro 
episódio. Requeri uma audiência pública à Comissão 
de Justiça e até hoje não obtive resposta; requeri à 
Comissão de Defesa da Cidadania e também não 
obtive resposta. O que queremos com essa emenda 
que apresentamos ao Regimento Interno desta Casa de 
Leis? Simplesmente que qualquer pessoa, que tenha 
condições de ser candidato ao cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não 
dependa de favor deste Deputado ou de outro Deputado, 
assim como não dependa de favor de partido político 
algum. Se essa pessoa tiver condições técnicas, 
como, por exemplo, a idade que estabelece a 
Constituição Estadual, acima de trinta e quatro anos e 
abaixo de sessenta e cinco anos de idade, que possa 
ser candidato; tenha condições da matéria e dez anos 
de serviço público. Esses parâmetros são 
estabelecidos pela Constituição Estadual. 

Repito, a única coisa que queremos é que a 
pessoa que queira ser candidato a Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo não 
precise pedir favor a Deputado Estadual ou a partido 
político. Se essa pessoa tiver condições técnicas que 
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se apresente como candidato para quebrar esse 
monopólio que estamos assistindo até hoje nesta 
Casa. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Continua em discussão o Projeto de Resolução n.º 
07/2013. (Pausa)  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 

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

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, quero discutir, pois 
entendo que assiste total razão ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, com todo o respeito ao Senhor 
Deputado Elcio Alvares, Presidente da Comissão de 
Justiça. Hoje, estamos vivendo um momento ímpar.  
É mais uma oportunidade que esta Casa tem de ouvir 
o clamor da população, Senhor Deputado Roberto 
Carlos e esta Casa não pode se curvar neste 
momento. O projeto é bom. Entendo que é direito de 
todos concorrerem a um cargo de Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 
melhor seria se o cargo fosse preenchido por 
concurso público. Mas o projeto que temos é esse. 
Parabenizamos o Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Orientamos os Senhores Deputados do PDT, 
para que votem pela derrubada do parecer votado 
pelos membros da Comissão de Justiça. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Continua em discussão o Projeto de Resolução n.º 
07/2013. (Pausa) 

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

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Resolução n.º 
07/2013. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro votação nominal 
para o parecer, da Comissão de Justiça, ao  Projeto de 
Resolução n.º 07/2013. Posteriormente, no momento 
da discussão, gostaria de discutir  e durante a 
votação, gostaria de encaminhar votação como Líder 
do PDT, tendo em vista que este Deputado é o Vice-
Líder e o líder está ausente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Em votação o requerimento de votação nominal, 
solicitado pelo Senhor Deputado Euclério Sampaio.  

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

Aprovado.  

(Retira-se momentaneamente o Senhor Deputado Da 
Vitória) 

 
O SR. DARY PAGUNG - Senhor 

Presidente, pela ordem! Da mesma forma como o 
Senhor Deputado Claudio Vereza disse na Comissão 
de Justiça que se abstém de votar essa matéria por ser 
candidato ao cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, abstenho-me da 
votação por também ser candidato.  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

É regimental. 
Em votação o parecer, pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Resolução n.º 
07/2013. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na ausência do Líder do 
Governo, na qualidade de Vice-Líder, peço a palavra 
para encaminhar votação.  
 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Atayde 
Armani.  

 
O SR. ATAYDE ARMANI - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, data vênia, Senhor Deputado 
Doutor Hércules, encaminho a votação pelo voto 
SIM, acompanhando a Comissão de Justiça. 
 Como Parlamentar, entendemos que essa 
matéria tem de acompanhar a isometria de outros 
Poderes, como o Supremo Tribunal Federal, o 
Tribunal de Contas da União e assim por diante, que 
são indicações da Presidenta da República, como, há 
poucos dias, indicou um membro do Supremo 
Tribunal Federal. A mesma coisa acontece neste 
Estado. A indicação para vaga de Conselheiro do 
Tribunal de Contas é do Governo do Estado e da 
Assembleia Legislativa. Para mudar essa matéria, 
seria necessária uma emenda constitucional, ou seja, 
teríamos de mudar a Emenda n.º 38 da Constituição 
do Estado. Não é uma resolução que teríamos de 
mudar. 
  Recomendo o voto SIM, acompanhando o 
parecer da Comissão de Justiça, muito bem 
fundamentado, como disse o Senhor Deputado Elcio 
Alvares, pelos nossos Procuradores. É inoportuno, 
neste momento, mudar alguma coisa. Teríamos de 
mudar a Constituição Federal e a Constituição 
Estadual para que isso viesse acontecer. Isso está 
fundamentado dentro do parecer dos Procuradores 
desta Casa.  
 Como Líder do nosso Partido nesta Casa e 
como vice-líder Governo voto SIM, acompanhando o 
parecer muito bem fundamentado da Comissão de 
Justiça. Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Na ausência do Líder do 
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PDT, Senhor Deputado Da Vitória, na forma 
regimental, peço a palavra para encaminhar votação.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Euclério 
Sampaio.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, o PDT encaminha 
o voto contrário ao parecer da Comissão de Justiça, 
tendo em vista que se o Projeto de Resolução n.º 
07/2013  não fosse constitucional, teria de cancelar as 
escolhas que estão sendo feitas. Inclusive, há diversos 
candidatos se inscreveram diretamente sem serem 
apadrinhados por Deputados e foram acolhidos pela 
Mesa. Se a matéria é inconstitucional, temos de 
anular tudo o que está sendo feito pela Comissão de 
Finanças.  
 Senhor Presidente, o PDT recomenda que se 
vote contrário ao parecer da Comissão de Justiça, 
votando com o povo do Estado do Espírito Santo. 
Mais uma vez, como foi na questão do pedágio. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
encaminhar votação como autor do projeto. 
 
 SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, falo, com muita 
tristeza, que esta Casa perdeu a oportunidade de 
quebrar esse monopólio e derrubar o parecer da 
Comissão de Justiça. O encaminhamento do meu 
querido Deputado Atayde Armani, falando sobre 
isometria data venia, não tem fundamento; se falar 
em Constituição Estadual, pior ainda porque a 
Constituição Estadual estabelece os critérios que a 
pessoa deve ter para se candidatar. E o regimento 
interno é outra coisa.  
 Estamos apresentando emenda Regimento 
Interno, dando oportunidade para o povo que está lá 
fora, que não é parlamentar ser candidato à vaga de 
Conselheiro sem pedir benção a Deputado ou a 
partido. É isso que queremos! Tanto é que a nossa 
luta desde o nosso primeiro projeto - que protocolizei 
no dia 18 de março e ficou até dia 12 de junho para 
ser devolvido, e tinha três dias para isso - mudamos e 
tiramos tudo o que arguiram como inconstitucional. 
 Na verdade, agora, com máximo de respeito a 
todos os colegas, o Poder Legislativo do Brasil anda 
muito mal em todos os locais. Além do mais, a Mesa 
Diretora quando viu que tínhamos razão, pois havia 
somente três Senhores Deputados - agora apareceu o 
quarto, o Senhor Deputado Paulo Roberto, nosso 

querido amigo -, abriu para todos. E fez isso por 
causa da nossa luta; porque apresentamos e 
questionamos. Esperamos e, depois, veio o parecer 
contrário. E digo mais, não é somente o Deputado 
Doutor Hércules que está vendo isso. Estamos com a 
OAB, Sindicato dos Advogados, Ministério Público 
de Contas e Transparência Capixaba. Estamos juntos 
nesse processo. 

Vamos às ruas perguntar se o povo quer que 
só deputado seja Conselheiro do Tribunal de Contas 
deste Estado! Vamos ali fora agora, para a entrada do 
Shopping Vitória, fazer uma pesquisa para saber se o 
povo aceita que só deputado seja candidato a 
conselheiro! Abriram e hoje tem vinte e dois: dezoito 
de fora e quatro desta Casa, ou melhor, três com a 
saída do Senhor Deputado Atayde Armani.  

Não estamos pedindo demais. O deputado 
depois vota em quem quiser; deputado vota em 
deputado, já combinou e assinou... E não estamos 
falando mal de nenhum colega. Só queremos que 
qualquer um que tenha as condições constitucionais, 
pois é a Constituição Estadual que estabelece, não é 
Regimento Interno... 

E digo mais, não estou sozinho nessa briga. 
Não estou jogando para o povo. Não estou sozinho, 
mas com as entidades que falei: Transparência 
Capixaba, Sindicato dos Advogados, OAB e 
Ministério Público de Contas. 

Fechar esta Casa? Temos vinte e dois 
candidatos hoje, mas eram três ou quatro apenas. 
Tiveram que abrir na marra e aceitar a indicação de 
outros. Só deputado poder indicar candidato a 
conselheiro? Só deputado poder ser candidato a 
conselheiro? Para com isso! 

Senhores Deputados, ouçam o povo nas ruas. 
E não venham com filigrana, com penduricalho, pois 
não me renderei a isso. Podem arranjar argumentos 
onde quiserem, mas continuarei brigando para que 
qualquer candidato a conselheiro não precise tomar 
benção a deputado ou a nenhum partido.  

Encaminhamos pedindo o voto contra... 
Senhor Presidente, mais uma vez peço aos 

meus pares que estejam atentos, pois este é um 
momento ímpar para que a Assembleia melhore um 
pouco a sua visão perante a sociedade.  (Muito 
bem!) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 

Presidente, pela ordem! Na qualidade de Líder do 
PMN, peço a palavra para encaminhar votação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra à Senhora Deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (Sem revisão da 

oradora) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, estamos com o Projeto de 
Resolução n.º 07/2013 em mãos e solicitamos à 
assessoria que nos mostrasse os elementos da 
inconstitucionalidade, pois também já defendemos 
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nesta Casa que a escolha do membro do Tribunal de 
Contas se desse até mesmo por concurso público. 
Achamos que é interessante e importante uma seleção 
por concurso público para instâncias dessa 
envergadura.  

Temos uma simpatia muito grande por essa 
questão do Conselheiro Cidadão, apesar de 
considerarmos que o projeto poderia ser feito por 
toda a Casa. Mas acabou tendo problemas por conta 
de ser originado por apenas um Senhor Deputado, o 
que criou uma situação desconfortável, pois se 
tratava de uma discussão que se fazia com a 
sociedade nesse caminho. Temos simpatia pelo 
Conselheiro Cidadão. E analisando o projeto que 
temos em mãos, pedimos à assessoria que nos 
orientasse onde está a inconstitucionalidade. Mas, 
não conseguimos ver. Hoje, pelo documento que está 
aqui, o relatório da Comissão de Justiça, não nos 
sentimos a vontade para votar pela 
inconstitucionalidade.  

Senhores Deputados, perdoem-nos, mas 
procuramos encontrar, no parecer, a 
inconstitucionalidade apontada e não estamos 
conseguindo encontrá-la. Então, encaminharemos 
pelo voto contra ao parecer da Comissão de Justiça, 
porque não estamos conseguindo ver amparo no 
relatório apresentado pela Comissão de Justiça. Já 
pedimos até para a assessoria da equipe técnica, que 
não consegue nos apontar a inconstitucionalidade. 
(Muito bem!) 
  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, pela ordem! O painel eletrônico não prevê 
minha situação e a situação do Senhor Deputado 
Dary Pagung, constando apenas abstenção para a 
presidência. O painel deveria prevê neste caso a 
abstenção também de quem está impedido de votar.   

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Estamos resolvendo essa situação. 
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer da Comissão de Justiça for aprovado, a 
matéria será arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá 
tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Resolução n.º 
07/2013.  

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

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

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 
(Procede-se ao registro dos votos)  
 
(De acordo com o registrado no painel eletrônico, 
retiram-se as Senhoras Deputadas Aparecida Denadai 
e Solange Lube e os Senhores Deputados Da Vitória, 

Glauber Coelho, Paulo Roberto, Rodrigo Coelho e 
Theodorico Ferraço) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados Atayde Armani, 
Cacau Lorenzoni, Elcio Alvares, Freitas, Genivaldo 
Lievore, Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, Jamir 
Malini, José Carlos Elias, Lúcia Dornellas, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Marcos Mansur, Roberto 
Carlos; votam NÃO os Senhores Deputados Doutor 
Hércules, Euclério Sampaio, Janete de Sá e José 
Esmeraldo) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Votaram SIM catorze Senhores Deputados; Votaram 
NÃO quatro Senhores Deputados; e três abstenções: 
do Presidente e dos Senhores Deputados Dary 
Pagung e Claudio Vereza, regimentalmente 
impedidos de votar.  

Aprovado o parecer  
Arquive-se o projeto. 

  
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Atayde 
Armani.  
 

O SR. ATAYDE ARMANI - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, em primeiro lugar, gostaria de 
agradecer aos Senhores Deputados que votaram pelo 
SIM, acompanhando o parecer da Comissão de 
Finanças, expedido pelo Senhor Deputado Elcio 
Alvares, e aprovado por unanimidade na Comissão 
de Justiça.  

Gostaria também de dizer ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules que não é questão de ser 
favorável ou contra a essa ou àquela matéria, e sim 
uma questão de querermos fazer o que é correto e o 
que é certo. 

A Emenda Constitucional n.º 38/2002 da 
Constituição Estadual do Espírito Santo determina, e 
é muito bem clara, acerca da indicação do cargo de 
Conselheiro do Tribunal de Contas, conforme 
procederei à leitura: 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 38/2002 
 
(...) 
 
Art. 74 (...) 
 
(...) 
 
§ 2° - Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão 
escolhidos obedecendo-se a seguinte proporção: 
 
I - 03 (três) de escolha do Governador do Estado, 
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com aprovação da Assembleia Legislativa, 
observado a condição de: 
a) 01 (um) de livre indicação, com aprovação da 
Assembleia Legislativa; 
 
b) 02 (dois) alternadamente dentre Auditores e 
Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, 
segundo os critérios de antiguidade e merecimento, e 
recebida as indicações o Governador do Estado, 
indicará um que submeterá à aprovação da 
Assembleia Legislativa.  
 
II - 04 (quatro) escolhidos pela Assembleia 
Legislativa;(...) 

 
Isso não impede que qualquer pessoa se 

inscreva ao cargo. Senhor Presidente, o que fazemos 
é respeitar a Constituição que em nossa posse nesta 
Casa juramos cumprir, e a estamos cumprindo. Se 
quiserem indicar candidatos ao cargo de Conselheiro, 
que mudem a Emenda Constitucional n.º 38/2002 da 
Constituição Estadual do Espírito Santo. 

Não falei nesta Casa em isonomia, falei em 
isometria. Os tribunais federais: o Supremo Tribunal 
Federal, o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal 
de Contas da União - que mudou há poucos dias - 
todos eles são indicados pela Presidência da 
República com a aprovação do Congresso Nacional. 
Isso se chama isometria. Temos que respeitar a 
Constituição Federal e a Constituição do nosso 
Estado. Não é questão de ser favorável a essa ou 
àquela matéria; é questão de respeito àquilo que 
juramos obedecer. E quanto ao nosso juramento, no 
que compete a minha pessoa, será cumprido de 
acordo com a Constituição deste Estado. 

Ademais, Senhor Presidente, têm pessoas que 
hoje não podem ser candidatos: pessoas com setenta 
anos, pessoas com menos de 35 anos. Seria muito 
tranquilo para um Deputado que tivesse setenta anos 
apresentar projeto, tirando o direito de todos, seria 
muito cômodo. Por que não apresentaram esse 
projeto no passado, há doze anos, quando vieram a 
esta Casa como deputados e tinham condições de se 
candidatar? Apresentam apenas agora!  

Com todo respeito pelos colegas Deputados, 
com todo respeito pelo povo do Estado do Espírito 
Santo, faço aquilo que é correto, que é certo, não 
estou nesta Casa para jogar para a plateia, para fazer 
demagogia; estou nesta Casa para fazer o que é certo 
e o que é correto. E é o que estou fazendo. 

Quero, antes de terminar, dizer que tenho o 
maior carinho e o maior amor pelo querido colega, 
Senhor Deputado Doutor Hércules, mas creio que 
estou sendo correto e justo, não estou sendo injusto. 
Então, não me coloque em má situação, porque não 
quero ficar assim. (Muito bem!) 

 
O SR. ROBERTO CARLOS - Senhor 

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

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Roberto 
Carlos. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, não vou debater a 
questão da constitucionalidade. Votei de acordo com 
a Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu 
gostaria de falar do mérito do projeto. Creio que a 
sociedade capixaba tem que entender o que está 
acontecendo, e a classe política também tem que 
entender o que a população está querendo.  

Estou vendo - e não é esse caso específico - 
políticos querendo deixar de ser políticos, porque 
hoje é a classe - vou usar uma expressão da 
juventude: - que está muito mal na fita. Tem gente 
que está vindo para a vida pública e que não está 
tendo a visão pública do que é uma Assembleia 
Legislativa.  

Os trinta Deputados, que estão nesta Casa de 
Leis, são representantes da sociedade capixaba; não 
passaram em concurso público. É pior do que 
concurso público! Ocupar uma dessas trinta cadeiras 
é pior do que concurso público: é passar pelo crivo da 
confiança do povo do Estado do Espírito Santo! E 
tenho orgulho de ser um político que quando vou 
dormir coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo 
tranquilo, porque sou um político que tem as mãos 
limpas.  

Darei o meu voto para conselheiro do 
Tribunal de Contas, como o dei para o Senhor 
Conselheiro Rodrigo Chamoun, único voto que dei 
até agora para Conselheiro do Tribunal de Contas. 
Dei dois votos: um, que foi a indicação da 
Assembleia Legislativa ao Senhor Deputado Rodrigo 
Chamoun. O outro foi ao Senhor Conselheiro 
Domingos Taufner, que foi da lista tríplice que o 
Governador indicou, do Ministério Público Especial 
de Contas; e S. Ex.ª fez concurso público.  

Quero dizer para a sociedade capixaba que 
conheço tanto o Senhor Conselheiro Rodrigo 
Chamoun como o Senhor Conselheiro Domingos 
Taufner, a competência e a seriedade desses dois 
Conselheiros. Quero que a sociedade capixaba aponte 
a diferença entre o voto do Conselheiro Rodrigo 
Chamoun, que foi escolhido entre os Deputados, e entre 
o Senhor Conselheiro Domingos Taufner. Qual é a 
diferença? São dois grandes homens públicos, são 
duas grandes pessoas. Temos que parar com esse 
negócio da ditatura de uma opinião publicada; e não é 
opinião pública.  

Votarei, e não me arrependerei do voto que 
darei para Conselheiro do Tribunal de Contas. Está 
chegando a hora! E vou digitar o voto, e a sociedade 
capixaba verá em quem votarei! E terei orgulho, e 
falarei para o meu filho de três anos: Votei em uma 
pessoa para o Tribunal de Contas para dignificar o 
Tribunal de Contas.  

Não vamos abrir mão de uma prerrogativa do 
Parlamento. Por que não mechem na prerrogativa do 
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Executivo de indicar Conselheiro para o Tribunal de 
Contas? Porque estão querendo achincalhar o Poder 
Legislativo; porque o Poder Legislativo não se põe de 
pé. E, nesta votação, votei com o parecer; mas no 
mérito temos que valorizar o Poder Legislativo. 
Temos capacidade, temos condições, como 
representantes do povo, de escolher Conselheiros, e 
fazer com que o Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo continue avançando. (Muito bem!) 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 

  
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, vim justificar o 
voto e dizer: lamentavelmente o preconceito com as 
pessoas que têm mais de setenta anos é o preconceito 
de julgar as pessoas dessa forma tão rasteira. Julgar 
como se  as ideias que as pessoas trazem a esta Casa 
de Leis, ou ideias encampadas de outrem, fossem 
absurdas. 
 Quero então convidar os Senhores 
Deputados, principalmente o Senhor Deputado 
Atayde Armani, para comparecer amanhã, às 19h, à 
FDV, onde a questão será debatida com os 
estudantes, com representantes da OAB e a 
Transparência Capixaba. Que S. Ex.ª diga para essas 
pessoas que o Senhor Deputado Doutor Hércules está 
apresentando o projeto, porque tem mais de setenta 
anos e não pode ser conselheiro. 
 Senhor Deputado Atayde Armani, é 
lamentável que V. Ex.ª use um argumento como esse. 
Por favor, não faça isso! V. Ex.ª sempre foi um 
Deputado tão elegante, um amigo tão elegante... use 
outro argumento, porque esse foi muito rasteiro. 
Qualquer um pode ter suas ideias e seus projetos 
combatidos e com votação contrária sem usar os 
vocabulários chulos de dizer que se trata de 
demagogia, de jogar para a plateia, entre outras 
coisas. Isso é muito feio!  
 Vamos ali fora, vamos ver quem quer 
somente deputado concorrendo a cargo de 
conselheiro! Vamos ao ponto de ônibus, vamos às 
ruas. Queremos ver quem vai! Vamos às feiras e aos 
pontos de ônibus, mas não vamos aqui dentro, onde 
existe a elite. Temos que trazer para esta Casa o 
anseio da população e não fazer discurso bonito e 
mostrar exatamente o que o povo não quer. 
 Tivemos exemplos terríveis de alguns 
deputados que se tornaram conselheiros. Será que o 
povo tem a memória tão curta assim? E não 
queremos absurdo, queremos apenas que o cidadão 
comum, que não é deputado e que não está ligado a 
nenhum partido, possa se inscrever como candidato a 

conselheiro. Só isso. Mas isso virou um pecado, virou 
um crime, virou demagogia e quem apresenta é velho 
e tem mais de setenta anos e não pode ser 
conselheiro. Então é isso.  
 Você, meu amigo e minha amiga que nos 
acompanham em casa pela TV Assembleia, comecem 
a analisar para saber quem é quem e quem lhes 
representa. Não quero denegrir nenhum colega, 
porque nesta Casa um não é melhor do que o outro; 
somos da mesma Assembleia Legislativa. Não existe 
ninguém mais bonito ou mais feio, também não 
existe a questão da idade. 
 Fui vereador quando era motorista de 
ambulância em Cachoeiro de Itapemirim e não 
recebia salário. E fui vereador pela primeira vez 
naquele Município porque queria consertar alguma 
coisa. Também fui diretor de diretório acadêmico, 
quando fui representante de classe e lutei na Casa do 
Estudante de Cachoeiro de Itapemirim para melhorar 
a qualidade principalmente dos políticos.  
 Tenho uma porção de defeitos, muitos 
mesmo, mas não aceito, de forma alguma, que digam 
que apresentei um projeto porque não posso ser 
conselheiro. Isso é uma agressão, o que não aceito, 
além de ser uma discriminação contra as pessoas 
idosas. 
 Votei dessa forma porque trabalhei todos 
esses meses com a Transparência Capixaba, com a 
OAB, com o Ministério Público de Contas, com o 
Sindicato dos Advogados e com o anseio da 
população, que me pediu que fosse assim e que eu 
continuasse assim, quebrando o monopólio de 
somente deputado ser conselheiro. (Muito bem!) 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra à Senhora Deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.a JANETE DE SÁ - (Sem revisão da 
oradora) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, torno a repetir - por isso, quero 
justificar o meu voto - que não encontro no relatório 
da Procuradoria e da Comissão de Justiça justificativa 
suficiente para considerar o Projeto inconstitucional.  

Vejo em todos os trinta Senhores Deputados, 
companheiros diversos, cada um na sua condição, 
valores para ocupar uma cadeira, sim, no Tribunal de 
Contas, desde que preencham os requisitos exigidos 
pela Constituição. Mas, em nenhum momento, a 
Constituição Estadual diz que o nome indicado para 
escolha deve ser da Assembleia Legislativa. Diz que 
a escolha, a votação, a sabatina deve ser feita pela 
Assembleia Legislativa, Senhor Deputado Roberto 
Carlos. É isso que diz a Constituição: que a sabatina 
deve ser feita pela Assembleia Legislativa, que a 
votação é da Assembleia Legislativa. Mas sobre a 
indicação a Constituição não trata em lugar algum.  
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Gostaria que os Senhores Deputados que 
estão falando me mostrassem qual artigo da 
Constituição Estadual ou da Constituição Federal diz 
isso, porque não consegui ver. Se me mostrarem, 
ficarei convencida.  

Este Projeto estava sendo discutido por todos. 
O ruído que houve é porque infelizmente um 
Deputado apenas trouxe esta matéria que era para ser 
discutida com todos os Senhores Deputados. O 
Senhor Deputado Doutor Hércules se antecipou. É 
um direito de S. Ex.a, que é um Parlamentar e tem 
todo direito de trazer esta matéria. Isso acabou 
criando esse contratempo que observei nesta Casa de 
Leis. Não foi comigo, mas notei que criou um 
constrangimento por uma questão que estava sendo 
discutida por todos. Inclusive foi discutida com a 
Mesa Diretora a possibilidade de abrir esse leque 
para as pessoas se inscreverem abertamente.  

Então os Senhores Deputados desta Casa de 
Leis iriam escolher entre S. Ex.as que se inscrevessem 
e que preenchessem os requisitos e as pessoas da 
sociedade que também desejassem se inscrever, 
desde que preenchessem os requisitos para ocupar o 
cargo. Não vejo problema algum. Acredito que os 
Senhores Deputados também não veem. Se existem 
pessoas na sociedade que preenchem os requisitos, no 
meu entendimento poderiam se inscrever, sim. 
Faríamos a seleção e escolheríamos aquela que 
melhor preenchesse os requisitos. É isso que diz a 
Constituição, Senhor Deputado Roberto Carlos.  

No passado, numa legislatura em que V. Ex.a 
não estava presente, o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, de seu partido, levantou a bandeira do 
concurso público, do que também fui partidária. Seria 
uma coisa salutar também, porque qualificaria cada 
vez mais as pessoas em relação aos requisitos.  

Defendo o Senhor Deputado Doutor 
Hércules. Falou-se na idade. Mas S. Ex.a, na 
justificada do projeto, deixa claro que um dos 
requisitos é possuir mais de trinta e cinco anos e 
menos de sessenta e cinco anos de idade. Quer dizer, 
S. Ex.a não diz que a idade não está limitada. S. Ex.a 
não está fazendo um projeto para se beneficiar. É 
muito injusto se falar isso, porque, de fato, o Projeto 
de Resolução que S. Ex.a apresentou não visa 
beneficiá-lo. No próprio regulamento, as regras 
dizem que a pessoa deve ter no máximo sessenta e 
cinco anos. Isso está amparado e S. Ex.a não alterou.  

Gostaria que o Senhor Deputado Doutor 
Hércules acenasse com a cabeça se fez isso! Se V. 
Ex.a tirou a idade. A justificativa de S. Ex.ª diz que a 
idade máxima de sessenta e cinco anos está 
preservada. Então não fez para se beneficiar. Sejamos 
claros.  

Não sou pessoa de jogar para a plateia; 
deixei isso claro em artigos que escrevi, em situação 
em que tive que me posicionar com muita 
responsabilidade. Mas estou convencida de que seria 
muito bom, seria salutar que pessoas da sociedade 
que preenchessem os requisitos, Senhor Deputado 

Marcelo Santos, pudessem livremente se inscrever. 
Mas não abro mão de que a escolha seja feita pelos 
trinta Senhores Deputados, que foram legitimamente 
eleitos e que constitucionalmente têm esse direito e 
dever de escolha final. É isso que diz o projeto e é 
isso que defendo e foi nesse caminho que votei. Por 
isso, votei NÃO. (Muito bem!) 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Não vou entrar em debate e 
nem em discussão, só queria fazer um esclarecimento 
pegando a fala da Senhora Deputada Janete de Sá. 
Fui procurado por essas entidades. Não pode haver 
constrangimento de um deputado só apresentar. 
Duvido que os deputados ao apresentarem projetos 
consultem os outros deputados se deve apresentar ou 
não. Isso não é prática nesta Casa e nem em nenhuma 
Casa de Leis. O deputado é livre para apresentar o 
projeto que quer.  

Houve uma ciumeira muito grande com 
relação a esse projeto, tenho que registrar isso. Essas 
entidades acharam que eu era a pessoa indicada para 
apresentar esse projeto. Só isso. Não existe 
constrangimento e não existe nada. E não tem que 
consultar ninguém. Cada um apresenta seu projeto 
sem me consultar e vou apresentar os meus também. 
Aliás, já disse e repito em bom som, esse projeto não 
saiu só da minha cabeça, mas dessas entidades e do 
grito das ruas também. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Marcelo 
Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, neste momento 
associamo-nos à manifestação do Senhor Deputado 
Roberto Carlos. Cada um de nós tem as prerrogativas 
muito bem repercutidas pelo próprio Deputado 
Doutor Hércules, colega peemedebista que tem nosso 
apreço. Cada parlamentar nesta Casa apresenta 
projetos e é livre a sua iniciativa, seja de emenda à 
constituição, projetos de lei, indicativos que não 
havia essa prática nesta Casa e depois foi aprovado 
por meio de alteração do Regimento Interno.  

Mas quero também expressar meu voto. 
Votei por entender que da mesma forma que agora 
temos a oportunidade de receber a indicação dos 
parlamentares de nomes externos da Assembleia 
Legislativa, não há necessidade de fazermos a 
mudança. Por que não é mudado o critério do quinto 
constitucional na ocupação de vaga de juízes nos 
tribunais de instância estadual e nos tribunais 
superiores, indicados pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, da mesma forma que acontece nos Tribunais 
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de Contas Brasil afora? Primeiro porque é o 
equilíbrio de forças na composição. Da mesma forma 
que o governo faz a indicação e tem a parte técnica 
também que ocupa, a Assembleia Legislativa pode 
indicar. 
 Não quero desmerecer qualquer colega 
parlamentar, porque todos foram eleitos por voto 
direto. Ninguém foi nomeado nesta Casa pelo regime 
ditatorial. Todos tiveram a oportunidade de colocar 
seus rostos nas ruas e pedir voto, porque ninguém de 
casa ganhou eleição. E aí a sociedade entendeu que 
este era o nome para representá-la. Nesta Casa os 
trinta parlamentares representam os mais de três 
milhões e meio de habitantes que o Estado do 
Espírito Santo tem. Cada um apresenta sua proposta; 
debate. Não há por que ofender um colega ou outro. 
As opiniões favoráveis e contrárias serão expressas 
no painel. E não há vencedor e nem perdedor. Não há 
homem mais honesto ou menos honesto nesta Casa, 
até porque o critério para se candidatar tem que 
apresentar todas as certidões. Estando apto para 
disputar uma eleição, você está apto para disputar 
qualquer vaga, seja no egrégio Tribunal de Contas ou 
em qualquer outro escalão de governo, no caso do 
Poder Executivo.  

O que aconteceu foi que os colegas 
parlamentares entenderam que não deveriam aprovar 
uma matéria.  Nada contra o autor e muito menos 
contra quem votou favorável a matéria, mas o 
Plenário, que é soberano, assim entendeu. O 
Regimento Interno - quem é regimentalista sabe - 
decidiu que não cabia mais o tramitar dessa matéria. 
 De acordo com uma matéria veiculada no 
Jornal Folha de São Paulo, escrita pelo Senhor 
Antônio Delfim Netto, cidadão que tem uma 
experiência vasta no mundo político e científico e 
colunista daquele Jornal, de maior circulação 
brasileira: as Casas Legislativas precisam entender o 
clamor das ruas. Não é apenas o clamor das ruas que 
apresentamos, mas é qualquer medida e não falo 
dessa que foi apresentada e na qual votamos. 
 Recentemente o Congresso Nacional 
apresentou uma medida que qualificava a questão dos 
crimes hediondos e outras com relação a crimes 
contra a administração pública. O autor do artigo 
dizia que nada disso mudaria o conceito das ruas com 
relação ao que ela pensa do Executivo, do Legislativo 
e do Judiciário. O que precisamos de fato, Senhor 
Deputado Roberto Carlos, é fazer com que a 
Assembleia Legislativa exerça de verdade o seu papel 
fiscalizador e cada Parlamentar de legislador ativo 
que é. Não basta que o parlamentar sente-se a uma 
Mesa e diga que a Assembleia está representada, é 
preciso que faça o seu papel e cobre do Estado o que 
ele tem que fazer. Não falo apenas do Estado do 
Espírito Santo, mas do Estado brasileiro. Que as 
licitações sejam mais transparentes, que as obras 
públicas sejam executadas e o recurso público seja 
mais bem aplicado, para que não aconteça como no 
caso da Cesan, que é uma vergonha e para que 

possamos fazer o que o Senhor Governador tem feito 
na Segurança Pública. 

 Ouvimos o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, que é Delegado de Polícia, dizer que ao longo 
de toda a sua carreira, nunca viu um investimento tão 
grande na Segurança Pública. Isso ocorreu porque 
cobramos. Sair da Casa de R$ 4,7 bilhões de 
orçamento, para chegar à casa de quase doze bilhões 
de reais. Esse é o papel do Legislativo; fiscalizar, 
legislar e debater com a sociedade. No entanto, temos 
regras a seguir: a Constituição e as leis. Se 
começarmos a não exercer de fato nosso papel de 
fiscalizar - cumprimento a todos - não teremos mais o 
Poder Legislativo exercendo a sua real função e, 
portanto, as ruas não legitimarão o Poder Legislativo 
como um todo - não falo o Senhor Deputado a, b ou c 
-, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas. 

Senhor Presidente, termino minha 
manifestação dizendo o seguinte: a Casa já encerrou 
o debate, mas temos outros pela frente, inclusive, o 
modelo do Governo do Estado sobre os precatórios. 
Considero esse tema importante e que precisamos 
votar o projeto, afim de que se possa dar condição 
àqueles que, ao longo de muitos anos, pleiteiam 
juntamente ao Governo o recebimento dos 
precatórios. Neste momento, o Governo regulariza os 
precatórios, através de uma lei. Esta Casa precisa 
votar e demonstrar para o que veio. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Discussão única, em regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 274/2013.  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Marcelo 
Santos, Janete de Sá e Atayde Armani.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, mais uma vez 
agradeço ao Senhor Deputado Elcio Alvares, 
Presidente da Comissão de Justiça, a honra de me 
designar relator de uma matéria tão importante e que 
talvez aqueles que estão nos assistindo pela TV 
Assembleia, no canal aberto, fechado e digital e 
aqueles que estão nas galerias desta Casa saibam da 
importância desse projeto para o Estado, mas 
principalmente para o palco que esta sendo discutido 
agora, que é a Assembleia Legislativa. 
 Senhora Deputada Janete de Sá, a Mensagem 
Governamental n.º 190/2013, diz: 
 
Submeto ao exame dessa Assembleia Legislativa o 
incluso Projeto de Lei que tem por escopo revogar o 
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artigo 2º da Lei n° 9.705, de 21 de setembro de 2011. 
 
Como é de conhecimento de V. Exª, o Estado aderiu 
ao regime especial de pagamento de precatórios em 
2010 e, por conta disso, vem depositando 
mensalmente 1/12 de sua receita corrente líquida 
anual em conta própria, sob gestão do Poder 
Judiciário, destinada exclusivamente ao pagamento 
de precatórios. 
 
Por meio do artigo 2.º da Lei Estadual 9.705/2011, o 
Estado optou pela utilização de 50% (cinquenta por 
cento) dos recursos depositados para pagamento de 
precatórios na forma de acordo direto com os 
credores. 
 
Em razão disso, os órgãos do Poder Judiciário onde 
há precatórios devidos pelo Estado, por meio de 
editais, convocaram todos os credores para que 
manifestassem interesse em aderir às propostas de 
acordo feitas pelo Estado, após o que foram 
realizadas audiências de conciliação com todos os 
interessados. 
 
Após ter sido oportunizado ao universo de credores a 
faculdade de aderir às propostas de acordo do 
Estado, restaram recursos na conta destinada ao 
pagamento dos acordos. 
 
Assim, para manter dinâmica e eficiente a política de 
pagamento de precatórios, em atendimento aos 
anseios da sociedade capixaba, é necessário revogar 
o artigo 2.º da referida lei, a fim de que se possa 
optar, mediante decreto, por uma nova modalidade 
de pagamento que permita a satisfação do crédito de 
centenas de credores em curto espaço de tempo. 
 
 Senhor Presidente, sendo assim, o Projeto de 
Lei n.º 274/2013, diz: 
Revoga o artigo 2º da Lei 9.705 de 21 de setembro de 
2011. 
 
Art. 1º Fica revogado o artigo 2º da Lei 9.705/2011. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 Isso significa que temos a oportunidade de 
quitar dívidas, sanear as contas, o que eleva o 
Governo. 

Senhor Deputado Elcio Alvares, V. Ex.ª que 
foi Governador deste Estado sabe que quando o 
Estado reduz seu endividamento, em especial com 
precatórios, cresce seu limite para contrair novas 
dívidas para investimento. Não é o caso do nosso 
Estado, que tem recursos e arrecadação de uma 
administração séria, hoje capitaneada pelo 
Governador Renato Casagrande. 
 Neste caso específico, além de quitar as 
dívidas de precatórios, também almejamos, e abre-se 
aí uma janela para tal, quitar por meio de precatório 

os 11,98% com os servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 Assim sendo, relatamos pela 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Lei n.º 274/2013. (Muito 
bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

Presidente, peço a palavra para discuti-lo.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, não vou dizer que 
o Projeto de Lei n.º 274/2013 está chegando em boa 
hora porque já deveria ter chegado há muito tempo. 
Mas, com relação a precatório temos uma 
preocupação muito grande, principalmente neste 
momento em que quase não falamos nos 11,98%, 
pois o foco está no projeto que trata da 
reestruturação, do plano de cargos e salários dos 
servidores da Assembleia Legislativa, vetado pelo 
Senhor Governador Renato Casagrande. Mas, ainda 
não apreciamos o veto. 
 O parecer do Senhor Deputado Marcelo 
Santos foi muito preciso. E, naturalmente, somos 
favorável ao parecer de S. Ex.ª. 

Senhor Presidente, gostaríamos de citar que 
nos estados de Sergipe, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte e 
Minas Gerais os conselheiros são escolhidos de 
acordo com a emenda que estamos defendendo. 
 Repetindo para alguns que não ouviram: os 
estados de Sergipe, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Norte e o 
Minas Gerais já escolhem conselheiros dessa forma. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Justiça, já sabíamos que esse Projeto 
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de Lei n.º 274/2013, oriundo do Executivo, viria para 
esta Casa. Este projeto vem resolver a questão dos 
11,98% de uma forma objetiva. 

Estivemos recentemente em reunião com o 
Senhor Governador Renato Casagrande e S. Ex.ª 
falou em alto e bom som que encaminharia para o 
Legislativo um projeto de lei em que todos aqueles 
que têm direito aos 11,98% estariam acobertados. E 
que Governo pagaria.  

Falou mais, falou que temos para este ano, 
foi o que entendemos, trezentos milhões de reais para 
pagar precatórios. Com certeza, esse valor é 
suficiente para o pagamento de todos os funcionários 
efetivos ou comissionados desta Casa de Leis que, 
por ventura, venham a se inscrever. Para isso é 
importante que se inscrevam. 

O Governo conseguiu uma solução 
constitucional. Do jeito que estava não poderia ser 
pago. Dizemos isso porque fomos e continuamos 
sendo um defensor intransigente do direito dos 
funcionários, como outros Senhores Deputados 
também o são. 
 O Senhor Governador foi bastante 
inteligente, porque notamos na fala de S. Ex.ª que 
estava procurando uma solução. Essa solução veio e 
tem o objetivo de resolver, pelo que entendemos, a 
situação de todos os funcionários desta Casa, assim 
como daqueles que passaram por esta Assembleia 
Legislativa, pagando os 11.98%, desde que esses 
funcionários se inscrevam no encaminhamento do 
precatório. Foi uma solução importante e queremos, 
inclusive, agradecer ao Governo do Estado, porque é 
uma forma rápida de pagamento.  

Senhor Leandro Machado, sou um cara que 
tem facilidade com os números e foi dito que há 
trezentos milhões de reais para o pagamento dos 
precatórios, que terão preferência.  

Está aí a solução do problema. Ou seja, até o 
final do ano de 2013 todos os funcionários que se 
inscreverem poderão ter os seus direitos 
solucionados. Foi o que entendi e agradeço ao 
Governo do Estado, pois foi uma boa cartada.  

Muitas vezes criticamos quando as coisas 
estão erradas, mas quando são feitas corretamente o 
nosso objetivo é assomar a esta tribuna para elogiar. 
Estamos elogiando o Governo do Estado em função 
de ter conseguido uma solução para os tão sonhados 
11.98%. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ELCIO ALVARES) - Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Janete de Sá.   

A SR.ª JANETE DE SÁ - (Sem revisão da 
oradora) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Justiça, seremos breves para 
encerrarmos a discussão nesta Comissão. É um 
benefício e o Governo do Estado determina o 
pagamento aos servidores. O Estado deve, porque o 
precatório é uma dívida com os servidores.  

Como disse o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, o Senhor Governador do Estado 
determinou esse pagamento. Esses recursos já estão 
depositados e os valores existem, Senhor Leandro 
Machado.  

Hoje, não dará tempo de finalizarmos a 
discussão desta matéria porque analisamos matérias 
que demandaram grande tempo, mas é um projeto 
muito importante para os servidores desta 
Assembleia Legislativa. Somos testemunha do tempo 
que os nossos funcionários estão lutando para 
receberem os 11.98%, um percentual já recebido por 
todos os demais Poderes que também tinham direito. 
Porém, até então, os funcionários desta Casa de Leis 
ainda não receberam esse valor. 

O presente projeto é muito importante para 
quem o Estado tem dívida. Esse pagamento é uma 
poupança que poderão usar, felizmente, porque 
muitos ainda estão em vida. Acredito que muitos já 
se foram sem o pagamento dessa dívida. Mas, agora, 
os funcionários poderão usar esses valores, porque o 
compromisso do Senhor Governador Renato 
Casagrande, S. Ex.ª falou com os trinta Deputados 
Estaduais que faria esses pagamentos até o mês de 
dezembro deste ano. 

Ninguém pode gastar por conta ainda, porque 
sabemos da burocracia do serviço público. Mas é 
uma questão que já tem recursos aportados. É uma 
questão certa. E só depende que esta Casa de Leis 
aprove. Certamente, esta Casa de Leis, por 
unanimidade aprovará, contemplando uma 
reivindicação antiga e merecida dos servidores da 
Assembleia Legislativa e de todos aqueles servidores 
com quem o Estado do Espírito Santo tem dívida. 
Dessa forma, o Estado do Espírito Santo poderá 
quitar essas dívidas menores. 

Alertamos o Sindicato que, caso não tenha 
entrado com pedido de precatório na Justiça, corra e 
entre, para que, de fato, possa ser contemplado com 
esse benefício tão sonhado pelos servidores desta 
Assembleia Legislativa. Alguns servidores não estão 
mais nesta Casa, não são mais servidores da 
Assembleia Legislativa, mas têm direito a esse 
benefício.  

Votaremos, neste Plenário, o mais rápido 
possível, para que os servidores possam ser 
contemplados. Registramos nosso agradecimento ao 
Governador.  

Senhor Leandro Machado, pedimos para que 
o Senhor mobilize os servidores, como todas as 
outras vezes tem mobilizado, pois essa é uma vitória 
dos senhores, servidores da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE - (ELCIO 
ALVARES) - Continua em discussão o parecer. 
(Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator.   
 
O SR. ATAYDE ARMANI - - Com o 

relator.  
 
O SR. ELCIO ALVARES - A Presidência 

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GENIVALDO LIEVORE) - Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados Janete de Sá e Marcelo Santos. 

Senhor Presidente, avoco o projeto para 
relatar e me prevaleço do prazo regimental para 
oferecer parecer, pois tenho informações importantes 
sobre os precatórios e seria importante comunicar e 
esclarecer ao Plenário e também às cidadãs e aos 
cidadãos do Estado do Espírito Santo, principalmente 
aqueles que estão aguardando para receber os seus 
direitos. 

  
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

É regimental.  
 

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

 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Discussão única, em regime de urgência, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 45/2013. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELCIO ALVARES) - Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Janete de 
Sá, Marcelo Santos e Atayde Armani.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

  
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) -  
Findo o tempo destinado a presente sessão, 

vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 11 de 
setembro de 2013, para a qual designo  

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
 
ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 271/2013 
e 274/2013; discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei Complementar n.o 45/2013; 
discussão única, em regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 272/2013 e 275/2013 e discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei n.o 269/2013. 

 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas. 

 
*De acordo com o registrado no painel eletrônico, 
deixaram de comparecer a presente sessão os 
Senhores Deputados Sandro Locutor e Sérgio Borges. 
 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. DÉCIMA 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 DE 
AGOSTO DE 2013. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Havendo número legal, invocando a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 
 Cumprimento os Senhores Deputados 
Rodrigo Coelho e Marcos Mansur, membros efetivos 
desta Comissão; todos os capixabas que nos assistem 
ao vivo pela TV Assembleia; os nossos servidores da 
Comissão de Educação, em nome do nosso 
Procurador José Cotrik e as nossas convidadas, que 
estaremos logo em seguida nominando, assim como 
as respectivas escolas das professoras que visitam 
hoje esta Comissão. 

Convido o Senhor Deputado Marcos Mansur 
a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 
(O Senhor Deputado Marcos 
Mansur lê Salmo, 107:3) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Agradeço a presença ao Vice-Presidente da 
Comissão, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Já 
anunciei suas convidadas que V. Ex.ª estava 
acelerando para chegar e abraçá-las. Já estão se 
sentindo acolhidas pelos Senhores Deputados desta 
Comissão. 
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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. RODRIGO COELHO - Pela 

aprovação. 
 
O SR. MARCOS MANSUR - Pela 

aprovação. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Aprovada a ata como lida. 
Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 
OF. N.º 03/2013 - Dos Vereadores da Câmara 
Municipal de Laranja da Terra, solicitando visita 
técnica a Escolas Estaduais e a viabilidade de 
construção de cobertura para a quadra poliesportiva 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
“Luiz Jouffroy”. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

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

 
OF. N.º 01/2013 - Do Excelentíssimo Senhor 
Vereador de Água Doce do Norte, Valdir Ribeiro de 
Souza, solicitando uma visita técnica nas Escolas 
Estaduais “Demerval Leite”, na Vila de Santo 
Agostinho, “Olegário Martins” e na EMEF 
Comunidade Barra Mansa, na Vila de Santa Luzia do 
Azul, Água Doce do Norte/ES. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

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

 
CI Gabinete n.º 08/2013 - Do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Marcos Mansur, justificando sua 

ausência na Reunião Ordinária desta Comissão, 
realizada no dia 06/08/2013, às 12h30min. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Ciente. Inclua-se no relatório de frequência dos 
parlamentares. 

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

 
Comunicados Diversos - Do Ministério de 
Educação, do Presidente do Fundo Nacional de 
Educação, comunicando a liberação de recursos 
financeiros. Data Doc. 04/07/2013, volumes 1 e 2. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Ciente. Encaminhe-se ofício à Comissão de Finanças. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
E-mail - Professor Mauro Lúcio de Oliveira 
solicitando participação na reunião da Comissão de 
Educação no dia 20 de agosto de 2013 para expor 
propostas referentes à Educação no Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

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

 
Processo Administrativo N.° 131867/2013 - Da 
Procuradoria Regional Eleitoral encaminhando cópia 
do documento protocolizado sob o nº PR/ES-
00012204/2013, para apreciação e adoção das 
medidas que entender cabíveis, referente ao não 
pagamento do bônus desempenho do servidor público 
estadual, Ricardo José Sanches, cargo de Agente de 
Suporte Educacional. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Pastor Marcos 
Mansur e Deputado Rodrigo Coelho, recebi esse 
protocolo do Presidente da Assembleia Legislativa 
que trata de uma lei aprovada no nosso mandato 
passado, no qual criamos o Bônus Desempenho para 
os professores do Estado do Espírito Santo. Esse 
bônus incentiva a dedicação, a motivação, o 
entusiasmo dos professores colaboradores do Estado 
e também impõem-se algumas regras, alguns limites, 
principalmente com relação à assiduidade, cortando o 
Bônus Desempenho na falta por alguns motivos, na 
quase totalidade. 

Alguns fatos têm acontecido e podemos 
rediscutir essa lei. Um deles é o caso que chegou aqui 
e nos surpreendeu. Conversamos com o Senhor 
Procurador José Cotrik e, no nosso entendimento, foi 
encaminhado da Procuradoria Regional Eleitoral, do 
Ministério Público Eleitoral que submetesse à 
Assembleia Legislativa. 
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Pode ser que o Procurador entendeu que a 
Assembleia Legislativa possa fazer alguma 
ingerência junto à Secretaria de Estado da Educação, 
para rediscutir, pois foi retirada a possibilidade desse 
profissional, o Senhor Ricardo José Sanches, de 
receber o Bônus Desempenho. 

A Secretaria de Estado da Educação tem a lei 
para se cumprir. Mas, neste caso, esse profissional foi 
convocado a trabalhar nas eleições e teve ausência, 
teve o prejuízo de não receber o Bônus Desempenho. 

A nossa sugestão é ainda não liberar esse 
processo, porque queremos estudá-lo, com o apoio da 
nossa Procuradoria, para nós sugerirmos ao Governo 
do Estado, em casos como esses, porque não é da 
vontade do profissional, mas é uma convocação que 
está amparada pela Lei Federal n.º 8. 868, de 14 de 
abril de 1994 e a Lei Federal n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997. 

Nossa assessoria já tem o despacho que por 
entender respeitosamente que referidos dispositivos 
devem ser impetrados sistematicamente em harmonia 
com o disposto da Lei Complementar n.º 504/09 e o 
possível reexame do recurso administrativo 
apresentado pelo servidor Ricardo José Sanches.  

Mas, antes de proferir esse despacho quero o 
apoiamento dos nossos pares para que ainda 
avoquemos este projeto e deliberemos na próxima 
semana.  

Em discussão.  
 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

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

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes. 

 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente Da Vitória, Senhores Deputados Rodrigo 
Coelho e Marcos Mansur, nossas convidadas, 
Senhoras Magda Luíza Bertolini e Simone Franco 
Garcia, que vêm nos trazer um problema que com 
certeza V. Ex.a, Senhor Presidente, com a sua 
habilidade e competência, irá colocar em deliberação. 
Tentaremos saná-lo. Todo gestor público e todo 
ordenador de despesa hoje têm problemas na hora de 
assinar documentos, compromissos. Então, eles estão 
trazendo problemas dessa lavra. O Doutor André 
Moreira me ligou ao pedido de um Promotor de 
Justiça, e eles estão aqui nesse sentido.  

Senhor Presidente, além desse problema, 
existem outros problemas que devemos verificar 
junto à Secretaria de Estado da Educação. Com 
relação ao agente de suporte educacional que ingressa 
na função, sua localização só pode ser mudada por 
permuta e nos casos em que tenha uma família e uma 
esposa que é servidora em outro município. Por 
exemplo, ele já tem um filho e a esposa está grávida 
novamente e ambos trabalham no Governo.  

Solicitei à Secretaria de Estado da Educação 

a transferência há mais de seis meses. Conseguimos 
uma permuta. O cidadão que estava na região 
noroeste assumiu outra função e pediu exoneração. 
Quando estávamos conseguindo, tornou-se sem 
efeito.  

Devemos viabilizar isso, porque em todos os 
Estados da Federação é justificada essa transferência 
e essa ida do servidor para o local onde sua família 
reside. Afinal de contas, se a minha esposa trabalha 
no Município de Pedro Canário, como servidora 
pública, tenho direito de ir para lá.  

Aqui existe um impedimento. 
 
 O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, precisamos observar com 
muito carinho esse debate, uma vez que existe 
também na Assembleia Legislativa a tramitação em 
regime de urgência de um projeto de lei que permite 
que o servidor seja cedido a outro órgão público 
apenas para assumir um cargo de provimento em 
comissão. Não é incomum haver a necessidade de 
pedir a cessão de servidor para cumprir, em outro 
órgão, em outro município, a mesma função que 
cumpre no local de origem, sem a possibilidade de 
ofertar um cargo de provimento em comissão, por 
esses motivos todos que V. Ex.a já colocou e outros 
tantos que ainda não prevemos no nosso imaginário.  

Temos uma dureza no tratamento com o 
servidor que impossibilita a dinamicidade da vida. É 
verdade que o sujeito faz concurso num determinado 
período para ficar trinta anos num lugar. Mas a vida é 
dinâmica, acontece uma série de coisas: ele se casa, 
se separa, tem filho, fica viúvo, se for servidora, fica 
viúva, se casa de novo. As coisas acontecem, os 
cônjuges têm outras ocupações. Se formos retirando 
toda a capacidade de flexibilização, vamos 
impedindo que a pessoa tenha ascensão na sua 
carreira profissional, tenha ascensão pessoal por 
conta de uma exigência muitas vezes endurecida 
demais para quem é um servidor público e dedica a 
vida inteira ao serviço público.  

Essa é uma pauta que muitas vezes é tratada 
de maneira muito simples, vezes fria de mais, porque 
é a letra da lei, que ignora que, por trás da lei e por 
trás do processo, existe a vida de uma pessoa.  

Cabe-nos no Poder Legislativo fazer 
exatamente esse debate, trazendo sensibilidade 
política para o trato dessas questões. Às vezes somos 
condenados exatamente por fazer esse papel.  

Então queria só colaborar com o que V. Ex.a 
traz, lembrando que temos um caso que pode trazer 
as mesmas consequências que esse caso nos trouxe. 
Devemos observar com carinho essa questão e no 
plenário, no exercício das nossas votações tratarmos 
disso, conversar com o Governo acerca disso, para 
que isso não tenha nenhuma criminalização nas 
nossas posições, porque estamos observando o outro 
lado. Quero colaborar com o debate de V. Ex.ª. 

 
 O SR. GILSINHO LOPES - Já colaborou o 
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suficiente. As matérias do Governo vêm a esta Casa e 
não podemos emendá-las. Com essa reflexão que V. 
Ex.ª fez na Comissão de Educação se formos 
ouvidos, gostaria que o nosso Presidente pedisse vista 
ou desse para um de nós relatar, para que pudéssemos 
conversar no núcleo do Governo nesse sentido.  

No caso que V. Ex.ª colocou para apreciação, 
se o servidor deixar de atender à determinação 
judicial ele incorre em crime de desobediência. Aí ele 
vai incorrer em crime de desobediência ou será 
agraciado com bônus? É uma situação extremamente 
delicada e temos que com acuidade, com jeito que V. 
Ex.ª tem de analisar. Estamos aqui para somar juntos 
e tratar desse tema junto com o Procurador, para que 
possamos dar uma solução. A questão da legislação 
não prevê esse caso, mas é um caso que tem de ser 
analisado e tem que ser dada uma resposta. O 
Procurador Federal fez o encaminhamento 
entendendo que podemos mudar a legislação. 
Entendo dessa forma. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Agradeço a contribuição aos Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes e Rodrigo Coelho. 
 Solicito ao nosso assessor Grecco Chequer 
que assuma essa missão conosco. Faremos uma 
reunião e também os deputados que quiserem 
contribuir poderão participar. A sugestão do Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes é muito importante, porque 
tem um conflito de obrigações. Ele tem que cumprir 
para receber o bônus, mas se deixar de cumprir, 
também está descumprindo uma lei e vai incorrer em 
crime de desobediência. Então, temos justificativa 
para construir uma proposta de lei para o Governo 
mandar a esta Casa para dirimir esses conflitos. E 
vamos fazer, porque é nosso papel na Comissão de 
Educação. 
 Estamos remarcando algumas visitas técnicas 
que foram impossibilitadas de fazê-las em 
determinados momentos. Temos duas remarcadas, 
mas tem também a de Pacotuba, no Sul do Estado. 
Solicito à Senhora Cíntia Cristina de Vargas que nos 
informe se foi feita. (Pausa) 

A Senhora Cíntia Cristina de Vargas disse 
que está aguardando o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, proponente da visita técnica, para dar 
uma data. 

 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! A questão de Pacotuba 
gostaria de ver com V. Ex.ª, que é membro também 
da Comissão de Segurança; tivemos uma audiência 
pública da Comissão de Segurança em Pacotuba; 
temos respostas para levar para a comunidade em 
relação à questão da escola, segurança na escola, 
violência que aconteceu lá, falta de efetivo. Desde 
aquela oportunidade tentamos audiência com o 
Secretário de Estado de Segurança Pública, desde o 
dia 14 de maio e até hoje não conseguimos. Ontem, 
falei em plenário e hoje falei com o Governador antes 

de V. Ex.ª chegar, o seguinte: olha, só estou batendo 
porque não estou tendo resposta e precisamos da 
resposta. Então, gostaria de ver se marcamos uma 
data para que eu tenha uma posição do Secretário de 
Estado de Segurança Pública. Fizemos várias 
audiências públicas da Comissão de Segurança e não 
tivemos oportunidade de passar o raio x das 
solicitações feitas pelas comunidades locais dos 
municípios por onde passamos.  
 Dia 22 de agosto faremos uma visita técnica 
ao Município de São Gabriel da Palha. Solicitamos 
esse prazo para que pudéssemos saber, porque o 
Senhor Governador falou que ligaria para o Doutor 
André de Albuquerque Garcia, com objetivo de 
marcar, nesta semana, uma reunião para que 
possamos levar os problemas.  

Já solucionamos alguns problemas e 
vencemos algumas etapas. Mas precisamos ir ao 
Distrito de Pacotuba para dar uma resposta. Se 
chegarmos lá com a Comissão de Educação, para 
realizar uma nova audiência, receberemos os 
representantes e eles nos dirão que já estivemos antes 
na região e não solucionamos nenhum problema. É 
ruim para nós que somos os representantes.  
  

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Isso é importante. Colocamo-nos à disposição de V. 
Ex.ª para que possamos reforçar o pedido ao Governo 
do Estado, a fim de que possa atender a nossa 
Comissão de Segurança. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Desde o dia 14 

de maio, todos os dias a Comissão de Segurança está 
encaminhando e-mail e do dia 9 de julho de 2013 
temos encaminhado telegramas todos os dias. No dia 
19 de julho, S. Ex.ª mandou um ofício, informando 
que em função das manifestações - não vejo mais 
nenhuma manifestação - não poderia atender à 
Comissão de Segurança. É muito descaso e 
desrespeito. Agradecemos se V. Ex.ª puder intervir. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Farei isso hoje. Também estou aguardando que S. 
Ex.ª disponibilize agenda ao Senhor Prefeito 
Municipal de Iúna e ao comando daquela região.  

  
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  

 
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 piscina, em piscinas de escolas e 
creches da rede privada de ensino, clubes e 
academias que ofereçam aulas de natação no Estado 
do Espírito Santo”. 



64 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 19 de setembro de 2013 

Data de Entrada na Comissão: 01/07/2013 
Entrada na 1.ª Reunião Ordinária: 06/082013 
Relator: Deputado Rodrigo Coelho 
Prazo do Relator: 20/08/2013 
Prazo da Comissão: 27/08/2013 

 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho para relatar o referido projeto. 
 
O SR. RODRIGO COELHO - O Projeto de 

Lei n.º 483/2012, de autoria do Senhor Deputado 
José Carlos Elias, que recebeu do mesmo as Emendas 
n.os 001/2012 e 001/2013, obriga a permanência de 
salva-vidas e/ou guardiões de piscina, em piscinas de 
escolas e creches da rede privada de ensino, clubes e 
academias que ofereçam aulas de natação no Estado 
do Espírito Santo. 

O projeto foi protocolado pelo Senhor 
Deputado José Carlos Elias no dia 10 de dezembro de 
2012 e publicado no Diário do Poder Legislativo do 
Estado do Espírito Santo - DPL - no dia 15 de janeiro 
de 2013. Foi encaminhado para a Comissão de 
Constituição e Justiça, que recebeu parecer pela sua 
constitucionalidade e boa técnica legislativa. 

Destaco que, além do que objetiva a lei, a 
proposição ainda determina outras obrigações, como: 
estabelecimento de pena, primeiramente de 
advertência e multa, dobrada em caso de 
reincidência; no caso de reincidência implicará no 
encerramento das atividades e determina que salva-
vidas ou guardião de piscinas devem ser habilitados 
profissionalmente e autorizados pelo Corpo de 
Bombeiros. 

Também é importante expor os fatos 
apresentados pelo autor em sua justificativa, 
conforme relatório: 

 
No Brasil os afogamentos são a segunda causa em 
morte e a sétima em hospitalização, na faixa etária 
de 1 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde em 
2010, 1.184 crianças de até 14 anos morreram 
vítimas de afogamento.  
 
Em média 87 crianças morrem afogadas em piscinas 
segundo a ONG Criança Segura. Não existe lei 
nacional que regule o uso deste espaço, apenas leis 
estaduais e municipais segundo o Sobrasa. 
 
Certamente que o tema converge pertinentemente 
para a proteção dos direitos sociais e possui 
relevante interesse público. 
 
Ressalta-se que no dia 12/12/12 o próprio autor 
protocolizou emenda modificativa do art. 2 ° e ao 
parágrafo único do art. 3°. 
 

Por todo o exposto, concluo que o projeto de 
lei deve ser aprovado no exame de mérito. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Gostei muito desta data: 12/12/12. 
  
 O SR. RODRIGO COELHO - Acho que o 
Senhor Deputado Da Vitória forjou a data, S. Ex.ª só 
pode ter feito alguma coisa para favorecê-lo, não é 
possível. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Deputado Jamir Malini, PTN, 36. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Mandei acelerar para que todos os documentos 
fossem inseridos ano passado, para ficar um bom 
projeto e não pular para 2013. 

 
O SR. RODRIGO COELHO - Faremos 

uma enxurrada de projetos de agora para frente para 
registrar o treze. Como não há o mês treze, para fazer 
como o seu 12/12/12, faremos alguns tantos para, 
pelo menos, o ano ficar registrado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

S. Ex.ª fala assim, mas sempre teve o PDT junto a si 
em todo o apoiamento, inclusive ajudando à 
Prefeitura de Cachoeiro. A única do Espírito Santo a 
que o PDT esteve junto, até por causa de V. Ex.ª. 

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

relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
Parecer aprovado à unanimidade. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Aproveitando a audiência de 
Pacotuba, acabo de receber um e-mail de uma 
diretora que diz:  

 
Sou a mesma daquela reunião, que fiz a 
reivindicação. 
Venho por meio deste solicitar que interceda junto ao 
Secretário de Estado da Educação, Senhor Klinger 
Marcos Barbosa Alves, o cadastro de nossa escola 
Pacotuba ao projeto Bandas nas Escolas, para que 
possamos obter na Fames um regente para 
desempenhar o projeto em nossa escola. Por outro 
lado, a Fames só pode designar um regente desde 
que seja cadastrada. 

 
Essa solicitação, não sei se tem a ver com a 

que o Senhor Deputado Rodrigo Coelho colocaria, se 
há essa demanda. Então, solicito ao Senhor 
Presidente Da Vitória que coloque em deliberação e 
que oficie ao Secretário Klinger Barbosa a fim de que 
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faça o cadastro dessa escola junto à Fames, senão a 
escola perderá todos os instrumentos que possui, caso 
não tenham um regente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Qual é o nome da escola, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes? 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Escola de 

Ensino Fundamental de Pacotuba. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - O 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes está propondo à 
Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo 
que faça o cadastro da Escola de Ensino Fundamental 
de Pacotuba na Fames, com o apoio da Secretaria 
Estadual de Educação. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - O nome da 

Diretora é Sandra Lima. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - A 

proposição do Senhor Deputado Gilsinho Lopes é 
que o Secretário Klinger Barbosa faça o contato com 
a Diretora Sandra Lima em nome da Comissão de 
Educação para que seja providenciado tal ato. 

Em discussão a proposição. (Pausa) 
 
O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Sugiro aos Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Da Vitória que façamos 
em forma de indicação ao Secretário Klinger 
Barbosa. Que façamos a articulação verbal, mas em 
forma de indicação também. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Estamos propondo indicação ao Secretário Klinger 
Barbosa. 

Continua em discussão a proposição. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. RODRIGO COELHO - De acordo. 
 
O SR. MARCOS MANSUR - De acordo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - A 

Presidência também está de acordo. 
Aprovada a proposição à unanimidade. 
 
Hoje temos a visita das professoras Simone 

Franco Garcia, professora de Educação Física, e 
Magda Luiza Bertolini Tótala, ambas da Secretaria 
de Estado de Educação, da Escola Clóvis Borges 
Miguel. 

Passo a palavra ao senhor Deputado Gilsinho 
Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Quero apenas 

agradecer à sociedade a confiança que tem nesta 

Comissão. O Promotor de Justiça, Doutor André 
Moreira e as professoras estão presente exatamente 
para relatar os fatos ocorridos. Não tenho 
conhecimento, pois não consegui falar com elas 
ainda. Gostaria de passar a palavra às professoras 
para que explanem a fim de acolhermos a demanda. 

 
A SR.ª SIMONE FRANCO GARCIA - 

Senhores Deputados, boa-tarde! Na verdade, somos 
representantes de uma comissão da escola que 
também conta com representantes da escola e da 
Assopais.   

A Escola Clovis Borges Miguel encontra-se 
em Serra-Sede. É importante que os Senhores 
Deputados tenham como referência que é a escola 
que, no último ano, foi recordista, aprovando trinta e 
seis alunos na Ufes. É uma escola somente de ensino 
médio, embora funcione há três anos em salas 
adaptadas, construídas com PVC e areia em cima da 
quadra poliesportiva, abaixo do nível da rua, e 
aguardando ansiosamente pela nova escola.  

Nessa escola não há vandalismo. E, antes da 
reforma e ampliação, tinha um bom prédio escolar, 
embora antigo. Fruto dos diversos prêmios que a 
escola recebeu, como o Prêmio Nacional de 
Referência em Gestão e outros tantos - é uma escola 
que acredita na excelência do ensino público - a 
Escola foi contemplada pela Secretaria de Educação. 
Acreditávamos que estávamos sendo contemplados 
com uma obra de ampliação para que a escola 
pudesse ter laboratórios, auditório e um suporte que 
nos permitiria fazer um trabalho ainda melhor.  

Infelizmente, desde o início da obra, que foi 
iniciada com os alunos no prédio, houve diversos 
problemas, dentre eles a quebra da caixa d’água que 
inundou a escola. Há o vídeo no Youtube mostrando a 
aula de natação, caibro caindo, enfim, n situações já 
mostrando o desleixo e o descompromisso da 
empresa com a construção. 

Após a visita do Ministério Público foi que a 
obra se aprumou. Mas chegamos ao momento da 
entrega da obra que está sendo protelada há alguns 
meses. Visitamos a obra em comissão junto com a 
arquiteta da Sedu, mas, infelizmente, não tem a 
menor condição de ser entregue.  

Nesse momento, brigamos com setores que 
entendem que a obra já está pronta. Peço a permissão 
de S. Ex.as para ler a carta denúncia que fizemos e 
entregamos ao Ministério Público: 

 
CARTA DENÚNCIA 
 
Exmo. Senhor,  
 

Nós professores e representantes do 
Conselho de Escola da EEEFM “Clovis Borges 
Miguel”, apelamos à sua intervenção junto às 
autoridades competentes quanto ao que vamos expor. 

Estamos assistindo à definição de datas para 
entrega da obra de reforma e ampliação da escola, e 
ao visita-la em 29/07/2013, acompanhados da Sr.ª 
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Lívia Regina Teixeira Peixoto, arquiteta da Gerência 
da Rede Física da SEDU, e nos deparamos com a 
seguinte situação: 

 
• Janelas emperradas para abrir e fechar, 
movimento que se faz com dificuldade; 
• Portas emperradas, empenadas e mal 
instaladas; 
• Bancadas de granito remendadas, com 
desnível, mal acabadas e sem o polimento adequado; 
• Torneiras com vazamento e pias entupidas; 
• Bancadas da cozinha trincadas; 
• Teto com muitas manchas amarelas, 
indicando possível problema de infiltração no 
telhado; 
• Piso irregular; 
• Quadros brancos com bolhas e trincados; 
• Piso PAVI S sujo de concreto, dentre outros 
problemas; 
 

A SEDU firmou o prazo de entrega da obra 
para até 30 de agosto de 2013, com previsão de 
mudança do espaço alternativo (onde a escola está 
funcionando provisoriamente) para a nova escola 
(obras prontas) em 31 de agosto/2013. 

Diariamente acompanhamos a 
movimentação na obra e nada está sendo feito para 
reparar os itens citados acima. 

A mídia noticia, diariamente, o descaso dos 
alunos e funcionários com os prédios públicos, 
responsabilizando-os pela má conservação, 
transferindo toda responsabilidade de todas as 
mazelas, colocando-os como vândalos. 

Temos acompanhado e fazemos coro às 
manifestações que exigem respeito ao dinheiro 
público, transparência e atos de cidadania em 
respeito aos direitos da juventude. Aliás, a tônica da 
transparência tem eivado todo o serviço público, 
conforme se verifica da recente decisão que 
determinou a existência dos portais de 
transparência, a fim de divulgar os salários dos 
servidores públicos. 

É latente o descaso aqui tratado, no que se 
refere às obras da escola. A ideia é a construção de 
um prédio novo, que ofereça conforto e prazer aos 
alunos que frequentam a escola, mas o que se tem 
visto é um grande ralo por onde está escorrendo o 
dinheiro público. Há fortes indícios de que o 
dinheiro destinado àquela obra está sendo pago em 
medições sem o devido rigor, inclusive com materiais 
que não condizem com a planilha. Não há 
fiscalização sobre a qualidade da obra. Quaisquer 
olhos leigos são capazes de notar os “remendos” e a 
completa falta de zelo na construção que a empresa 
contratada está promovendo. Pior. Sem que as 
pessoas competentes questionem tal absurdo. 

Como aceitar calados a mudança para um 
prédio que foi construído sem o menor zelo e já 
entregue quebrado e em péssimas condições? Não 
deixaremos nossos alunos serem responsabilizados 

pela incompetência de órgãos públicos que não 
cumprem suas atribuições.  

Estamos extrapolando nossas funções, uma 
vez que a tarefa de fiscalizar obras públicas não é de 
nossa competência, estamos agindo por desespero ao 
assistir tanta negligência e não encontramos amparo 
aos nossos clamores. 

Vimos ao Ministério Público, “fiscal da lei” 
nos termos da Constituição Federal, pedir que as 
devidas providências sejam tomadas, (...) 

 
 E, agora, também dirigimo-nos a esta 
Assembleia Legislativa e a esta Comissão de 
Educação. 
(...) a fim de que se promova a regular aplicação do 
dinheiro público, e que a destinação deste tenha seu 
curso normal. A presente situação é completamente 
inaceitável. Estamos em busca do respeito ao que é 
PÚBLICO. 
 
 Temos um anexo das diversas ações, pois 
todas as situações da obra foram notificadas. Houve 
um comprometimento que, ao final da obra, fariam 
um checklist; tudo está relatado e registrado por e-
mails e ofícios pela direção da escola, com o 
acompanhamento do conselho de escola. 
 Embora a funcionária da Sedu tenha visitado 
a escola e relatado essas situações, é possível, e esse 
é o nosso medo, que o fiscal de obras diga que a obra 
está pronta porque a empresa já fez um churrasco e 
entregou a obra, apesar de termos apontado e 
mostrado, como fizemos na visita, todas as situações 
que inviabilizam a entrada no prédio. 
 Hoje, o prédio reformado é pior do que o 
prédio que tínhamos, no que diz respeito às condições 
de segurança; os laboratórios já estão condenados 
antes de entrarmos. 
 Clamamos não somente pela situação de 
obras mal feitas ou escolas que precisam de reformas, 
mas também pela qualidade do prédio que foi 
entregue, pois isso nos assusta bastante hoje. 
Clamamos por uma visita técnica desta Comissão de 
Educação para que também vislumbrem o que 
apontamos nesta reunião. Obrigada pela atenção. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Tendo em vista a gravidade 
da denúncia que acabou de ser feita, sabemos que 
muitas obras são praticadas pelas empreiteiras que 
ganham as licitações do Iopes, porém, deixam a 
desejar. Às vezes, são empresas de fundo de quintal, 
mas ganham as licitações e não têm condições de 
gerirem uma obra desse nível.  
 Conversamos com o Senhor Luiz Cesar 
Maretto Coura, Presidente do Iopes, sobre isso. Há 
várias empresas ganhando licitações no interior do 
Estado, deixando a população em polvorosa. Estão 
deixando de efetuar pagamento aos fornecedores 
locais. 
 Denunciamos e entregamos ao Senhor 
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Governador do Estado cópia de nota fiscal de posto 
de gasolina, de pessoa que tira areia, de fornecedor de 
material de construção. Pessoa que fornece 
hospedagem sem pagar e depois recebe tudo em dia.  
 Nesse caso, uma arquiteta foi ao local e 
verificou toda a situação. Esse clamor das professoras 
presentes nesta reunião e do conselho está justificado. 
 Queremos colocar em deliberação uma visita 
técnica ao local, apesar de já terem solicitado. 
Estamos disponíveis a partir de quarta-feira, qualquer 
hora, porque segunda e terça-feira temos sessão à 
tarde e, na quarta-feira, até meio-dia.  
  

O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Em discussão o requerimento do Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. (Pausa) 

 
O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Estive no Governo do Estado 
como Secretário. Muitas vezes o nosso Senhor 
Governador não consegue informação das obras em 
execução pelo Estado afora. 

Encaro a carta redigida por V. S.as como uma 
grande contribuição ao serviço público. Dessa forma, 
sugiro a esta Comissão que encaminhemos essa carta 
ao Senhor Governador para que tenha conhecimento 
do relato das servidoras. Primeiro, porque fazem 
parte da equipe de S. Ex.ª. 
 
 A SR.a MAGDA LUÍZA BERTOLINI - 
Sou Magda, pedagoga da Escola.  

A título de informação, para chegarmos ao 
ponto desta carta que foi protocolada no Ministério 
Público do Município de Serra e também está sendo 
protocolada no Ministério Público Estadual, tivemos 
uma audiência com o Senhor Governador. Não foi 
somente em função desse fato, incluímos também 
outras questões na pauta. Estive com a diretora da 
Escola, com o Senhor Governador, de modo que a 
divulgação é muito ampla e irrestrita. É de 
conhecimento da grande maioria dos órgãos, dos 
setores responsáveis que essa obra de reforma e 
ampliação vem se arrastando há quase quatro anos. 
Temos documentado na Escola que foram 
encaminhados, ao longo deste período, todas as 
irregularidades, inclusive gato de água, de energia, 
energia que cai toda hora, problemas seríssimos com 
a obra. Todos os fatos ocorridos com 
encaminhamentos. Então, realmente é um 
acontecimento quase que de domínio público, 
principalmente das partes envolvidas. 
 
 O SR. RODRIGO COELHO - Em que 
tempo aconteceu essa conversa com o Senhor 
Governador? Tem muito tempo? 
 
 A SR.a MAGDA LUÍZA BERTOLINI - 
Não. 
 
 O SR. RODRIGO COELHO - A obra já 

estava nesse estágio de conclusão?  
 
 A SR.a MAGDA LUÍZA BERTOLINI - É. 
Essa conversa foi há uns três, quatro meses. 
 

O SR. RODRIGO COELHO - Qual 
encaminhamento foi tirado de lá? As Senhoras 
perceberam se alguma coisa foi feita? 

 
 A SR.a MAGDA LUÍZA BERTOLINI - 
Não. 
 
 O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 
Presidente, posta a informação da Senhora Magda 
Luíza Bertolini, acredito que possamos mandar a 
correspondência para o Senhor Governador, porque 
estamos recebendo a denúncia de um órgão estadual, 
de uma unidade pública estadual, para a Comissão 
avaliar se fazemos em forma de requerimento de 
informação, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, para 
ter uma resposta formal do Governo. S. S.as estão 
colocando o problema objetivamente, mas estão 
trazendo as informações não subjetivamente, mas por 
ouvir dizer, quer dizer, dizendo que a obra está 
entregue, porque não foi entregue ainda. Precisamos 
ter uma formalização, para podermos contrapor. Isso 
nos ajudaria na visita técnica. Se tivermos uma 
informação formal do Governo dizendo que a obra 
está em condições de ser entregue e formos lá e 
percebermos que não está em condições, será um 
encaminhamento. Se dizerem que estão avaliando a 
obra, porque ela não tem condições, o 
encaminhamento será outro.  

Então, sugiro que façamos este 
encaminhamento pela Comissão de Educação para 
dar resolutividade ao pleito que as Professoras 
trouxeram. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Continua em discussão. 
 
 O SR. MARCOS MANSUR - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutir. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Marcos 
Mansur. 
 
 O SR. MARCOS MANSUR - Cumprimento 
a nossa Mesa, todas as pessoas presentes e 
principalmente as Professoras Magda Luíza Bertolini 
e Simone Franco Garcia, que trazem esse desabafo e, 
ao mesmo tempo, um comunicado tão grave. 
Parabenizo S. S.as pela galhardia, pela coragem e pelo 
exercício de cidadania. Preocupa-nos estar quase 
sempre aqui tratando de um assunto como este. 
Quando não é uma obra que está sendo entregue de 
maneira precária como vocês estão dizendo, é a 
empresa que abandona a obra no meio dos serviços 
ou então atrasa o prazo estabelecido no contrato. Há 



68 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 19 de setembro de 2013 

casos aí de mais de anos. Isso são coisas graves que 
estão acontecendo. Aqui estamos tratando da questão 
das obras ligadas às escolas, à educação, mas temos 
ciência de que isso tem acontecido em diversos 
outros setores públicos do Estado. 
 Estou anotando algumas coisas para pedir 
algumas informações e fazer cumprir a lei nesses 
contratos assinados em relação a essas empresas que 
não atendem bem ao Estado. Esse é um ponto.  

Outro ponto, preocupa-nos também como 
parlamentar esses critérios de escolha. Temos que 
fazer um acompanhamento mais de perto, porque se 
passar um pente fino em muitas dessas empresas que 
estão operando aí, acho que dez por cento vão ficar. 
Noventa por cento delas não têm condições de prestar 
serviços ao Estado. E fica a pergunta: por que 
prestam? É um questionamento. 
 Professoras Magda e Simone, parabenizando 
vocês, permitam-me discordar apenas de um ponto da 
carta que os servidores daquela escola fizeram, 
quando colocaram que não é obrigação de vocês 
fazer a fiscalização. Só quero discordar disso. É 
obrigação sim, é dever e é direito, porque vocês são 
cidadãos. Aquilo lá é dinheiro nosso, é dinheiro 
público, é dinheiro dos nossos impostos. Então, 
parabenizo a atitude de vocês de estarem cuidando, 
zelando, preocupadas com a qualidade da aplicação 
desses recursos. Apenas queria fazer essa observação, 
embora já tenha sido protocolizado esse documento 
no Ministério Público, mas se pudesse mudar essa 
frase, acho que vocês fechariam com cem. Estão 
exercendo o direito e dever de vocês, e me sinto 
representado por vocês naquele lugar onde o meu 
dinheiro está sendo gasto, onde o recurso arrecadado 
do meu imposto está sendo gasto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Obrigado a todos os parlamentares pela contribuição. 
 Registramos a presença do Senhor Deputado 
Glauber Coelho e o convido para sentar-se conosco à 
Mesa. S. Ex.ª faz parte também da Comissão de 
Agricultura, que começa logo após a nossa. S. Ex.ª 
tem contribuído muito com a Comissão de Educação 
e tem sempre deixado suas sugestões aqui. 

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes propôs 
uma visita técnica. Solicito à Senhora Cíntia Cristina 
de Vargas que confira nossa agenda, pois quero 
acompanhar o Deputado. Veja se podemos junto com 
os Deputados conciliar para quarta-feira da próxima 
semana, na parte da tarde, em sintonia com as nossas 
educadoras Magda e Simone, junto com a direção 
daquela escola, e também convidar o Secretário 
Klinger Barbosa. Qualquer impossibilidade de S. Ex.ª 
comparecer, que possa ser representado pela 
subsecretaria de gerência da rede física, para que 
possamos ter informações rápidas também do que 
será feito durante a visita técnica e para que a 
resposta o Deputado Gilsinho Lopes possa dar 
imediatamente. 

Também foi proposto pelo Deputado Rodrigo 

Coelho que fosse encaminhada toda documentação 
que nos foi trazida hoje pelas nossas educadoras ao 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 
junto com o encaminhamento desta Comissão. Que S. 
Ex.ª possa ter em mãos todas as informações, pois 
tem defendido o investimento em educação em todo 
o Estado e, muitas vezes, foge à vontade do Governo, 
pois a compra pública é muito difícil e algumas 
empresas não têm responsabilidade em cumprir o 
seus contratos, conforme o elaborado no edital, como 
já foi falado pelos Senhores Deputados Gilsinho 
Lopes, Marcos Mansur e Rodrigo Coelho. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados?    
 

O SR. MARCOS MANSUR - Pela 
aprovação.  

 
O SR. GILSINHO LOPES - Pela 

aprovação. Apenas acrescento o seguinte: as 
empresas que prestam um desserviço à conclusão 
dessas obras deveriam ser impedidas de participar, 
porque deixam a desejar.  

Qual é o temor deles? Receber a obra como 
concluída e depois os problemas acontecerem. O 
gasto é redobrado. Tem também a questão dos 
alunos, que são exemplares, pois, podemos ver que 
trinta e seis alunos passaram na universidade e a 
escola não tem problema de vandalismo.  São essas 
coisas que temos que observar. 

Tenho andado um pouco pela sua região e 
podemos ver aquela obra realizada entre os 
Municípios de Colatina a Itaimbé. A empresa, a 
Blokos Engenharia, falida, pegou aquela obra; não 
fez nada; recebeu o dinheiro e agora está lá e diga-se 
de passagem, já teve aditivo. São esses gastos 
desnecessários que o Estado paga e depois não tem 
dinheiro para Saúde e Educação, uma vez que as 
pessoas ficam se locupletando do erário público e 
fica difícil. 

Voto pela aprovação do requerimento que fiz 
e da sugestão do Senhor Deputado Rodrigo Coelho.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - O 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho fez um 
requerimento, sendo apoiado pelo Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 
V. Ex. ª também apoia a proposta do Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes? 

 
O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 

Deputado Da Vitória, apenas para contribuir, informo 
que fizemos um debate há pouco tempo. O Governo 
do Estado pode impedir uma empresa de participar de 
licitação. Porém, muitas vezes, como cada secretaria 
tem autonomia administrativa - este é um bom 
modelo - o que vem ocorrendo é que uma empresa 
pode estar impedida de fazer uma obra na Educação, 
mas não está impedida de fazer na Saúde ou 
Infraestrutura.  
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Chegamos a debater, há algum tempo, que 
essa informação do impedimento fosse solidária no 
Governo para que, uma vez impedida em uma 
secretaria - não falo que seja o caso dessa 
empreiteira, mas somente para trazermos ao debate 
uma realidade do nosso cotidiano...  

 
O SR. MARCOS MANSUR - Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, permita-me dizer que V. 
Ex.ª está corroborando com aquilo que eu havia 
falado em relação a esses problemas e não é a 
primeira vez, é quase sempre, que discutimos isso 
nesta Assembleia Legislativa. Em cima do que V. 
Ex.ª coloca, essa informação agrava ainda mais a 
minha fala e a situação. E, portanto, fica a pergunta: 
por que isso acontece dessa forma?  
 

O SR. RODRIGO COELHO - A pergunta 
que deveria ser feita é: por que a informação não é 
solidária? Porque cada secretário determina através 
do administrativo o impedimento por conta de uma 
experiência que aconteceu em sua própria gestão. 
Isso não ocorreu comigo enquanto estava secretário, 
mas vi acontecer.  

 
O SR. MARCOS MANSUR - Senhor 

Deputado, será que isso não é proposital? É a este 
ponto que quero chegar. 

 
O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 

Deputado Marcos Mansur, quem sou eu para julgar 
as pessoas. Não quero fazer juízo de valor pessoal 
das pessoas, o que quero é debater o procedimento. O 
Estado é uma instituição extremamente grande. Se 
quisermos suspeitar de todas as pessoas, não daremos 
uma contribuição para melhoria dos procedimentos. 
Precisamos debater os procedimentos.  

É importante que consigamos fazer com que 
essa informação, quando houver o impedimento de 
uma empresa, seja solidária.  

Para se ter o impedimento de uma empresa é 
preciso atender às prerrogativas legais. Precisa haver 
um processo administrativo que trate disso. Quanto à 
contratação, também obedece a uma lei federal de 
licitação, Doutor José Cotrik está presente e pode 
falar bem melhor do que eu, mas também obedece a 
um procedimento legal. Também precisamos debater 
como estão nossas peças legais. Como estão as leis 
que criamos? Atendem? Estamos vivenciando 
problemas novos. O problema está na fiscalização em 
si ou na morosidade do impedimento? Quero reforçar 
porque a possibilidade de impedimento há. Então, 
com a intenção de contribuir, minha fala acabou 
polemizando. 
 Voto a favor da indicação que V. Ex.ª, 
Presidente, encaminhou nesta Comissão. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho, V. Ex.ª falou em polemizar. Estamos aqui 

para solucionar um problema trazido pelas professas 
de uma escola de Serra-Sede. Mas tenho que registrar 
que isso está sendo corriqueiro, haja vista a reforma...  
foi feita licitação para a reforma do estádio Kléber 
Andrade; jogaram o estádio no chão para construírem 
um novo. A empresa falida é a mesma que foi fazer a 
obra de Colatina, Itaimbé. Cais das Artes, a Santa 
Bárbara Engenharia teria que dar garantias por ter 
sido a única, foi exclusiva, e não deu garantia 
nenhuma. 
 O Estado não está tomando os cuidados 
necessários e pode incorrer em crime de 
responsabilidade, improbidade. É o que as 
professoras estão relatando. Se elas aceitam a obra 
como concluída, podem ser responsabilizadas. 
Quando falaram que não é obrigação delas, entendi 
que é por não serem fiscais da obra, mas, como 
cidadãs, como professoras, e como querem o bem do 
dinheiro público, estão no papel certo. 
 Senhor Presidente, muito obrigado e me 
desculpe a polêmica trazida. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Agradeço aos nobres Deputados. 
 A Presidência acompanha. Aprovado. 
 Peço a compreensão dos nobres pares para 
que possamos encerrar a reunião agora, devido ao 
avançado da hora. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, a data? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - A 
data sugerida foi quarta-feira da próxima semana, no 
período da tarde. Conciliaremos o horário com o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes. Os Senhores 
Deputados Marcos Mansur e Rodrigo Coelho 
confirmaram a presença. Estaremos com toda a 
equipe de Deputados, com todos os membros efetivos 
de nossa Comissão.  

Agradeço ao Senhor Deputado Glauber 
Coelho, que está à frente da Comissão de 
Agricultura, a paciência. Vou concluir, mas antes 
farei um registro importante. Hoje comemora-se o 
Dia do Economista. Esta Comissão saúda os 
profissionais economistas do Espírito Santo e de 
nosso País, que contribuíram com o desenvolvimento 
de nosso Estado.  

E, domingo, dia onze de agosto, comemorou-
se o Dia do Estudante. Nada mais justo do que esta 
Comissão saudar os estudantes. Esta Comissão deu 
contribuições muito importantes, desde a legislatura 
passada e agora também, como o Portal do Estudante 
proposto por nós. Temos uma audiência pública 
deliberada e aprovada em conjunto com a Comissão 
de Segurança para debater a violência nas escolas, 
tema complexo realmente. Estamos contribuindo com 
sugestões ao Governo do Estado para melhorar a 
sensação de segurança não só dos alunos, mas 
também dos educadores e familiares que têm filhos 
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em escolas. Já demos várias outras contribuições 
motivadas por nossos profissionais para a melhoria da 
qualidade do ensino. Deixo o registro e a saudação a 
todos os estudantes do Estado pelo Dia do Estudante. 

Antes de concluir, passo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, conversava com o Senhor Deputado 
Marcos Mansur, na quarta-feira temos sessão pela 
manhã e a partir das onze horas é a fase do Grande 
Expediente. Poderíamos nos deslocar até lá às 11h; 
liberávamos mais cedo os Senhores Deputados que 
são da região Sul e marcávamos em torno de 
11h40min, meio-dia. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 

Não poderemos por causa do Regimento Interno, 
porque é previsto que nossa sessão ordinária termine 
ao meio-dia. Podemos marcar a visita às 13h. É uma 
visita técnica bem objetiva. Já temos todas as 
informações e os locais precisos. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Após o 
encerramento da sessão ordinária nos deslocaremos? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DA VITÓRIA) - 
Exatamente. Às 13h. Dando tempo de a TV 
Assembleia também se deslocar, pois é muito 
importante o registro de áudio e vídeo. Assim 
poderemos contar com toda a equipe da TV 
Assembleia, após o término da sessão ordinária, se 
deslocando conosco.  
  

COMUNICAÇÕES:  
 
Visita técnica na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio São Gabriel da Palha, dia 
22/08/2013, quinta-feira, às 10h, no Município de 
São Gabriel da Palha/ES, com a presença dos 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Marcos Mansur 
e Rodrigo Coelho. 

Visita técnica em Aracruz nas escolas 
estaduais Caboclo Bernardo em Barra do Riacho, 
Ermentina Leal na vila do Riacho e Monsenhor 
Guilherme Schmitz no bairro De Carli, dia 
06/09/2013, sexta-feira, às 10h, no Município de 
Aracruz/ES.  

Essa foi remarcada devido à impossibilidade, 
mas os Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Rodrigo 
Coelho, Marcos Mansur e Glauber Coelho estarão 
presentes conosco. 

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 FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS. NONA 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 DE 
SETEMBRO DE 2013. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão. 

Cumprimentamos todos. É com muito prazer 
que hoje fazemos a primeira sessão de sabatina dos 
candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo.  

Queremos neste momento declarar que a 
Assembleia Legislativa pela primeira vez, por meio 
de um trabalho maravilhoso dos nossos funcionários 
que trabalham na TV Assembleia, transmite a 
sabatina ao vivo pela TV Assembleia e outros meios 
de comunicação ligados a esta Casa.  

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 - (ATAYDE 

ARMANI) - Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. JAMIR MALINI - A favor. 

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - A favor. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - A favor. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Aprovada a ata como lida. 
 Encontram-se à Mesa os Senhores 

Deputados Doutor Hércules e Rodrigo Coelho.  
Convido para fazer parte da Mesa o Senhor 

Deputado Genivaldo Lievore. V. Ex.as nos honram 
com a presença neste trabalho. (Pausa) 
 
 (Toma assento à Mesa a referida autoridade) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Registramos o Ofício enviado pelo 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, justificando sua 
ausência à reunião, tendo em vista que estará 
participando como testemunha em favor do 
Ministério Público, de júri que acontece em 
Cachoeiro de Itapemirim. Deixamos registrado em 
ata. 

Registramos também o Ofício do Senhor 
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Deputado Claudio Vereza, encaminhado a esta 
Comissão, solicitando acoplar ao processo duas 
certidões que, por atraso do Tribunal de Justiça, 
chegaram ontem a suas mãos. Inclusive, houve um 
comunicado do Tribunal de Justiça informando que o 
atraso das mesmas foi por culpa do Tribunal.  

Portanto, não poderia - como pessoa 
democrata que somos - deixar de acolher o referido 
ofício. Mesmo assim, coloco à apreciação dos 
membros desta Comissão o referido requerimento.  

Em discussão o Requerimento. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - A favor. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - A favor. 
 
O SR. JAMIR MALINI - A favor. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Esta Presidência também acolhe o 
requerimento, tendo vista que o atraso não foi por 
culpa do candidato, e sim do emissor desses ofícios. 

Aprovado à unanimidade. 
À Secretaria para anexar ao presente 

processo. 
A pedido do Senhor Deputado José 

Esmeraldo deixo registrado que são membros 
efetivos desta Comissão além deste Deputado, 
substituindo o Senhor Deputado Sérgio Borges, por 
ser candidato; os Senhores Deputados Jamir Malini e 
Glauber Coelho são suplentes dos Senhores 
Deputados Sérgio Borges e Dary Pagung, que são 
candidatos. E os Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Luzia Toledo, Euclério Sampaio e Lúcia 
Dornellas são os membros efetivos. 

O Senhor Deputado Glauber Coelho não está 
presente porque está presidindo a Comissão de 
Agricultura, mas tenho certeza de que ao terminar 
estará presente. 

Passa-se à Ordem do Dia. 
Senhoras e Senhores Deputados; Senhoras e 

Senhores candidatos; cidadãos e cidadãs do Estado 
do Espírito Santo, esta Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas tem a honra e o papel histórico de 
proceder, a partir desta reunião, à arguição dos vinte 
e dois candidatos e candidatas inscritos para a disputa 
da vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, aberta em razão da 
aposentadoria do ex-Conselheiro Marcos Miranda 
Madureira, fato este comunicado na forma regimental 
a este Poder Legislativo, através do ofício de n.º 
301/2013, protocolado no gabinete da Presidência 
deste Poder Legislativo, no dia 04 de junho do 
corrente ano. 

Este ofício encontra-se publicado no Diário 
do Poder Legislativo do dia 11 de junho do corrente 

ano, juntamente com o comunicado de abertura da 
vaga, este firmado à Mesa Diretora desta Casa. 

A partir das publicações no Diário do Poder 
Legislativo do dia 11 de junho do corrente ano, as 
inscrições para candidatos e candidatas foram 
abertas, resultando nas seguintes indicações listadas 
por ordem cronológicas de suas protocolizações: 
Senhor Deputado Claudio Humberto Vereza Lodi, 
Senhor Renato Ferraz Martins, Senhor Deputado 
Dary Alves Pagung, Senhor Luiz Guilherme Vieira, 
Senhora Marilene Alves Ferreira, Senhor Carlos 
Roberto Bianchi, Senhora Tânia Maria Pires e Pinho, 
Senhor Deusvaldo Resplande de Carvalho, Senhor 
Rodrigo da Rocha Rodrigues, Senhor Ivan de 
Almeida Ferreira Júnior, Senhor João Luiz Cotta 
Lovatti, Senhora Alba Soares de Aguiar, Senhor 
Deputado Sérgio Manoel Nader Borges, Senhor João 
Alfredo de Souza Ramos, Senhor Walcir Gonçalves 
da Silva, Senhora Márcia Jaccoud Freitas, Senhor 
Walter Conde Filho, Senhor Adaiso Fernandes 
Almeida, Senhor Jeferson Luis Alves, Senhor Luiz 
Renato Azevedo da Silveira, Senhor Marco Antônio 
da Silva e o Senhor Deputado Paulo Roberto Ferreira. 

Comunico que, na forma do Regimento 
Interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar 
desta Casa de Leis, que os Senhores Deputados 
Sérgio Borges, Dary Pagung e Paulo Roberto, 
membros titulares deste colegiado legislativo estão 
impedidos de participar das votações e das discussões 
sobre a matéria no âmbito desta Comissão, haja vista 
estarem inscritos como postulantes à vaga aberta pela 
aposentadoria do Senhor Marcos Miranda Madureira. 

Esta Comissão, através do Edital n.º 02/2013, 
publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário do 
Poder Legislativo, no dia 11 de setembro de 2013, 
bem como na página desta Casa de Leis, na rede 
mundial de computadores, definiu a seguinte 
metodologia para os trabalhos dessa arguição: 
  
I - na forma do artigo 102, “caput”, do Regimento 
Interno, as reuniões terão a duração máxima de 3 
(três) horas, podendo, na forma do artigo 103 do 
mesmo diploma legal, serem prorrogadas por mais 
uma hora; 
 
II - o (a) candidato (a) terá direito a 10 (dez)minutos 
para a sua explanação, podendo esse tempo ser 
prorrogado, a requerimento do (a) candidato (a) ou 
de parlamentar, por igual período; 
 
III - cada parlamentar poderá arguir o (a) candidato 
(a) com, no máximo 3 (três) perguntas de, até, 2 
(dois) minutos cada; 
 
IV - o (a) candidato (a) disporá de um prazo de até 2 
(dois) minutos para responder a cada uma das 
perguntas; 
 
V - os casos omissos serão deliberados pelo Plenário 
da Comissão. 
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Queremos também acrescentar que todo 
Deputado presente à sessão terá o direito 
regimentalmente a sabatinar o candidato sem direito a 
voto, mas também terá no caso, presente à atual 
sessão, os Senhores Deputados Genivaldo Lievore, 
Doutor Hércules e Rodrigo Coelho. 

Determino à Secretaria da Comissão que 
disponibilize cópias do edital para todos e todas que o 
desejarem, lembrando, entretanto, que se encontra 
publicado nas páginas da internet. 

Antes de ouvir e inquerir o primeiro 
candidato, comunico aos membros desta Comissão 
que, no dia 16/09/2013, foi protocolado um atestado 
de licença médica por sete dias em nome do 
candidato Luiz Guilherme Vieira, com base no item 
5.º do Edital 02/2013, que prevê que os casos 
omissos serão deliberados por este colegiado. 

Submeto ao mesmo a proposta de adiamento 
de arguição do Senhor Luiz Guilherme Vieira por 
tratar-se de curto período de licença, sendo a mesma 
remarcada para a primeira reunião a ser realizada 
após o término do período de licença. Dessa forma, 
mantém-se a normalidade do processo de arguição 
dos candidatos e candidatas, convocando-se os 
inscritos e as inscritas subsequentes para serem 
ouvidos até o fim da licença do Senhor Luiz 
Guilherme Vieira, que se expedirá no dia 19/09/2013. 

Por isso coloco em discussão a proposta desta 
presidência. 

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

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - De acordo 

com o pedido. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Concordo 
com o pedido. 
 

O SR. JAMIR MALINI - De acordo com o 
pedido. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - De acordo com 
o pedido.   
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Aprovado por unanimidade. Comunico 
ao Senhor Luiz Guilherme Vieira essa decisão. 

Conforme as normas do Edital n.º 02/2013, 
concedo a palavra ao candidato Senhor Claudio 
Humberto Vereza Lodi, Deputado Estadual, pelo 
prazo de dez minutos prorrogável por até mais dez 
minutos a pedido do candidato. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, Deputado Atayde Armani, colega 
enquanto Deputado e enquanto cadeirante e lutador 

pelas causas desse segmento, desde a década de 80; 
demais colegas da Comissão, Senhores Deputados 
Jamir Malini, José Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Luzia 
Toledo; demais colegas presentes que prestigiam este 
momento nesta Casa Legislativa, os Senhores 
Deputados Rodrigo Coelho, Doutor Hércules e 
Genivaldo Lievore; minhas saudações aos demais 
candidatos presentes, os Senhores João Luiz Cotta 
Lovatti, Renato Ferraz Martins, Rodrigo da Rocha 
Rodrigues, creio que são esses os presentes; minha 
saudação a todos os demais candidatos. Desculpem, 
não estava registrado para mim, mas há mais uma 
candidata presente. Obrigado por acompanhar este 
momento. 

Este é um momento que considero histórico 
para a vida desta Casa de Leis, no que tange à 
escolha de Conselheiro de Tribunal de Contas, ao 
menos no período em que acompanho a vida desta 
Casa Legislativa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Senhor Deputado, por favor, peço um 
minuto. Convido para fazer parte da Mesa o Senhor 
Deputado Roberto Carlos, que inclusive é do partido 
de V. Ex.ª. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
Deputado) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Saudação ao 

Senhor Deputado Roberto Carlos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Registro também a presença do Senhor 
Esthério Colnago, Presidente da OCB, que se 
encontra na plateia. Obrigado pela presença e se V. 
S.ª quiser sentar no Plenário desta Casa Legislativa 
será um prazer. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Minha 
saudação ao nosso colega. 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Desculpe-me, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, pela intervenção, mas tinha que fazer o 
convite ao Senhor Deputado Roberto Carlos.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Saúdo o 
companheiro, Senhor Deputado Roberto Carlos, 
membro da Mesa Diretora e, também, o Senhor 
Esthério Colnago, Presidente da OCB/Espírito Santo, 
que estava presente para outro evento nesta Casa 
Legislativa.  

Saúdo os servidores do nosso gabinete, da 
assessoria desta Casa Legislativa, da Senhora 
Senadora Ana Rita, da Senhora Deputada Federal 
Iriny Lopes e minha saudação especial a toda equipe 
da TV Assembleia que transmite ao vivo esta 
reunião. É sabatina ou terçatina? É arguição. É 
melhor usar o termo técnico.  
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Saúdo também minha Teresa, que hoje 
dedicou a manhã para acompanhar este momento, e 
ao querido irmão Ricardo. Enfim, todos, a Marina e 
minha querida sobrinha Maria, que acabam de 
chegar.  

Dizia que é um momento histórico, porque, 
senão me engano, pelo menos no período em que 
acompanho este processo, é a segunda vez que vejo 
uma disputa acontecendo. Em primeiro lugar, porque 
vários Deputados se inscreveram. Normalmente há, 
pelo menos nos últimos tempos, apenas um indicado 
e, por consenso, escolhe-se de maneira tranquila, 
serena, aquele Conselheiro. É mais uma indicação. O 
fato de termos quatro Senhores Deputados e mais 
dezoito outros candidatos da sociedade, fez com que 
essa escolha fosse registrada na história da 
Assembleia Legislativa e do próprio Tribunal de 
Contas. É inédito, vamos dizer assim, e é de uma 
quantidade e uma qualidade de candidatos a essa 
função pública tão importante para a vida do Estado 
do Espírito Santo. 

Foi Rui Barbosa que criou o primeiro 
Tribunal de Contas, como Ministro da Fazenda, no 
primeiro Governo da República. Havia lutas para a 
criação de uma Corte de Contas, antes, no período do 
Império. Mas o grande Rui Barbosa teve a iniciativa 
de criá-lo a cento e poucos anos atrás.  
 O nosso País avançou muito no sentido de 
controlar as contas, fazer com que o serviço, as 
contas e o erário públicos sejam fiscalizados 
externamente. E avançou também no sentido de que 
todo Poder tem que ter seu organismo de controle 
interno de suas finanças. 
 No nosso Estado, o Tribunal de Contas foi 
criado há cinquenta e seis anos, ainda é jovem, mais 
jovem que eu, que tenho sessenta e três anos e meio. 
O Tribunal de Contas capixaba tem cinquenta e cinco 
anos de instalação de início de seus trabalhos. Ainda 
é uma instituição razoavelmente jovem dentro dos, 
pouco menos de, quinhentos anos de vida do 
chamado Estado, Capitania, Província, Estado do 
Espírito Santo. 
 Portanto, há um caminho a percorrer na linha 
do aperfeiçoamento dessa fiscalização externa, que 
por atribuição constitucional é da Assembleia 
Legislativa e das Câmaras Municipais com o apoio, 
assessoria, estrutura e pareceres prévios ou 
julgamentos do Tribunal de Contas. 
 Desde a Constituição Federal de 1988 e, em 
seguida, a de 1989, em que tive a honra, a alegria e a 
riqueza de participar na sua elaboração nos anos de 
1988 e 1989, fui e sou deputado constituinte, tivemos 
uma série de leis que regulamentaram os preceitos 
constitucionais e que têm a ver com o papel do 
Tribunal de Contas nesse chamado controle externo:
 a Lei n.º 8.666/1993; a Lei de Improbidade 
Administrativa; a famosa Lei de Responsabilidade 
Fiscal; a recente Lei da Ficha Limpa; a Lei de 
Acesso à Informação, mais conhecida por Lei da 
Transparência; a Lei de Crimes Ambientais, porque, 

não sei se todos os presentes sabem, mas a questão da 
auditoria ambiental também é atribuição do Tribunal 
de Contas acompanhar e realizar; a Lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, e tantas outras que 
vieram após o período Constituinte que definiram 
parâmetros para a gestão pública em nosso País, em 
nosso Estado. 
 Então vamos imaginar, antes da Constituição 
Federal de 1988, as dificuldades que havia tanto por 
parte dos gestores quanto de quem os fiscalizava para 
atuar, porque não havia legislação clara e objetiva 
com os parâmetros claros para essa fiscalização. 
Agora temos um rol... 
 O meu tempo já está acabando. Então, 
Senhor Presidente, peço a V. Ex.ª a prorrogação do 
tempo para que eu possa finalizar a minha 
apresentação.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - De acordo com o que foi aprovado nesta 
Comissão, V. Ex.ª terá mais dez minutos a partir 
deste momento. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Obrigado, 
presidente. Fui demais aos entretantos e esqueci dos 
finalmentes. Como dizia o querido Paraguaçu, mais 
conhecido como o Bem-Amado. Espero que eu seja 
sempre bem-amado por todos e por todas, embora a 
unanimidade não seja das melhores recomendações.  

Enfim, Senhor Presidente, demais colegas da 
Comissão de Finanças e colegas Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, nesta tarefa explícita de 
apresentar aos legislativos parecer prévio sobre suas 
contas num prazo de sessenta dias, caso do Executivo 
Estadual e dos Executivos Municipais, nesta tarefa de 
julgar as contas dos demais gestores, creio que 
acumulei nesses quarenta e três anos dedicados às 
causas populares e públicas, iniciei essa caminhada 
no ano de 1970, quando ingressei numa simples 
associação pró-melhoramentos do bairro Aribiri, 
entre a família chamada de Aribiri City, de tão grande 
que era aquele bairro, nesses vinte e dois anos de vida 
pública como Deputado, vinte e dois anos e sete 
meses exatamente como agente público, acumulei 
uma experiência de vida a ponto de considerar este 
momento aqui, não como um vestibular, não como 
uma prova, não como a velha sabatina do tempo do 
ginásio, onde as lições eram tomadas em pleno 
sábado de manhã, por isso o nome sabatina; não 
considero isso aqui uma prova, porque a prova foi 
dada pela vida, pela experiência de vida e vida 
política, essa é a prova maior pela qual passei e tenho 
passado.  

O momento mais significativo como 
legislativo, foi o momento constituinte, de elaborar a 
Constituição do Estado. Comissão após comissão; fui 
vice-presidente da comissão constituinte ainda como 
um jovem parlamentar aprendendo como funcionava 
a Casa. Mas, já apresentava naquele momento a 
bancada de esquerda, a bancada progressista; um 
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projeto de Constituição inteira. Tivemos essa 
ousadia.  

Em seguida, os vários governos, ou como 
oposição ou como situação ou como crítico ou como 
apoiador governista, passei por todas as nuances de 
membro deste colegiado Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. Minha prova de fogo foi 
assumir a Presidência desta Casa no momento mais 
significativo, creio, da sua história. Talvez, 
excetuando os períodos de ruptura institucional: 
golpe de Getúlio, ditadura militar, mas do período 
democrático, digamos assim, aquele ano de 2003, é 
sem sombra de dúvida, para a história do Estado do 
Espírito Santo, o momento mais duro, mais 
significativo, porque, com o apoio majoritário e 
massivo da população organizada no Fórum Reage 
Espírito Santo, pudemos contribuir para o que hoje 
chamamos Reconstrução Institucional do Estado do 
Espírito Santo. 

Como Presidente da Casa, auxiliando o 
Governador e o Presidente do Tribunal de Justiça 
naquele momento duríssimo em que ninguém 
acreditava mais que o setor público pudesse se 
recuperar, até eu que vivia aqui dentro, tinha dúvidas, 
tal era o domínio das forças do desinteresse público, 
das forças que nos dominavam. Com pulso firme, 
mas dentro de um colegiado de trinta colegas, tive, 
felizmente, o privilégio duro e realizador de 
governar, presidir e coordenar os trabalhos desta 
Casa, fazendo a virada. Até hoje populares me 
abordam para comentar sobre aquele momento. 
 No primeiro ano, fizemos a devolução de seis 
milhões de reais. No segundo ano, foram dez milhões 
de reais; para um tempo em que qualquer centavo 
economizado significava um médico a mais, uma 
escola a mais e um salário a menos devendo ao 
servidor do Estado, que não recebia salário há três ou 
quatro meses. 
 Um homem sozinho realizou isso? Uma 
mulher sozinha realiza isso? Não. Primeiro, com um 
colegiado. Aprendi a trabalhar em colegiado. 
Segundo, com as equipes técnicas, com as assessorias 
da Casa, da Presidência e do mandato. Ninguém 
realiza nada sozinho. Os heróis são considerados 
heróis - Caxias, Tiradentes - porque se projetam, mas 
sempre são membros de colegiados, que lutam, que 
atuam. 
 Não me considero excepcional. Não me 
considero maior ou menor do que qualquer um dos 
vinte e dois candidatos à vaga de Conselheiro do 
Tribunal de Contas. Sou apenas diferente. Não sou 
técnico, não sou advogado, não sou engenheiro, não 
sou médico, não sou técnico ambiental, não sou 
contador, não sou economista. Formei-me, 
recentemente, em jornalismo, com uma prática mais 
de acompanhamento do jornalismo do que como 
propriamente jornalista, a não ser nas redes sociais. 
 Creio que posso contribuir de maneira 
decisiva a continuar a implementação do Plano 
Estratégico do Tribunal de Contas. O Tribunal de 

Contas se modernizou a ponto de ter um plano 
estratégico, que está em vias de se renovar, de se 
atualizar. Todo plano estratégico tem que se atualizar 
a cada período, senão fica no papel inicial. Tem que 
ser monitorado periodicamente para analisar se 
aquelas metas e aqueles objetivos estão sendo 
realizados ou precisam de ajustes. 
 Quero contribuir no Tribunal para essa 
cultura do planejamento, que as leis, especialmente a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, indicaram como 
caminho da gestão pública; trabalhar com 
planejamento, trabalhar com cálculo do que você tem 
como estrutura, do que você pode realizar e dos 
desafios que você tem a realizar. Calcular isso no 
tempo e nas responsabilidades. Aprendi isso no 
movimento popular, que já fazia planejamento 
estratégico antes do setor público fazer. Quero 
contribuir para isso. 

 Dentro desse planejamento, creio que, com a 
minha experiência, poderia contribuir mais em dois 
aspectos. O primeiro, com o caráter educativo e 
orientador do Tribunal de Contas. 
Os nossos gestores municipais, na cerimônia de 
ontem, Senhor Presidente, já diziam assim: Que bom, 
teremos recursos para investimento. Mas e os 
projetos, quem vai elaborar? Como elaborar? E a 
prestação de contas? O Tribunal de Contas pode 
incrementar ainda mais esse caráter orientador. 
 E, segundo, no aspecto ambiental, do 
acompanhamento das auditorias ambientais, que é um 
dos carismas que carrego em minha vida de militante 
popular e parlamentar. 
 No decorrer da arguição, Senhor Presidente, 
complementarei minhas ideias e minha apresentação. 
Muito obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Agradeço a V. Ex.ª a compreensão das 
normas desta Comissão quanto ao horário.  
 Há vários deputados inscritos para 
questionamento do candidato Claudio Vereza.  
 O primeiro inscrito é o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, que pode fazer seu questionamento de 
onde está ou usar a tribuna. O Senhor Deputado tem 
dois minutos.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Nosso tempo 
é exíguo, mas saudamos esse grande parlamentar, 
homem de bem, competente, capacitado, e com 
certeza será uma honra para todos os trinta deputados 
da Assembleia Legislativa termos na corte do 
Tribunal de Contas um homem da qualidade e da 
estirpe do nosso amigo Claudio Vereza.  
 Infelizmente, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, não poderei falar mais porque tenho que 
fazer a pergunta. Farei três perguntas a V. Ex.ª, e V. 
Ex.ª responda. Não interferirei. 
 O que significa o princípio da moralidade 
administrativa e o dever de lealdade às instituições?  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
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ARMANI) - Dois minutos para o Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Será pergunta 
por pergunta? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Deixo a critério. Não decidimos isso. 
Seria melhor o Senhor Deputado José Esmeraldo usar 
os seis minutos para fazer as suas três perguntas e V. 
Ex.ª usar os seis minutos para responder às três 
perguntas. Seria mais adequado. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Farei 
individualmente. Faço uma e S. Ex.ª responde. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Então, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza por dois minutos. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - A pergunta 
do Senhor Deputado é central na vida pública. O 
princípio da moralidade é o princípio de respeitar o 
objetivo central do Poder Público. O Poder Público 
foi criado para atender aos anseios e às necessidades 
da população. Portanto, esse objetivo é central: 
atender à necessidade, serviço à população. No caso, 
à população capixaba, no nosso Estado, de acordo 
com as regras definidas por esta sociedade por leis, 
textos constitucionais, normas, decretos, toda a 
legislação. A moralidade é respeitar esse interesse 
público. Para isso foi criado o Poder Público, não 
para servir ao rei, como era na monarquia do passado, 
mas, a partir da Revolução Francesa, para servir ao 
interesse público. Em segundo lugar, respeitando as 
regras definidas pela própria sociedade. Quem define 
as regras é a própria sociedade, de acordo com a 
época e com os interesses dessa sociedade. No nosso 
caso, por meio de seus representantes, o dever de 
lealdade às instituições. 
Claro, as instituições são criadas por leis, pelas 
Constituições Federal e Estadual e você tem de ser 
leal a esses parâmetros definidos, de tal forma que 
não fuja, em nenhum momento, desses parâmetros 
definidos. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Segundo o 
Código de Ética do Tribunal de Contas do Espírito 
Santo, implantado pela Resolução n.º 225/2010, qual 
é a atribuição da Comissão de Ética do órgão? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - A Comissão 
de Ética criada pelo Tribunal de Contas, por lei, sua 
Resolução, tem o cuidado, a tarefa precípua de 
acompanhar o trabalho dos conselheiros, dos 
auditores e dos demais servidores daquela Instituição 
e, em havendo desvio, os mais diversos, apresentar ao 
colegiado pareceres sobre esses desvios, indicando 
inclusive possíveis penalidades para os que 
descumprem a resolução que define as tarefas do 

Tribunal e o Código de Ética existente. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - O que é a Lei 
Orçamentária Anual - LOA?  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - A Lei 
Orçamentária Estadual é uma lei que, tendo sido 
aprovado o Plano Plurianual de Aplicações, é 
instrumento importantíssimo para o planejamento de 
quatro anos, tendo havido a definição das diretrizes 
orçamentárias na LDO, votada sempre no primeiro 
semestre de cada ano.  

No segundo semestre do ano seguinte o 
Poder Público, com a aprovação da Assembleia 
Legislativa, define o seu plano de trabalho para o ano 
seguinte; prevê suas receitas, suas despesas, os 
projetos, planos, ações de forma detalhada, centavo 
por centavo, de tal forma que tendo essa lei aprovada, 
o Poder Público, no ano seguinte, terá um plano em 
sua frente, terá que respeitá-lo e o Tribunal de 
Contas, ao fiscalizar, ao analisar as contas daquele 
ano, vai ter como base, além das leis diversas, esse 
verdadeiro plano que é a Lei Orçamentária Anual, 
votada geralmente no mês de dezembro do ano 
anterior pela Assembleia Legislativa. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Obrigado 
pelas respostas. Acredito que peguei leve.  

O SR. CLAUDIO VEREZA - Obrigado, 
Deputado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Registro, com satisfação, a presença do 
Senhor Deputado Dary Pagung.  

Agradeço a presença da Senhora Tereza 
Cogo, esposa do Senhor Deputado Claudio Vereza. É 
um prazer tê-la conosco. S. S.ª é uma amiga de longa 
data.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas.  
 

A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Bom-dia a 
todos. Cumprimento os colegas-deputados, os amigos 
do Senhor Deputado Claudio Vereza, em especial a 
Senhora Tereza Cogo e o Senhor Ricardo Vereza.  

Fiquei muito feliz com sua apresentação, 
Senhor Deputado Claudio Vereza. Parabéns pela e 
pelos vinte e dois anos de luta em favor do capixaba. 
 Quero apenas fazer uma pergunta, Senhor 
Presidente. Assistimos, nos últimos tempos, à 
população indo às ruas cobrar mais agilidade no 
serviço público, mas também mais transparência no 
serviço público. 
 Senhor Deputado Claudio Vereza, sabemos 
que a sociedade conhece pouco sobre o trabalho do 
Tribunal de Contas. Caso V. Ex.ª seja Conselheiro, o 
que pensa sobre a transparência no Tribunal de 
Contas? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Agradeço à 
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Senhora Deputada Lúcia Dornellas a pergunta. Quero 
registrar as presenças das Senhoras Marilene Alves 
Ferreira e Márcia Jaccoud Freitas, duas candidatas - 
não pude registrar no início -, uma auditora do 
Tribunal de Contas, substituta de Conselheiro, e outra 
servidora daquela Corte de Contas. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Inclusive, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, se as duas candidatas quiserem chegar à 
frente do Plenário, estejam à vontade.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Peço aos 
responsáveis pela projeção no painel que projetem 
agora, se puderem. Fiquei muito empolgado, como 
bom navegador da internet, quando acessei o portal 
do Tribunal de Contas do nosso Estado. E percebi, 
Senhora Deputada Lúcia Dornellas, que o caráter de 
transparência das ações, em todos os seus detalhes do 
Tribunal de Contas, está, pelo menos no âmbito da 
internet, completamente acessível à população nas 
diversas janelinhas que o site tem, desde a história, 
até detalhes de acesso aos processos que tramitam. 
 Digo que fico empolgado, animado, porque, 
quando Presidente da Assembleia, a primeira coisa 
que procurei verificar foi como o site da Assembleia 
transmitia para a população as ações da Assembleia. 
E vi que era muito limitado. 
 Tudo bem que, no ano de 2003, a internet 
ainda era algo novo, Senhor Deputado Dary Pagung, 
também colega candidato a esta vaga do Tribunal de 
Contas. É uma alegria ver V. Ex.ª nesta reunião. 
 Creio que o Tribunal de Contas avançou 
muito ao definir um plano estratégico, publicá-lo e 
colocá-lo à disposição, inclusive no site, no portal - e 
o portal também tem a janela do Ministério Público 
junto ao Tribunal de Contas. Percebo que esse 
caráter, enfatizado pela Lei de Transparência, mais 
recentemente, vem sendo cumprido pelo Tribunal de 
Contas a contento. 
 Claro que é um processo de aperfeiçoamento 
que deve ser realizado permanentemente, porque as 
ferramentas de comunicação, hoje, mudam, surgem, 
não é a cada século não, é a cada dia. Então, há que 
haver um permanente processo de aperfeiçoamento 
dos processos de tornarem transparentes as ações e os 
processos do Tribunal de Contas. Muito obrigado! 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Obrigada, 
Senhor Deputado Claudio Vereza.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Quero antes 
cumprimentar o Presidente desta Comissão, Senhor 
Deputado Atayde Armani; todos os demais colegas 
desta Comissão, para ganhar tempo, senão falaria o 
nome de todos os colegas, mas para ganhar tempo 

cumprimento o nosso colega postulante ao cargo de 
Conselheiro, Senhor Deputado Claudio Vereza. 
 Estamos em três mandatos juntos nesta Casa 
de Leis, e acompanho a vida política do Senhor 
Deputado Claudio Vereza há muito tempo, desde a 
Assembleia velha, ou antiga. Portanto será muito 
fácil fazer as perguntas a S. Ex.ª.  
 Cumprimentamos todas as pessoas que estão 
aqui; os parentes; os candidatos; os nossos técnicos, 
que são muito importantes; a mídia presente; 
cumprimentando todos. Cumprimento os familiares - 
neste momento é muito importante a presença dos 
familiares nesta sabatina. Ele, olhando para a 
sobrinha, para sua esposa, a Senhora Terezinha Maria 
Côgo Lodi, olhando para o irmão; enfim, olhando 
para a assessoria, se sente mais à vontade. Não é 
mesmo, Senhor Deputado Claudio Vereza?  

Sendo assim, quero dizer, quase 
acompanhando as palavras do Senhor Deputado José 
Esmeraldo, nosso colega nesta Comissão, que a 
figura do Senhor Deputado Claudio Vereza faz uma 
diferença muito grande pela experiência e pela 
qualidade do trabalho que faz. 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Eu gostaria que V. Ex.ª, com todo 
carinho e amor que tenho por V. Ex.ª, se ativesse às 
perguntas. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Vou entrar agora 
nas perguntas. 
 Quais são, para V. Ex.ª, as ações e 
mecanismos a serem implementados pelo Tribunal de 
Contas para garantir maior democratização de sua 
gestão de transparência de suas decisões? 
 Como aproximar a Corte de Contas da 
população e das entidades da sociedade civil, a 
exemplo do que fez o Tribunal de Justiça do nosso 
Estado, abrindo as portas para a sociedade civil? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhora 
Deputada Luzia Toledo, colega da Comissão de 
Cultura; fazemos uma dobradinha na Comissão de 
Cultura já por dois mandatos, a democratização do 
Tribunal de Contas, no sentido de acesso à 
população, de acesso à sociedade civil, creio que seja 
um desafio muito positivo e muito necessário, 
embora haja essa abertura. Mas, devido a um período 
muito fechado daquela Corte, devido a um período 
muito difícil em termos de sociedade, que mais 
questionava o Tribunal do que o acompanhava, esse é 
um desafio que V. Ex.ª indica como atual.  

Nessa nova fase, o Tribunal precisa caprichar 
e incrementar ações que o façam ir ao encontro da 
sociedade civil, seja indo à população por meio de 
audiências, seminários, por meio de visitas, de cursos 
aos municípios, às regiões do nosso Estado, seja 
mesmo aqui, na própria sede, abrindo a sua sede para 
atividades junto a essa sociedade civil. Creio que isso 
seja um desafio muito positivo e necessário. 
 Em relação à transparência, essas ações vão 
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facilitar nesta linha, mas, também, já respondi a 
respeito disso, ampliar ainda mais os mecanismos de 
tornar acessível à população as ações que o Tribunal 
realiza com seu papel constitucional tão importante. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Faço, agora, a 
última pergunta. Estou satisfeita com a primeira. 
 Quais as principais medidas que V. Ex.ª 
tomaria como Conselheiro do Tribunal de Contas, de 
imediato, em relação à fiscalização dos gastos 
públicos? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhora 
Deputada Luzia Toledo, eu não pretendo ir para o 
Tribunal como um inovador, como uma pessoa que 
vai fazer e acontecer. Quero, apenas, humildemente, 
me somar ao processo de reconstrução institucional 
do nosso Estado.  
Há um planejamento. Quero contribuir para a 
atualização desse planejamento: o plano estratégico, 
previsto até 2015. E com meu jeito e minha 
experiência, colocar-me, inicialmente, como um 
bandeirinha do jogo, não como um juiz. São sete 
juízes. Serei um dos sete juízes e revezarei com os 
mais experientes a importante tarefa de analisar, 
fiscalizar e julgar contas de agentes públicos em 
nosso Estado. 

Coloco-me à disposição, com muita 
humildade, não como no primeiro mandato de 
Deputado Estadual, época em que estava cheio de 
ousadias, vindas da luta social. Assim, considero que 
vim a esta Assembleia Legislativa com um pouco de 
arrogância e impetuosidade, das ruas e da luta social. 
Hoje, sinto-me mais tranquilo, menos atrevido, 
achando menos que vou salvar o mundo com minha 
ação individual. Penso que salvaremos o mundo com 
as ações coletivas, junto ao Colegiado, aos demais 
Poderes, instituições públicas e a sociedade capixaba. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 

Presidente, estou contemplada.  
Senhor Deputado Claudio Vereza, obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Senhora Deputada Luzia Toledo, 
obrigada. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Rodrigo Coelho. 

 
O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 

Presidente, cumprimento V. Ex.ª e, assim, estendo o 
cumprimento a todos os presentes. 

Senhor Deputado Claudio Vereza, 
cumprimento V. Ex.ª e, assim, estendo o 
cumprimento a todos os candidatos presentes.  

Senhor Deputado Claudio Vereza, avanço 
objetivamente em nossa conversa, para nossas 
arguições, por conta do perfil do Tribunal de Contas 
que desejamos. Acredito que esta arguição deve 
acontecer, para que seja analisado, em cada 

candidato, o perfil que o Tribunal de Contas deve 
apresentar, uma vez que o corpo técnico do Tribunal 
é competente o suficiente para dar o alinhamento 
técnico e garantir a boa fiscalização do Tribunal de 
Contas. Portanto, o papel do Conselheiro, em nossa 
visão, é que dará o efetivo perfil ao Tribunal de 
Contas.  

Nessa seara, a primeira pergunta é: Na 
avaliação de V. Ex.ª, a partir da fiscalização, o papel 
do Tribunal de Contas é meramente punitivo ou 
orientador? 

A segunda questão tem relação com o 
momento que vivemos. Nesta Assembleia 
Legislativa, aprovamos, recentemente, o Fundo 
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios, que trata de uma transferência, fundo a 
fundo, de recursos para investimentos nos municípios 
deste Estado.  

Há outros fundos, especificamente para 
custeio de políticas públicas. Há, ainda, a incidência 
desses fundos na folha de pagamento, principalmente 
de municípios, para efeito da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

Pergunto a V. Ex.ª: Como o Senhor analisa a 
transferência fundo a fundo para investimentos? 
Como o Senhor analisa os fundos de custeio? Como o 
Senhor analisa esse fundo de custeio, incidindo na 
folha de pagamento, para efeito da Lei de 
Responsabilidade Fiscal? 

 
  O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho, Colega, representante do 
sul do Estado e, logicamente, da população capixaba, 
agradeço as perguntas formuladas por V. Ex.ª. 
 Quanto à pergunta, o Tribunal de Contas 
deve ser mais punitivo ou mais orientador? Houve 
um tempo em que se usava a ameaça da punição para 
interesses que não eram os interesses públicos. Esse 
tempo, felizmente, acabou, ou está acabando. O 
Tribunal de Contas não pode ser apenas uma 
inquisição de gestores, que nem sempre tem corpo de 
técnicos suficiente. As pequenas prefeituras e mesmo 
as grandes prefeituras ainda estão se estruturando 
para modernizar suas gestões, sendo que em muitas 
não há controle interno, pois não instalaram seus 
instrumentos de controle internos. São raras as 
prefeituras que têm no próprio corpo da prefeitura a 
sua secretaria ou auditoria interna. De tal forma, o 
caráter do Tribunal de Contas tem que ser de corrigir, 
de orientar a correção, de orientar a boa condução. E 
aí a Escola de Contas Públicas, que o Tribunal tem 
estruturada, tem um papel fundamental, orientador 
nesse papel correcional, nesse papel de capacitar as 
administrações, especialmente as municipais - a 
estadual nem digo tanto, porque o Estado é mais 
estruturado - no sentido de terem gestões voltadas 
somente para o interesse público, mas respeitando a 
legislação existente em nosso País. 
 A segunda questão dos fundos é um avanço 
muito significativo. Eu acompanhava o período em 
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que a área da assistência funcionava na base dos 
convênios. É uma agonia tanto para o poder público - 
V. Ex.ª foi secretário de Estado - quanto para as 
entidades da assistência social ou para as prefeituras 
esse processo de elaborar propostas de convênios, 
captar os recursos, realizar os convênios, prestar 
contas desse convênio, da aplicação dos recursos do 
convênio, enfim, era uma agonia essa papelada.  

Em relação à criação do Fundo Cidades, 
Fundo Estadual para o Desenvolvimento dos 
Municípios, que é um fundo que vai repassar recursos 
diretamente para o fundo municipal, sem passar pela 
burocracia enjoada, detalhada e penosa dos 
convênios, é um novo desafio para o Tribunal de 
Contas. 

A lei foi criada em comum acordo, em 
conjunto com o Tribunal de Contas para que ela não 
tenha problemas na hora da sua aplicação. A 
responsabilidade maior da prestação de contas será 
dos municípios. Os prefeitos terão o cuidado de 
prestar contas daquele recurso passado diretamente 
do Estado para o fundo municipal. Mas fica, como V. 
Ex.ª lembrou, o desafio do custeio, porque os 
municípios terão recursos agora um pouco maiores 
para investimentos, mas quem banca o custeio de 
uma creche, de uma unidade de saúde, aí temos que 
discutir, aí cabe à Assembleia Legislativa, ao Poder 
Executivo, aos Prefeitos a redistribuição do ICMS, ao 
menos aquela parte que cabe ao Estado legislar sobre 
ela, que é pequena, mas significativa, vinte e cinco 
por cento de toda arrecadação do ICMS.  

Mas esse é um tema que merece um estudo 
maior da famosa e nunca realizada reforma tributária. 

 
O SR. RODRIGO COELHO - Como 

coloquei várias situações em relação aos fundos, 
queria disponibilizar mais dois minutos para o 
Deputado Claudio Vereza discorrer sobre a questão 
do pagamento de pessoal nos fundos - já falei, mas 
estou ressaltando - incidindo na folha de pagamento 
para efeito de Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Só quero entender. V. Ex.ª está abrindo 
mão do direito de perguntar para ceder ao Deputado 
Claudio Vereza dois minutos? 

 
O SR. RODRIGO COELHO - Não. Na 

pergunta que fiz sobre os fundos fiz várias 
colocações: como S. Ex.ª avaliava fundo de 
investimento, como avaliava fundo de custeio e nos 
dois minutos S. Ex.ª conseguiu falar sobre isso. Tinha 
colocado uma terceira questão, que é como avalia os 
fundos de custeio incidindo sobre folha de 
pagamento, principalmente dos municípios, para 
efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, 
estou trazendo como pergunta em separado, uma vez 
que os dois minutos não foram suficientes para que S. 
Ex.ª respondesse com relação a toda avaliação sobre 
fundos, que colocamos para o Senhor Deputado 

Claudio Vereza, candidato. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho e demais presentes, a 
famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, elaborada e 
aprovada num momento de profunda crise fiscal do 
País, de implantação de um modelo político e de 
gestão, denominado mundialmente por modelo 
neoliberal, define limites para gastos, por exemplo, 
com pessoal. Em nível federal, cinquenta por cento 
da receita corrente líquida; e em nível estadual e 
municipal, até sessenta por cento. Isso traz muitas 
dificuldades, no caso do Espírito Santo, para os 
municípios, porque perderam muito de sua 
arrecadação, especialmente por causa da redução 
drástica do chamado Fundap. 
 Os municípios ficaram mal acostumados com 
o Fundap, mal acostumados com aquele recurso que 
não era próprio, era de transferência, e agora que o 
Fundap é reduzido quase a zero, não chegou a zero, 
houve uma redução drástica de um terço, mais ou 
menos, daquela arrecadação, os municípios estão 
afogados em cumprir com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, fiscalizada pelo Tribunal de Contas e pela 
população.  

Não faz sentido o município gastar só com 
pessoal, não ter investimentos e não fazer funcionar 
sua máquina de serviços públicos. Tem que haver 
limite. Já há essa compensação com o Fundo 
Cidades, porque os municípios terão reservados 
recursos para investimentos, já poderão economizar 
do que arrecadam porque esse fundo já dará recursos 
para investimento, mas fica o desafio do custeio, 
porque a Constituição Federal atribuiu aos 
municípios muitas tarefas: a saúde primária, a 
educação de ensino fundamental, assistência básica, 
entre outras tarefas que cada vez mais chegam aos 
municípios. Há muitos recursos federais, e até 
estaduais, para investimentos, para novos programas, 
para novas atividades, novos serviços, mas o recurso 
nem sempre chega, nem sempre há o recurso 
correspondente. 

V. Ex.ª ontem apresentou nesta Casa uma 
proposição importantíssima, a criação de uma 
comissão especial para estudar exatamente o tema da 
redistribuição do ICMS em nível de Estado para os 
municípios.  

O tempo acabou. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Agradeço a compreensão de V. Ex.ª. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, querido amigo, por dois minutos. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

Presidente, requeremos os minutos que o candidato 
ultrapassou em sua fala apenas para fazer um 
registro, se V. Ex.ª me permitir. 

Registramos que no dia 04 de setembro, a 
Academia Espírito-Santense de Letras completou 
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noventa e dois anos, e estivemos presente à 
solenidade. Está presente neste Plenário um imortal, 
Matusalém Dias Moura, que apesar do nome 
Matusalém, é imortal independente do fato dos 
noventa e dois anos da Academia. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Meu poeta 

preferido desta Casa. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - 

Registramos também a posse do Senhor Francisco 
Aurélio Ribeiro na Presidência da Academia e o 
lançamento do livro da escritora Jeane Bilich. Apenas 
esse registro. Obrigado.  

Hoje é motivo de muita alegria para nós. Os 
corações dos capixabas hoje estão verdadeiramente 
em festa. Esta Casa fechada, a redoma que havia, está 
quase acabando. Só não acabou ainda, porque 
votaram contra o que a Transparência Capixaba, a 
OAB, o Ministério Público de Contas, o Sindicato 
dos Advogados e o Conselho Regional de 
Administração nos capitaneou, para que 
apresentássemos a abertura definitiva deste Poder não 
precisando de qualquer um dos Senhores, a chancela 
ou encaminhamento de um Deputado da Mesa 
Diretora ou de um partido político, para ser candidato 
à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas.  

Na verdade este é um momento histórico, 
porque as experiências que tivemos de alguns 
Conselheiros Deputados, que saíram desta Casa, não 
prestaram bom serviço no Tribunal de Contas. 
Evidentemente que há exceções. Muitos deles que 
saíram desta Casa prestaram bons serviço, mas 
alguns não deram bons exemplos. Principalmente 
para a classe política e para a nossa Casa de Leis. 
 Tenho só dez segundos. Passarei para os 
outros dois minutos para depois fazer os 
questionamentos. Muito bem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - V. Ex.ª tem quatro minutos para fazer 
seus questionamentos. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Com 
certeza! Já prestei bastante atenção. 
 O discurso do candidato, pois aqui não é o 
Deputado e sim o candidato, e todos serão tratados da 
mesma forma por este questionador, o discurso foi 
um discurso político. A experiência do candidato, que 
li, é uma experiência política. Não vi no discurso e no 
currículo experiências em contabilidade e em 
finanças, nem uma prova cabal de experiência para 
poder julgar as contas dos ordenadores de despesas.  
 Sei perfeitamente, Senhor Candidato, que V. 
S.ª contará com um amparado técnico no sentido de 
fazer com que norteie a sua aprovação ou 
desaprovação das contas.  
 Pergunto ao candidato como vê a questão das 
medidas cautelares do Tribunal de Contas, uma vez 
que, o candidato já disse que o Tribunal de Contas 

não é só para punir? Estamos preocupados candidato, 
com essa transferência de fundo a fundo, pois acho 
que será um festival muito grande de improbidade 
administrativa. Algumas prefeituras não têm 
nenhuma condição técnica e de contratar técnicos 
competentes para fazer um projeto e uma prestação 
de contas. É a minha pergunta inicial ao candidato 
Senhor Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Em primeiro 
lugar, Senhor Deputado Doutor Hércules, a 
Constituição Estadual não diz que o Conselheiro tem 
que ser formado nisso ou naquilo. Ela diz ou, ou e ou. 
Entre os ou, considero-me incluído no preceito 
constitucional, tantos anos de experiência na vida 
pública. Estive dois anos como gestor 
correspondendo ao Tribunal sobre o meu período de 
gestão. Administrei esta Casa que tem mais de mil e 
quinhentos servidores e que tem uma complexidade 
especial por ser um colegiado de trinta pessoas eleitas 
pelo povo. Portanto, todos são autoridades 
designadas pelo povo.  
Ninguém nesta Casa é indicado por ninguém. Tive 
essa experiência, ou melhor, tenho essa experiência, 
carrego-a comigo, não atuei sozinho. Atuei com uma 
equipe: na área da Engenharia contei com pessoas da 
Engenharia; na área do Direito contei com pessoas do 
Direito; na área da Comunicação trabalhei com 
pessoas da Comunicação, levantamos essa área nesta 
Casa. Enfim, estou dentro da Constituição Estadual, e 
V. Ex.ª questiona um aspecto que eu mesmo falei: 
não sou técnico. Sou técnico em política pública. Sou 
técnico em interesse público e assim atuarei, e o 
Tribunal de Contas atuará, em relação ao Fundo 
Cidade. O administrador municipal que não respeitar 
a lei é claro que será punido. Primeiramente será 
chamada a atenção para corrigir os seus erros, pois é 
assim que o Tribunal de Contas atua. Depois, caso 
persista no erro, será punido.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Agradeço 
ao candidato, mas devo lembrá-lo que a leitura da 
Constituição Estadual foi dispensada por este 
Deputado, uma vez que como Deputado tem 
obrigação de conhecê-la, mesmo porque não faria 
uma pergunta se não tivesse conhecimento do que 
pergunto. Na verdade, essa explicação foi dispensada 
por este Deputado, uma vez que é obrigação do 
Deputado conhecer a Constituição Estadual, pelo 
menos os princípios comezinhos da Constituição que 
a estabelece.  Não foi questionado nada de se o 
Deputado tem, ou melhor, se o candidato.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Senhor Deputado Doutor Hércules, 
vamos nos ater à pergunta, pois V. Ex.ª extirpará seu 
tempo em réplica, perdendo o tempo para fazer 
perguntas.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Farei isso, 
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Excelência. Não perderei o meu tempo. Falarei 
dentro dos meus dois minutos. V. Ex.ª pode ficar 
despreocupado. Não ultrapassarei, mas V. Ex.ª me 
tomou alguns segundos que eu gostaria que fossem 
compensados.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Desculpe-me, Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  
 
   O SR. DOUTOR HÉRCULES - V. Ex.ª 
me tirou o raciocínio do que eu falaria, fazendo-me 
conhecer algo que já conheço. Falarei como nos meus 
dois primeiros minutos quando não fiz nenhuma 
pergunta.  
 Agora que já tenho mais um minuto, desse 
que o Senhor Presidente Atayde Armani me tirou, 
como o candidato vê, indo para o Tribunal de Contas, 
o que poderá auxiliar os Poderes Executivo e 
Legislativo, solicitando do Poder Executivo também 
que aplique, invista mais em saúde pública? Uma vez 
que sabemos que o investimento em saúde pública no 
País está uma vergonha para o povo brasileiro, 
principalmente a do Governo Federal, que não 
investe mais do que três por cento na saúde pública. 
Sei que não é atribuição do Tribunal de Contas, mas 
peço esse socorro para a nossa saúde pública.  
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Deputado Doutor Hércules, recentemente foi 
sancionada a lei que destina recursos diretos dos 
royalties do petróleo para as áreas da educação e da 
saúde, e essa lei terá que ser cumprida. Assim como a 
lei que destina vinte e cinco por cento para a área da 
educação, que já existe e é fiscalizada. O gestor 
público do Poder Executivo que não cumpre com 
aquela obrigação de percentual voltada para a área da 
educação, responderá perante as leis, à Justiça e ao 
Poder Legislativo.   

Em nosso Estado, além disso, temos a lei que 
criou o Fundo de Combate às Desigualdades 
Regionais que repassa percentual aos municípios, 
especialmente àqueles que não recebem royalties. 
Nos contratos já assinados até a sanção dessa lei, 
aliás, até dezembro, permanecerá essa obrigação do 
Estado repassar aos municípios esse percentual do 
que cabe ao Estado, em termos de royalties. Além 
disso, tramita no Congresso leis que tratam de 
reservar recursos para a saúde e para a educação.  

Os estudos são controversos. Há 
controvérsias de que o Brasil investe pouco em 
saúde. Não é verdade! O Brasil investe muito em 
saúde, mas há áreas carentes que precisam ser 
cobertas pelo Sistema Único de Saúde e, agora, com 
o Mais Médicos resgataremos isso em nosso País.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Obrigado, Senhor Deputado Claudio 
Vereza. Temos ainda os Senhores Deputados Roberto 
Carlos e Genivaldo Lievore, estamos com o 

candidato Claudio Vereza há 1h e 36min e temos dois 
candidatos aguardando: Deputado Dary Pagung e o 
Senhor Renato Ferraz Martins.  
  Não queremos cortar a palavra de ninguém, 
mas pedimos aos Senhores Deputados Roberto 
Carlos e Genivaldo Lievore que sejam os mais 
sucintos possíveis, no sentido de não deixarmos de 
ouvir e também sermos corretos com os demais 
candidatos que estão aguardando para serem 
questionados.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Roberto Carlos. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS - Senhor 
Presidente Atayde Armani e Candidato Claudio 
Vereza, não farei nenhuma pergunta elaborada por 
mim. Farei uma pergunta elaborada por Fernando 
Pessoa. 
 Senhor Deputado Claudio Vereza, valeu a 
pena? Valeu a pena no momento em que os políticos 
estão com vergonha de serem políticos? Valeu a 
pena, V. Ex.ª, que tem uma trajetória e uma história 
cravada no movimento social, que lutou contra a 
ditadura militar para que pudéssemos respirar ares de 
liberdade? Valeu a pena ter enfrentado o crime 
organizado no nosso Estado em um momento de 
recrudescimento, onde as instituições se 
apequenaram e muitos políticos se esconderam? 
Valeu a pena a luta contra o crime organizado para 
que hoje pudéssemos ter vinte e dois concorrentes a 
uma vaga no Tribunal de Contas? Valeu a pena V. 
Ex.ª ter seis mandatos em linha reta em defesa do 
povo capixaba e hoje as manifestações da nossa 
população que colocam em xeque a classe política, 
muita gente se escondendo e algumas pessoas 
abandonando a vida pública? Valeu a pena, Deputado 
Claudio Vereza? Esta é a pergunta que faço 
parafraseando o poeta Fernando Pessoa, porque sei 
que V. Ex.ª é dedicado à poesia, tem muita 
sensibilidade e não tenho dúvida nenhuma de que na 
vida pública - e principalmente no Tribunal de 
Contas - precisamos de gente com sensibilidade. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA - Obrigado, 
colega Roberto Carlos. Fernando Pessoa responde 
que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. 
Não que considere que minha alma seja maior que 
qualquer outra do mundo, não! Sou ser humano como 
outro qualquer. Apenas me locomovo em quatro 
rodas. É a única diferença maior que tenho. 
 Sou pecador, sou limitado, não me considero 
inteligente ou extrainteligente; um mediano; 
humildemente um mediano. Mas, meninos, eu vi! 
Meninos, eu vi quando eleito deputado estadual, pela 
primeira vez, procurando a assessoria desta Casa, 
perguntava modestamente saindo de dois salários 
mínimos, como salário, perguntava: Qual o salário 
de um deputado para que faça meu planejamento?_ 
Isso é proibido, Deputado! Não pode. O Senhor está 
eleito, mas poderá ser cassado por falar nisso! 
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Quem me respondeu isso é falecido. Ele era chefe da 
Procuradoria da Casa. Pesquisei, pesquisei e só fui 
saber quando recebi o primeiro salário. Meninos, eu 
vi! Cem salários mínimos. Cem salários mínimos. 
Seriam hoje setenta mil reais. Eu vi, eu vivi.  
 Estampei o meu contracheque a primeira vez 
na história para o jornal A Gazeta. Foi publicado e foi 
uma bomba! Vi quando alguém desta tribuna falava 
há mais de cinquenta minutos e gritava: Eu tenho a 
força, eu sou invencível! Eu aprovo a pena de morte 
neste Estado, se eu quiser. Falava por quarenta, por 
cinquenta minutos; não tinha negócio de dez, cinco 
minutos, não. Eu vi, meninos! E enfrentei sozinho 
naquela cadeira ali, onde está a Doutora Joana D’arc, 
humildemente, mineiramente, Senhor Deputado Dary 
Pagung. V. Ex.ª que é da divisa, mineiramente, eu 
vivi, eu vi. Vale a pena o desgaste, vale a pena ser 
chamado de grandes porqueira.  

Nada é mais realizador do que ir a um 
casamento, como fui sábado, e antes do casamento 
um senhor de terno e gravata, sentado à minha frente, 
me disse: O Senhor não me conhece, Deputado. Não 
sabe quem sou, mas, eu sei quem o senhor é. E tenho 
orgulho de acompanhar a sua história. Não me 
esqueço daquele dia em que o Senhor foi carregado 
neste plenário como Presidente da Casa... O moço 
lembrava-me disso. Tenho orgulho de carregar no 
sangue, o sangue do meu avô, que não conhecia, 
Senhor José Vereza, vereador e prefeito de Vila 
velha. Carrego no outro lado o sangue, o caráter de 
juiz e desembargador do meu bisavô materno, Anésio 
Augusto Serrano Vereza. Está nos anais do Tribunal. 
Carrego também o sangue mineiro do primo segundo 
de meu pai, o grande JK. Nem sabia que carregava 
essas coisas em meu sangue. Vejo-me na política 
desde 1970.  
 Para mim, política é o sentido amplo da 
atuação do morador da cidade, da polis, em vista 
dessa vida ser uma vida feliz. Para isso estou na 
política. 
 Peço desculpas por ter me extrapolado, mas 
emocionei-me neste momento a partir da pergunta 
poética: pois, não há vida feliz sem poesia. V. Ex.ª 
tocou na minha ferida - digamos: tocou em meu 
calcanhar de Aquiles. Há de se sonhar sempre. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Senhor Deputado Claudio Vereza, 
entendo V. Ex.ª porque participamos dessa época e 
sabemos como foi difícil. Participamos desde o ano 
de 1970 da vida pública e política do nosso Estado, e 
sabemos como foi isso. 
 Infelizmente, temos vinte e dois candidatos e 
estamos com 1h44min no primeiro, queremos ser 
ímpar e correto com os demais. Por isso, na 
responsabilidade como Presidente desta Comissão, 
procurar ser o mais correto possível com todos os 
candidatos. 
 Sabemos que o tema questionado pelo 
Senhor Deputado Roberto Carlos, de fato, mexe com 

quem passou aquela época, e passamos. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Só queria dizer que o termo 
infelizmente não deve ter sido bem-empregado. V. 
Ex.ª quis dizer que temos vinte e dois candidatos e o 
tempo é muito pequeno. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Senhor Deputado Doutor Hércules, 
antes de terminar a sessão, teremos a fase das 
Comunicações. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Quero 

dizer que o termo infelizmente não deve ter sido bem-
empregado. Infelizmente, temos vinte e dois 
candidatos e o tempo é muito pequeno. Mas, 
felizmente, temos vinte e dois candidatos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Felizmente, com certeza, Senhor 
Deputado Doutor Hércules.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

Presidente Atayde Armani, colegas Deputados e 
Deputadas, Senhor Deputado Claudio Vereza, 
companheiro, não sou de Varginha, sou cidadão, 
nascido em Baunilha. Votei nesta Casa, neste 
mandato, para dois Conselheiros: Senhor Domingos 
Tauffner, concursado, procurador de contas, e um 
Deputado, o Senhor Rodrigo Chamoun. Orgulho-me 
disso. Tenho certeza de que os cidadãos e as cidadãs 
que votaram nesse cidadão sentem-se representados 
aqui, nessa forma de se organizar a democracia, o 
sistema democrático do País, democracia 
representativa. 

Companheiro, Senhor Deputado Claudio 
Vereza, pela sua experiência, V. Ex.ª conhece de 
direito, conhece administração pública e é 
especialista em política; humanista, ético e luta pelo 
bem comum. Farei uma única pergunta: Como 
garantir que a nossa Constituição Estadual seja 
respeitada? 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Colega, 

Senhor Deputado Genivaldo Lievore, lutando, 
lutando e lutando; vigiando, vigiando e vigiando.  

É preciso aperfeiçoar o sistema democrático 
brasileiro com as famosas reformas que ficam só 
famosas, mas não vão a fundo: reforma política, 
reforma tributária, reforma administrativa, reforma 
trabalhista. 

Este País precisa se modernizar para 
acompanhar o tempo de hoje. Este País ainda está no 
Século XX em termos de estruturas. Ainda está no 
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Século XX e já estamos no ano treze do Século XXI. 
Na área política, então, é um desastre o 

sistema eleitoral brasileiro. O poder econômico tem 
preponderância sobre os processos eleitorais. Nós, 
que viemos das causas populares, das lutas populares, 
sabemos da dificuldade que é chegar numa Casa 
como esta. Consegui chegar seis vezes. Ralei muito, 
sei como é. Os demais também ralam muito. 

Então, é preciso lutar, lutar e lutar sem parar. 
Sonhar, sonhar e sonhar sem parar. Vigiar o tempo 
todo, porque o sistema é um sistema danoso, é um 
sistema individualista, é um sistema que não 
privilegia o interesse público. Sistema capitalista 
privilegia o interesse privado. 

De tal forma que continuamos. Mesmo que 
saia daqui, estarei ainda nas causa públicas, porque o 
Tribunal de Contas é um órgão essencialmente 
defensor da causa pública, fiscalizador e monitorador 
das ações públicas. 

Obrigado, Senhor Presidente, se V. Ex.ª me 
permite, queria terminar agradecendo a V. Ex.ª, e aos 
demais membros. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Senhor Deputado Claudio Vereza, 
concedo sim, mas seja o mais sucinto possível. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Dois 

minutos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Dois minutos então para V. Ex.ª para as 
suas considerações.  

Mas antes das considerações de V. Ex.ª, 
pediria aos titulares da Comissão para dizer se estão 
satisfeitos com a explanação que foi feita até agora. 
Se estiverem, antes das considerações finais do 
candidato, Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Posso falar, 

Excelência? 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Com a palavra o Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Gostaria de 

dizer alto e bom som que realmente foram muito 
importantes essas nossas perguntas e 
consequentemente as respostas. 

Tenho três mandatos na Assembleia 
Legislativa e é a primeira vez, talvez essa foi a 
primeira de todas as vezes que aconteceu aqui na 
Assembleia, que nós tivéssemos a oportunidade de, 
na verdade, fazer aqui um concurso público. É como 
se fosse um concurso público, são vinte e dois 
pretendentes, pessoas que naturalmente se 
inscreveram em função do conhecimento e aqui nós 
vimos a questão do Senhor Deputado Claudio 
Vereza, cujo comportamento brilhante nesta Casa de 

leis conhecemos. 
Para nós também que tivemos a oportunidade 

de fazer as perguntas, foi um aprendizado. Na 
verdade, nunca sabemos nada e sempre estamos 
aprendendo. Acredito que todos os Senhores 
Deputados desse sodalício hoje aprenderam mais um 
pouquinho. Sinto-me feliz, alegre, satisfeito por ter 
tido a oportunidade de fazer as perguntas e com 
certeza mais a vinte e um candidatos. Concordo 
plenamente, tanto é que assinamos o projeto do 
Doutor Hércules que, se não me falta a memória, são 
seis assinaturas. O trabalho que isso vai dar não me 
interessa. Interessa que a oportunidade poderia ser 
para todos. Hoje já houve um avanço. Vários 
conselheiros já passaram por minhas mãos. Não foi 
um, nem dois, nem três, foram vários, cinco, seis ou 
um pouco mais. 

Hoje tenho a oportunidade de ser não só 
Deputado nesta Casa de Leis, mas também, ser uma 
das pessoas competentes, capacitadas, que tiveram 
até sua autoestima levantada em função dessa 
oportunidade. Na verdade, precisamos avançar. 
Sabemos que para o Poder Executivo isso não é bom. 
Sabemos que para o Executivo não é bom. É bom 
indicar aqui dentro. Isso já aconteceu quantas e 
quantas vezes, mas quando nós generalizamos, quem 
ganha é a sociedade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Senhor Deputado José Esmeraldo, 
Obrigado. 

Concedo a palavra a Senhora Luzia Toledo.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Rapidamente quero dizer a 
todos e a todas presentes, e à Mesa, na figura do 
Presidente Atayde Armani, vivemos hoje um 
momento singular nesta Casa. É um momento de 
cidadania completo. A Casa está recebendo a 
sociedade para que nós, frente a todos presentes e a 
nossos telespectadores, façamos como se fosse 
realmente uma prova; uma prova aberta, transparente. 
É aquilo que procuramos neste Parlamento, procura 
na vida pública, durante todo o tempo. Estamos no 
sétimo mandato, três nesta Casa de Leis. Sinto-me 
emocionada de estar participando deste momento tão 
importante da Assembleia Legislativa do nosso 
Estado. 

Parabenizamos o Senhor Deputado Claudio 
Vereza que se houve com muita propriedade como 
não poderia ser diferente, conhecendo-o como nós o 
conhecemos. Portanto, Senhor Deputado Atayde 
Armani, parabéns pela condução dos trabalhos no 
primeiro dia, primeiro sabatinado. Podemos sair 
daqui de cabeça erguida diante das pessoas presentes 
e dos telespectadores que estão em casa 
acompanhando essa sabatina. Está sendo literalmente 
transparente. Todos muito responsáveis, de modo que 
a Casa cresce num momento como esse em que 
sabatinaremos mais vinte e um candidatos. Muito 



Vitória-ES, quinta-feira, 19 de setembro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 83 

obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Concedo a palavra a Senhora Lúcia 
Dornellas. 

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Serei breve, 

Senhor Presidente. Quando acordamos hoje pela 
manhã, sabíamos que se iniciaria a sabatina de vinte 
dois concorrentes. Certamente cada sabatinado, cada 
candidato arguido por nós contará a sua história e 
será um momento diferente. Mas não poderia deixar 
de dizer, nesta arguição do Senhor Deputado Claudio 
Vereza, que S. Ex.ª tem uma vida dedicada ao Estado 
do Espírito Santo, aos capixabas. Sem dúvida alguma 
foi um momento ímpar e emocionante neste Plenário. 

Acompanhei sua trajetória política e posso 
dizer que sou sua fã e fiquei bastante emocionada. 
Certamente os outros vinte e um contarão também as 
suas histórias dedicadas ao Estado do Espírito Santo 
e será, como o Senhor Deputado José Esmeraldo 
falou, um aprendizado para todos nós que vivemos 
essa sabatina e também para os telespectadores e as 
pessoas que nos assistem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Obrigado, Senhora Deputada Lúcia 
Dornellas.  

Não foi normatizado isso, mas concederei ao 
candidato, o Senhor Deputado Claudio Vereza, assim 
como concederei a todos depois do mesmo jeito, a 
palavra por três minutos ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza para suas considerações finais. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - 

Primeiramente, Senhor Deputado Atayde Armani, 
agradeço à Comissão, aos colegas que vieram para 
acompanhar essa arguição e aos presentes, colegas de 
trabalho, familiares e demais candidatos que 
compareceram. 

Não direi que não fiquei nervoso, porque, na 
vida, cada passo que damos é um novo passo. Mas 
termino feliz, como se fosse o primeiro dia em que 
assumi o mandato como Deputado nesta Casa de 
Leis, quando o Senhor Presidente falou: Fiquemos de 
pé para ouvirmos o Hino Nacional. Estava sentado e 
falei: ai, ai, ai! Pedi pela ordem ao Senhor Presidente 
para que pudesse permanecer sentado e o Presidente 
ficou tonto. Cada momento é uma experiência nova 
na vida. 

Agradeço imensamente por essa 
possibilidade aos que subscreveram a minha 
inscrição, aos colegas de bancada, Senhores 
Deputados Roberto Carlos, Lúcia Dornellas, 
Genivaldo Lievore, Rodrigo Coelho, e aos Senhores 
Deputados José Carlos Elias e Aparecida Denadai. S. 
Ex.ªs subscreveram a minha inscrição e permitiram-
me participar deste momento. 

Espero ter sempre, como graças a Deus tive, 
equilíbrio, bom senso e serenidade para continuar 

atuando como Deputado, caso esta Casa de Leis 
escolha outro nome para ocupar essa função de 
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo. Ou se esta Casa Legislativa achar por 
bem escolher-me, estarei, como sempre estive, de pé 
sentado na cadeira, para honrar o interesse público, 
da população capixaba, público, da população 
brasileira e do ser humano.  

Agradeço à Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa a democratização desse processo, pois 
permitiu e assinou as inscrições de dezoito outros 
candidatos e candidatas, junto com o Senhor 
Deputado Doutor Hércules. Em alguns casos juntos e 
em alguns casos apenas a Mesa. Permitiu que esses 
candidatos tivessem o apoiamento para as suas 
inscrições, democratizando de vez o processo de 
escolha de Conselheiro ou Conselheira do Tribunal 
de Contas. A vaga é por indicação da Assembleia 
Legislativa, porém, desta forma, por pressão da 
sociedade, inquirição dos interessados, da Mesa 
Diretora e, também, com o esforço do Senhor 
Deputado Doutor Hércules, abriram-se para permitir 
que vinte e duas pessoas pudessem se inscrever e de 
uma vez por todas mudou a história do processo de 
escolha de Conselheiro. Tendo lei ou não, mudando a 
Constituição ou não, o processo já mudou. Sucesso 
aos demais candidatos e bom dia a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Antes de agradecer ao Senhor Deputado 
Claudio Vereza, V. Ex.ª me fez lembrar e acho que 
nós cadeirantes políticos temos muita história 
política. Daria para escrever vários livros. Lembro-
me de uma vez em que uma pessoa ligou e disse: 
Atayde Armani, precisamos sentar para conversar. 
Aí eu falei: olha, sente-se V. Ex.ª porque estou há 
trinta e sete anos sentado. Temos muitas histórias 
para contar. 
 Senhor Deputado Claudio Vereza, muito 
obrigado! Espero que saia desta reunião com a alma 
lavada de saber que esta Comissão cumpriu o seu 
dever com V. Ex.ª. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 
Presidente, pela ordem! Comunico a V. Ex.ª que vou 
me ausentar desta reunião para participar da reunião 
ordinária da Comissão de Políticas Sobre Drogas 
desta Casa, da qual sou Vice-Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Obrigado, Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore. 
 A Presidência suspenderá a sessão para dar 
oportunidade ao próximo candidato de ser 
entrevistado ao vivo, como foi dada ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 

Está suspensa a sessão. (Pausa)  
 
(A sessão é suspensa às 11h02min e reaberta às 
11h06min) 
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 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Está reaberta a reunião. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Não sou membro da 
Comissão de Finanças. Sou membro da Mesa 
Diretora, que se reunirá às 11h.  

Aguardarei a explanação do Senhor Renato 
Ferraz Martins. 
 Peço desculpas ao Senhor Deputado Dary 
Pagung, amigo por quem tenho um grande carinho.  
 Vamos preparar a reunião de Colégio de 
Líderes, que acontecerá às 12h. 
 Tentarei participar de todas as sabatinas. Já 
autorizei à assessoria para verificar a minha agenda 
para que possa participar. 
 Assistirei à explanação do Senhor Renato 
Ferraz Martins. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Concedo a palavra ao segundo 
candidato, Senhor Renato Ferraz Martins.  
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Bom-dia, população capixaba. 
 Meu nome é Renato Ferraz Martins. 
Primeiramente, agradeço a Deus a oportunidade de 
participar desta arguição ao cargo de Conselheiro do 
meu Tribunal de Contas. 
 Vou tentar explicar. Sempre tive um lindo 
sonho e não posso me esquecer do meu avô, Senhor 
Jolindo Martins, que no final da vida falava para 
mim: Renato, ninguém pode te impedir de ter um 
lindo sonho. Sonhe, meu neto. Como meu avô sonhou 
em toda a sua vida! Em sua homenagem, resolvi me 
candidatar a conselheiro. 
 Meu avô falava para mim: Renato, acredite 
no seu potencial, acredite no ser humano, na 
instituição pública. 
 Ao entrar no curso de Direito, fui estagiário 
no Tribunal de Contas, à Rua General Osório. Eu 
reparava que as sessões do Tribunal de Contas, que 
aconteciam no décimo andar, eram muito 
protocolares. Eu, como servidor, para acompanhar a 
sessão, várias vezes me sentia pequeno perto dos 
conselheiros. 
 Com o passar do tempo, cheguei à conclusão 
de que precisamos fazer parte do plenário, 
precisamos votar. A área técnica precisa não só 
elaborar relatórios e participar de auditorias. 
 O Tribunal de Contas vem mudando. 
Inclusive, antigamente, tínhamos a PGE no Tribunal 
de Contas e, depois, o Ministério Público Estadual 
fazia parte. Hoje temos o Ministério Público de 
Contas. Inclusive, defendo a independência 
orçamentária e financeira do Ministério Público de 
Contas. Digo isso visando ao interesse público, ao 
interesse da sociedade capixaba.  
 Nasci em Vitória. Capixaba há quarenta e 
quatro anos. Fiz menção ao meu avô, fiz um 

comentário, porque foi uma pessoa dotada de um 
profundo amor ao próximo. Um idealista, um amigo 
fiel, um pai de família exemplar e médico 
extremamente dedicado. Neste momento, darei força 
a meu pai, que está na UTI do Vitória Apart Hospital. 
Eu teria todos os motivos, todas as pressões para 
acompanhá-lo. Mas falei: Vale a pena sonhar. 
Agradeço a minha esposa e a meus dois filhos, 
Annibal e Gabriel, por me assistirem.  
 Para ser conselheiro do Tribunal de Contas é 
preciso ter preparo. Quer dizer, capacidade técnica. O 
servidor público deve ter capacidade e compromisso. 
Não adianta nada ter capacidade e não ter 
compromisso com a coisa pública. Essa linha de 
conduta que deve nortear a indicação do conselheiro 
do Tribunal de Contas, que é capacidade e 
compromisso.  
 Para isso, cito outras entidades que 
acompanham o meu raciocínio, como a 
Transparência Capixaba, a comissão da OAB contra 
a corrupção e a impunidade, o Ministério Público de 
Contas e, inclusive, meus colegas auditores de 
controle externo. É uma carreira acessível por meio 
de concurso, e os auditores hoje no Tribunal de 
Contas precisam do voto. Falo isso porque 
acompanho diariamente as sessões do Tribunal, os 
votos, os recursos de reconsideração. Precisamos, 
como área técnica, votar. Não adianta o Ministério 
Público refletir, falar, somente a título de reflexão, 
que o ordenador não cumpriu o limite constitucional. 
O mais importante é o voto.  
 Cito Ives Gandra Martins, que afirma que 
para termos um Tribunal de Contas independente é 
necessário eliminar por inteiro os critérios políticos 
na escolha de quem compõe essa corte neste nível de 
responsabilidade.  
 Cito também o contador Lopes de Sá, que 
escreveu um artigo em que disse que a deficiência 
que encontramos no Tribunal de Contas é a 
influência que o Executivo e o Legislativo exercem 
na composição daquela Casa quando designa pessoas 
para fiscalizar as suas próprias contas. Não se 
confiam ovelhas aos lobos. Esse é o princípio natural 
da administração pública.  
 E, finalmente, o Ministro Joaquim Barbosa, 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, quando foi 
indagado se concordaria que o Congresso Nacional 
indicasse ministros para o Supremo Tribunal Federal. 
S. Ex.ª respondeu: Seguramente essa alternativa - a 
indicação pelo Congresso - teria como consequência 
inevitável o rebaixamento do Supremo a um cabide 
de emprego para políticos sem voto, em fim de 
carreira, como ocorre com o Tribunal de Contas da 
União. O próprio Ministro Joaquim Barbosa rebaixa 
o Tribunal de Contas, criticando esse processo de 
escolha.  
 As políticas públicas precisam atender, de 
fato, às reais necessidades dos cidadãos capixabas. O 
Tribunal de Contas ainda tem muito a realizar. Temos 
somente cinquenta anos. Elogio a atual gestão do 
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Tribunal de Contas, inclusive com o novo regimento 
interno, que entrou em vigor há pouco tempo. As 
medidas cautelares que o plenário vem agindo estão 
dando mais corpo ao Tribunal de Contas ao meu 
Presidente, Carlos Ranna; criou um código de ética, 
um sistema de controle interno; criou o Geobras, na 
parte de engenharia; o sistema on line nas sessões; a 
publicação das pautas de julgamentos realizados pelo 
Tribunal, dentre outras modernizações que dão pleno 
acesso ao cidadão capixaba aos atos realizados por 
aquela Corte. 

O princípio da transparência democrática 
possibilitou essa nova era no Tribunal de Contas e 
propiciou essa oportunidade de estar disputando essa 
vaga.    
 Por fim, gostaria de falar um pouco das 
atribuições, os requisitos do cargo de conselheiro 
lembrando a Lei da Ficha Limpa, a idoneidade moral, 
a reputação ilibada.  
 Muitos pensam que sou um sonhador, 
idealista, que esta briga é de cachorro grande. Tem 
muita pressão. Gostaria de deixar uma mensagem a 
vocês. Escrevia, há pouco, de próprio punho, que não 
tenho pena de mim, pois sei que estou no caminho 
certo e acredito realmente nesse sonho e na luta da 
modernização do Tribunal de Contas. Se V. Ex.as 
quiserem lamentar, que lamentem pelo povo capixaba 
que não tem o Tribunal de Contas que merece.  

Tenho pena daqueles que não conseguem se 
desvencilhar das pressões do Executivo e que não 
têm coragem de romper com o sistema. Lastimem por 
aqueles egoístas que não têm o discernimento de 
entender que o Tribunal de Contas é mais importante 
do que disputas partidárias. Lamentem porque o 
próprio Tribunal de Contas é frequentemente 
chamado de tribunal de faz de contas pela sociedade 
e é objeto de desprezo e chacota.  

Caso eu seja indicado, montarei um gabinete 
técnico e trabalharei para valorizar o Tribunal de 
Contas e resgatar essa Corte que tem papel 
importantíssimo na democracia brasileira e que, na 
minha opinião, não vem sendo cumprido pelo perfil 
dos conselheiros indicados.  

Não tenho nada contra os Deputados. A 
indicação é política e o momento político favorece 
essa indicação técnica. O que venho criticar é o  
critério dessas indicações. Os Deputados são os 
legítimos representantes do povo. O que critico, 
comparando com democracias mais desenvolvidas, 
inclusive na Europa Continental onde existem 
modelos de Tribunais de Contas, é a forma de 
indicação. O Tribunal de Contas não pode ficar 
desprestigiado.  

Hoje sinto que os ordenadores não têm medo 
do Tribunal de Contas. A população não conhece a 
Casa de Contas.  

Gostaria de pedir prorrogação do tempo por 
até dez minutos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Concedido mais dez minutos de prazo.  
 
O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 

Estou convencido que isso acontece porque os 
principais atores, muitas vezes, não têm nem 
capacidade nem compromisso.  

Pelo adiantado da hora, me abstenho do 
tempo.         

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Obrigado, Doutor Renato Ferraz 
Martins pela compreensão. Quero ser o mais correto 
com todos os candidatos. O que aconteceu em relação 
ao Senhor Deputado Claudio Vereza, nem que 
tenhamos de ouvir um candidato por dia ou dois, 
farei para todos. Não tenham dúvida disso.  

V. S.ª abriu mão do tempo. Então, 
passaremos à fase da sabatina. Inicialmente, pelos 
Deputados membros efetivos da Comissão de 
Finanças.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 

Presidente, tenho que ir à reunião do Colégio de 
Líderes, por isso pedi preferência para fazer as 
perguntas. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Não sabia 
que tinha inscrição e a mim não informaram. Fui o 
primeiro a fazer a pergunta e estava preparado para 
fazê-las.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Pode fazer a 

pergunta, Senhor Deputado José Esmeraldo. Tenho 
que subir para representar o PMDB, no Colégio de 
Líderes, na reunião que haverá agora; por isso me 
inscrevi. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Farei as 
perguntas o mais rápido possível. Vamos seguir a 
sequência. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Senhor Deputado José Esmeraldo, V. 
Ex.ª estava inscrito em primeiro para sabatinar o 
Senhor Deputado Claudio Vereza. Agora estamos 
sabatinando outro candidato, portanto é uma nova 
inscrição de sabatina e a primeira inscrita é a Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Não me 

inscrevi em momento algum, apenas disse para me 
deixarem fazer a pergunta primeiramente. Isso que 
foi dito. Talvez V. Ex.ª tenha tomado comprimido e 
está esquecendo as coisas. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Só estou querendo fazer as coisas 
corretamente.  
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Saúdo o 

Senhor Renato Ferraz Martins, que tive oportunidade 
de conhecer. É uma pessoa de família extremamente 
inteligente.  

S. S.ª falou sobre o médico pediatra Doutor 
Jolindo Martins, seu avô. Conheci esse Senhor, um 
brilhante médico e um homem de uma capacidade 
muito grande e intelectual. Aquilo que foi dito: 
inteligência rara. 

Todos os concursos que fazem, passam em 
primeiro lugar. E darei exemplo: Senhor Danilo Lins 
Martins, filho do Doutor Ademar Martins. Seu filho e 
sua filha fizeram concurso, primeiro lugar e primeiro 
lugar! Ela passou para a Procuradoria Federal e o 
rapaz também passou em primeiro lugar para 
medicina. São pessoas inteligentíssimas. 
 Que bom ter nesta Casa de Leis pessoas tão 
preparadas! E o currículo do Senhor Renato Ferraz 
Martins é incrível, brilhante.  

Senhor Renato Ferraz Martins, não fique 
atrás de mim, porque verá minhas perguntas. Fique 
sentado lá. 
 É uma satisfação muito grande, pois V. S.ª é 
uma pessoa preparada e ninguém tem dúvida disso. 
Conscientizei-me mais quando o próprio Senhor 
Renato Ferraz Martins, grande advogado... Parabéns! 
Que bom sabatinar pessoas da competência de V. S.ª. 
 A primeira pergunta que farei será rápida: A 
receita advinda da venda de um bem imóvel pela 
prefeitura pode ser usada para fazer frente à despesa 
com pessoal? Existe alguma exceção? V. S.ª 
entendeu a pergunta? 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Existem os limites. Entendo que a venda de um 
bem... V. Ex.ª falou imóvel ou móvel? 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Imóvel. 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Imóvel. É uma pergunta bastante específica. Entendo 
que, respeitando os princípios, os limites 
constitucionais de pessoal... Não vislumbro a exceção 
que V. Ex.ª vem me pedir. Pode passar. 
    

O SR. JOSÉ ESMERALDO - A outra 
pergunta, Senhor Renato Ferraz Martins, é 
exatamente a seguinte: Segundo o Código de Ética do 
Tribunal de Contas do Espírito Santo, implantado 
pela Resolução n.º 225/2010, quais são as punições 
previstas na violação das normas estabelecidas pelo 
Código de Ética? 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Advertência. A Comissão de Ética tem que dar ampla 
defesa, o contraditório. No que tange às punições, 

poderemos tratar... Gostaria, V. Ex.ª, de dizer, que a 
Comissão de Ética do Tribunal de Contas... 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - São três 
respostas. 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
São três respostas. Inclusive, o Processo Disciplinar 
Administrativo poderia, sim, uma advertência verbal 
ao membro, no caso, um auditor ou conselheiro. 
Porque existe outro Código de Ética, dos servidores, 
também.  

Uma recomendação, uma advertência 
confidencial reservada, e uma censura ética, em 
publicação de edital. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Renato Ferraz Martins, queria que respondesse sem 
consultar. 
 Vou fazer a terceira pergunta. Sem consulta. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Senhor Deputado José Esmeraldo, é um 
direito do candidato consultar livros, qualquer coisa. 
  
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Ele pode 
consultar na hora, pode consultar? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Pode. É um direito. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Beleza. Se pode 
consultar, consulta. 
 

O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - V. 
Ex.ª sabe que as atribuições do Tribunal de Contas 
são multidisciplinares - engenharia, TI. Então, 
perguntas muito específicas, eu não tenho como. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Então está 

tranquilo, entendi. São dois minutos. 
À luz do Regimento Interno, em quais 

situações os auditores substituirão os conselheiros do 
Tribunal de Contas do Espírito Santo? 

Qual é o prazo máximo em que poderá se dar 
esta substituição? 

 
O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - V. 

Ex.ª citou o Código de Ética. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Posso repetir. 
À luz do Regimento Interno, em quais 

situações os auditores substituirão os conselheiros do 
Tribunal de Contas do Espírito Santo? 

Qual é o prazo máximo em que poderá se dar 
esta substituição? 

 
O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 

Inclusive, nós temos no Tribunal, agora, auditores 
substitutos de conselheiros - no caso da vaga até do 
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Conselheiro Valci, que se encontra afastado. 
Eu gostaria de lembrar que sou auditor de 

controle externo, não auditor substituto de 
conselheiro, que é um pouco diferente. O auditor 
substituto está até na Constituição. Não tem como... 
Para poder compor o quorum do Tribunal de Contas, 
o auditor substituto, hoje, no caso, temos três, quatro 
auditores, com o Auditor Eduardo Perez.  

Se V. Ex.ª permitir, eu vou ter que fazer uma 
consulta mesmo. 

A diferença é que o auditor.  
Os Auditores substituirão em suas ausências e 
impedimentos por motivo de licença. Não há como. 
Não excederá cento e oitenta dias por convocação. 
Há uma alternância. Gostaria, quanto a essa resposta, 
de lembrar que o novo Regimento Interno do 
Tribunal de Contas atribui aos Auditores Substitutos 
competência para as Câmaras, que serão criadas 
quartas-feiras em municípios com orçamento de até 
cinquenta milhões e com cinquenta mil habitantes. 
Isso referente a Auditor Substituto. Assim, a resposta 
seria cento e oitenta dias.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Presidente, meu prazo está concluído?  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - O prazo de V. Ex.ª foi concluído.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Fiz as três 
perguntas ao candidato Renato Ferraz Martins. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - O prazo de V. Ex.ª foi concluído, até 
porque há mais Senhores Deputados que arguirão o 
candidato a Conselheiro. Faça a conclusão de V. Ex.ª. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Presidente, concluirei, fazendo um adendo. É 
importante que os Senhores Deputados, membros 
efetivos da Comissão de Finanças, estejam presentes 
à reunião, como estão as Senhoras Deputadas Luzia 
Toledo, Lúcia Dornellas e V. Ex.ª. 

Considero isso algo muito importante. É 
importante para todos. Estarei presente às reuniões, 
em que haverá arguição dos vinte e dois candidatos a 
Conselheiro do Tribunal de Contas, do início ao final.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Agradeço ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo e digo a V. Ex.ª que o convite foi 
oficializado a todos os Senhores Deputados desta 
Comissão, inclusive aos dois suplentes, o suplente do 
Senhor Deputado Sérgio Borges e o suplente do 
Senhor Deputado Dary Pagung. Acho que nós, 
Parlamentares, eleitos pelo povo, temos 
responsabilidade com nosso mandato. Porém não 
posso exigir que cada Parlamentar tenha essa 
responsabilidade. Estou presente hoje, estarei 
amanhã, estarei na terça-feira e na quarta-feira, 

mesmo estando a troco, como diz o Senhor Deputado 
José Esmeraldo, de comprimidos, que, na verdade, 
são medicamentos injetáveis, porque tenho 
responsabilidade com o que represento. Mas não vou 
exigir isso de outros Parlamentares. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Cumprimento o 

Senhor Renato Ferraz Martins, desejando que S. S.ª 
tenha sucesso não somente nesta reunião da 
Comissão de Finanças, mas também no Plenário. 

Farei duas perguntas a V. S.ª. Quanto à 
primeira pergunta, gostaria de saber, em sua opinião, 
como o Tribunal de Contas pode, sem perder seu 
caráter de contas e de julgador, atuar de forma 
preventiva?  E a pergunta seguinte: Para V. S.ª, é 
possível que o Tribunal de Contas atue na orientação 
de agentes públicos cuja conduta financeira julgará 
posteriormente?   

 
O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 

Inclusive, neste momento, está ocorrendo um 
Seminário de Orientação Técnica, se não me engano, 
no Município de Ibatiba. O Tribunal de Contas, como 
disse anteriormente, tem várias atribuições. Focamos 
muito no parecer das contas do Governador do 
Estado e dos Prefeitos. Porém, além disso, quando há 
dano ao erário nas fiscalizações, apreciamos e 
julgamos as contas.  

O Tribunal de Contas também tem o 
importantíssimo papel, no que tange ao registro das 
aposentadorias, pensões, as próprias admissões, e a 
todos os concursos públicos deste Estado devemos 
dar chancela. Assim, no Tribunal de Contas, estamos 
orientando os jurisdicionados de diversas formas, 
inclusive pela Escola de Contas. Prestamos um 
auxílio. E quanto a isso gostaria de questionar.  

Não fazemos parte deste Poder Legislativo, 
como muitos tentam me passar a ideia. Na minha 
concepção o Poder é uno, o Poder é do povo. A 
função é legislar, é fiscalizar a função do Executivo e 
do Judiciário. E o Tribunal auxilia todos os Poderes, 
todas as funções. Ele auxilia não só punindo, 
aplicando multa ou emitindo pareceres pela 
aprovação ou rejeição de uma conta. A sua 
importância é muito grande para a sociedade, 
inclusive nessa parte de orientação. Concordo que o 
Tribunal deva orientar, sim. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Considero a 
resposta satisfatória, Senhor Presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas. 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Saúdo o 
Senhor Renato Martins, sua família, sua esposa que 
estão presentes... 
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 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Não estão presentes. 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - O senhor 
saudou sua esposa. 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Meus filhos estão indo para a escola... 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Mas ela 
deve estar assistindo pela TV. Então, saúdo-a nesse 
importante dia na sua carreira profissional e também 
social. Sei que é um militante dos movimentos 
sociais organizados. Farei para o Senhor a mesma 
pergunta que fiz ao Deputado Claudio Vereza. No 
momento que estamos vivendo a exigência de 
transparência no serviço público, se o Senhor for 
eleito conselheiro o que pretende fazer para a 
transparência do Tribunal de Contas? 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Está nas minhas mãos a transparência. Sou 
apaixonado por tecnologia, inclusive recomendo que 
assistam ao filme que retrata a trajetória de Steve 
Jobs quando ele falava que os loucos vão mudar o 
mundo.  
 Questiono um pouco o Tribunal de Contas, 
principalmente agora com a Lei da Ficha Limpa e da 
Transparência. Temos que democratizar o wi fi no 
Tribunal de Contas, nesta Assembleia, em todos os 
locais públicos. Hoje o mundo é muito rápido. 
Enquanto estamos aqui... faço essa crítica porque as 
pautas estão disponibilizadas, os relatórios estão 
disponibilizados, os pareceres do Ministério Público, 
os votos dos conselheiros. Hoje temos uma sessão às 
14h e tenho a pauta aqui; tenho os votos. Acho que a 
sociedade capixaba o dia que utilizar essas 
ferramentas que estão em minhas mãos, simples, cada 
vez mais o acesso - vou ter que citar o Jobs mesmo - 
por noventa e nove dólares. Os auditores do Tribunal 
deveriam ter acesso à rede mundial de computadores. 
Não existe mais essa administração, no meu entender, 
burocrática do ponto, do horário. Temos que ser mais 
rápidos.  

Haja vista que neste momento está ocorrendo 
uma auditoria no Tribunal de Contas muito famosa 
da concessionária Rodosol. Se não me engano são 
noventa dias o prazo. É uma crítica que faço. 
Acompanho os colegas da auditoria, conheço-os. 
Acho que a sociedade capixaba merece uma 
celeridade um pouco maior, não podemos aguardar. 
Então, acesso à informação. 

 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Obrigada, 
Senhor Renato Martins. 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço licença para me retirar a 
V. Ex.ª e aos demais membros da Comissão de 
Finanças, ao Deputado Dary Pagung, aos demais 
funcionários do Tribunal de Contas, a todos 

presentes, porque agora começa a reunião do Colégio 
de Líderes e represento sete Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Fique à vontade, Senhora Deputada. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 
Presidente Atayde Armani, quero abraçar o Senhor 
Renato Ferraz Martins. Como amigo de seu pai, 
espero que ele possa sair da UTI e que tenha bastante 
saúde. S. S.ª falou em seu avô Jolindo Martins. Fui 
aluno dele de pediatria, realmente um ícone, um 
missionário principalmente cuidando de quem temos 
mais cuidado, nossas crianças, nossos filhos. 
 Senhor Presidente, como o tempo está muito 
pequeno, sugiro que possamos sabatinar um 
candidato por sessão, porque não dá para falarmos e 
nem para o candidato responder o que gostaria. 
 Quero a opinião técnica do Senhor Renato, 
porque estou ouvindo que S. S.ª tem preparo técnico 
para essa questão. A PEC 29 estabelecia que os 
Estados deveriam destinar doze por cento à saúde; os 
municípios quinze por cento; e a União dez por 
cento. Na verdade, foi um engodo muito grande. 
Estabeleceram doze por cento para os Estados, 
quinze para os municípios e a União nada. A União 
vai investir o que investiu ano passado mais a 
correção do índice inflacionário mentiroso, todos 
sabemos que é uma grande mentira a inflação que 
estamos vendo. 
 Como dissecar esse investimento? O que é 
investimento em saúde, o que é custeio e o que 
realmente se pode dissecar, separar de investimento e 
de custeio da verba de saúde? 
 

O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Muito boa pergunta. Ouvi uma frase do meu avô que 
diz: antes leite do que leito. Com essa frase podemos 
nos lembrar de um livro que escreveu: Se a criança 
votasse. Se não me engano, esse livro é de 1946, não 
existia o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Investimento em saúde. Temos que falar em 
prevenção, saneamento básico. Senhor Deputado 
Doutor Hércules, V. Ex.ª é o Presidente da Comissão 
de Saúde desta Casa, somos testemunha de sua luta 
pela saúde do povo capixaba. V. Ex.ª citou 
percentuais. Na prática o que se houve falar muito 
são hospitais. Acabaram de inaugurar o Hospital 
Doutor Jayme Santos Neves, inclusive, parente 
também. Sua esposa, D. Fermiana, minha tia, aos 
cento e dois anos está aqui. Vou lembrar minha avó 
que também está viva, D. Ivone, viúva de vovô 
Jolindo, está viva aos noventa e dois anos.  

A questão não é construir hospitais. Farei 
uma crítica aos empreiteiros. O momento político é 
ótimo, vamos construir um novo Hospital Infantil, 
ouvimos falar. Cabe ao Tribunal de Contas uma 
auditoria operacional, está prevista em nossas 
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atribuições. A auditoria operacional seria uma 
parceria com o Conselho Regional de Medicina e 
com a Sociedade Espírito-Santense de Pediatria. 
Iriamos aos corredores dos prontos-socorros dos 
hospitais públicos fazermos uma auditoria 
concomitante para constatarmos a realidade da saúde 
capixaba, e não apenas cumprir o percentual. O 
Tribunal de Contas deveria realizar auditorias 
operacionais na área de saúde. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - O poder 

público já demostrou que não sabe administrar, é uma 
coisa muito clara, haja vista que constrói hospitais de 
ponta e não tem competência e capacidade para 
administrar, transfere para uma OS demostrando 
claramente sua incapacidade e sua incompetência de 
administrar seu próprio,  haja vista os hospitais que 
são administrados pelas OSs. Façam uma 
comparação com aqueles que são administrados pela 
Administração Direta. Os das OSs são melhores, 
porque têm mais competência, sabedoria e 
conhecimento da atividade. 
 Citarei a minha especialidade: Obstetrícia. 
Quando S. S.ª falou uma frase interessante, lembrei-
me do seu avô. Foi sobre amamentação, sobre o leite 
materno.  

Mamães, até seis meses de idade, não dê 
nada para a criança, nem água. Só dê o peito. Você 
terá um filho melhor, com mais resistência, que terá 
muito mais saúde vida afora e muito mais carinho 
com as pessoas.  
 Quando se faz um convênio, as metas para o 
parto, por exemplo, é de quinhentos partos e tantos 
reais. Não atinge esse valor, mas o hospital ficou 
esperando a paciente chegar e ela não foi. O hospital 
é obrigado a devolver ao Poder Público, essa 
diferença corrigida para o Governo.  
 V. S.ª acha justo esse comportamento? 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Por falar em obstetrícia, meu avô também era 
obstetra e fez o parto dos filhos. 
 Não acho justo. Acho que o recurso que é 
destinado à saúde é sagrado.  
 Gostaria que V. Ex.ª soubesse que o 
Ministério Público de Contas vem atuando 
veementemente contra esses convênios. Acabei de 
acessar uma representação, agora em julho. 
 Parece-me que o Estado constrói o hospital, 
mas terceiriza. Temos que olhar com olhos de 
fiscalizadores nessa terceirização. A quem interessa? 
 O principal objetivo do recurso da saúde é o 
atendimento. No meu entender, quanto mais recurso 
na saúde, melhor. 
 Especificamente a pergunta que V. Ex.ª me 
fez, entendo que o recurso tem que ser aplicado na 
totalidade. Não entendo que deva devolver. 
 Se não me engano, V. Ex.ª falou que foi no 
caso de parto. 
 Lembremo-nos da Pró-Matre do Estado.  

 Entendo que nessa questão específica, não 
deveria devolver esse recurso. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Gostaria 
que marcassem meu tempo outra vez. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Senhor Deputado Doutor Hércules, o 
edital, que foi publicado, determina o tempo. Falei 
no início desta reunião que poderiam ser usados 
seis minutos. Cada Deputado tem dois minutos três 
vezes. Poderia ser feita uma pergunta em seis 
minutos e ter mais seis minutos para a resposta do 
candidato. 
 Não quero fugir muito do que foi 
determinado pelo edital, até para não ser injusto 
com os candidatos. 
 Senhor Deputado, faça suas considerações. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Salvo 
melhor juízo, achei que eu tinha dois minutos, mais 
dois minutos e mais dois minutos. Dentro desse 
tempo, poderia falar... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - São dois, dois e dois. Se V. Ex.ª fez 
só duas perguntas, tem direito a mais uma, com 
certeza. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Gostaria 
de insistir porque gostaria de fazer dentro de dois 
minutos uma pergunta, dentro de dois minutos 
outra pergunta e dois minutos outra pergunta. Foi o 
que fiz até agora, salvo melhor juízo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Senhor Deputado, pode fazer a 
terceira pergunta. 
  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - É porque 
olhei no cronômetro e aquela hora estava passando 
para outra marcação de tempo. Estou vigiando, 
atento. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - O cronômetro começará a correr no 
momento em que V. Ex.ª começar a pergunta. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - Gostaria 
de falar da satisfação, e ainda de um pouco de 
tristeza, por ainda um candidato precisar utilizar a 
Mesa Diretora, um Deputado ou um partido para se 
inscrever. Continuo com essa luta, e no próximo 
ano reapresentarei o nosso projeto para que 
qualquer cidadão possa se inscrever sem o auxílio 
de qualquer Deputado, partido ou Mesa Diretora. 
Falta ainda essa abertura. O Senhor Renato Ferraz 
Martins falou muito em sonho, e isso ainda é um 



90 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 19 de setembro de 2013 

sonho nosso. Esse sonho não é só do Doutor 
Hércules Silveira. Esse sonho é da Transparência 
Capixaba, da OAB, do Ministério Público de 
Contas, do Sindicato dos Advogados, do Conselho 
Regional de Administração e do povo que está nas 
ruas. É o povo que quer isso. O povo está nos 
obrigando a abrir essa redoma que era fechada. 
Havia inicialmente três candidatos, depois quatro e 
hoje vinte e dois. Por isso está ocorrendo essa 
discussão.  
 Faço mais esse apelo para que em cada dia, 
em cada três horas, seja sabatinado um candidato. 
Do contrário, faremos uma meia-sola. Desculpem 
o termo chulo, mas realmente não temos tempo 
para sabatinar, e nem o candidato para responder 
com bastante segurança às perguntas.  
 A pergunta final é a seguinte: Senhor 
Renato Ferraz Martins, como V. S.ª vê essa 
abertura e a possibilidade, que V. S.ª nunca teve, 
de ser candidato a Conselheiro do Tribunal de 
Contas. Como V. S.ª está se sentindo nesta Casa de 
Leis? 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Sinto-me muito à vontade. Quanto ao sonho da 
área técnica ser indicada, antes inclusive do projeto 
de V. Ex.ª de Conselheiro Cidadão temos 
acompanhado, em Brasília, o TCU, onde, se não 
me engano, foi o PPS, houve até um erro, um 
partido político indicando. Era o caso da Ministra 
Ana Arraes. Tivemos no Tribunal de Contas dos 
Municípios de São Paulo um debate há pouco 
tempo. Inclusive, no Paraná, se V. Ex.ª não sabe, 
houve quarenta e cinco candidatos, e houve 
confusão na sabatina. Teve invasão, foi em uma 
sala pequena, ocorreu um abraço ao Tribunal de 
Contas do Paraná. Acompanhei, cheguei a ligar 
para os candidatos.  
 Temos um candidato no Tribunal de Contas 
de Minas Gerais que já foi cinco vezes sabatinado. 
Entrei em contato com S. S.ª. Realmente a história 
está mudando.  
 Nós do Tribunal de Contas não podemos 
ficar de costas para a voz das ruas. Se formos ao 
ponto de ônibus, à feira... 
 Outro dia ouvi um pronunciamento de V. 
Ex.ª nesta Casa, acompanhei da galeria, e imaginei 
que no próximo ano esta Casa terá menos três 
Deputados, se não me engano, e menos um 
deputado federal. E o voto dessa indicação será 
aberto. Então, eu gostaria de tocar no coração e na 
razão de V. Ex.as. Estamos fazendo história neste 
Plenário.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Obrigado, Senhor Deputado Doutor 
Hércules.  
 Consulto a Senhora Deputada Lúcia 

Dornellas, se fará uso da palavra. Não fará. 
 Antes de conceder os três minutos ao 
Doutor Renato Ferraz Martins para fazer suas 
considerações finais, agradeço ao Senhor Deputado 
Dary Pagung pela compreensão, por estar 
convocado para hoje e ter sido transferido para 
amanhã.  
 Convoco o Senhor Deputado Dary Pagung 
para amanhã, às 13h, assim como a Senhora 
Marilene Alves Ferreira, o Senhor Carlos Roberto 
Bianchi e a Senhora Tânia Maria Pires e Pinho. 
Faremos o possível para que sejam sabatinadas 
essas três pessoas amanhã.    
 Determino à Secretaria a comunicação no 
site.  
  Quero também dar uma resposta, sem 
polemizar, ao meu querido Senhor Deputado 
Doutor Hércules e ao Senhor Renato Ferraz 
Martins.  

Outro dia votei contrariamente ao Projeto 
de Conselheiro Cidadão e também pedi voto para a 
matéria por entender que estava encaminhada de 
forma errônea. Temos, além da isometria 
constitucional, a Emenda Constitucional n.º 38, 
aprovada por esta Casa, que emendou a 
Constituição de 88, determinando quem pode se 
candidatar ao cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas pessoas que sejam encaminhadas a 
requerimento de um deputado ou de vários 
deputados.  

A Emenda Constitucional n.º 38 que 
emenda o artigo 74 da Constituição é muito 
taxativa.  

Diz a constituição Estadual: 
 
§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão 
escolhidos obedecendo-se a seguinte proporção:  
 
I - 03 (três) de escolha do Governador do Estado, 
com aprovação da Assembleia Legislativa, 
observado a condição de:  
 
a) 01 (um) de livre indicação, com aprovação da 
Assembleia Legislativa;  
 
b) 02 (dois) alternadamente dentre Auditores e
  Membros do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice 
pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade 
e merecimento, e recebidas as indicações o 
Governador do Estado, indicará um que submeterá 
à aprovação da Assembleia Legislativa;  
 
II - 04 (quatro) escolhidos pela Assembleia 
Legislativa. 
 

 É o que estamos fazendo, só que desses 
quatro, a Mesa Diretora se achou no direito de 
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abrir a indicação. Sou favorável ao Projeto de 
Conselheiro Cidadão desde que emendemos a 
Constituição, mudando a Emenda Constitucional 
n.º 38, caso contrário é ilegal e qualquer pessoa 
poderá ingressar na Justiça e poderá pensar que 
temos que respeitar a Emenda Constitucional n.º 
38. Entendo dessa maneira. Pode, de repente, 
alguém entender de outra forma. Dou esse direito, 
mas entendo dessa maneira, pois está na 
Constituição.  

 O que o Deputado faz no primeiro dia em 
que assume o mandato? Faz um juramento em 
respeito às Constituições Estadual e Federal. 
Então, acho que é isso que fizemos e pelo que 
brigamos. Entendo dessa maneira. Agora, vamos 
mudar a Constituição ano que vem? Com certeza 
terá minha assinatura para que mudemos a Emenda 
Constitucional n.º 38 dando essa possibilidade. 
Não sei quais normas, de que maneira colocaremos 
isso na Constituição, mas vamos emendar com 
certeza.  

Não sou contrário à matéria; sou favorável 
assim como fui favorável ao fim do voto secreto. 
Sabemos hoje, mais do que ninguém, que 
acertamos em acabar com o voto secreto, mas 
sabemos também que em determinadas matérias, 
hoje, pessoas têm vontade de ser imparciais, de 
votar e às vezes não são.  

Já pensaram em fazer valer o projeto de 
Conselheiro Cidadão? Já imaginaram que 
poderiam se inscrever muitas pessoas? Poderíamos 
ter trinta mil candidatos para a vaga de Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; 
como seria? Hoje temos vinte e dois candidatos, 
mas se fosse possível abrir as vagas poderia ter 
trinta mil pessoas, dez mil, cinco mil pessoas. 
Nisso que os Parlamentares têm de pensar na hora 
de fazer uma emenda. O Senhor Deputado Claudio 
Vereza foi um constituinte, eu fui relator da Lei 
Orgânica do Município de Linhares e temos a 
responsabilidade de saber, porque nesta Casa de 
Leis há trinta Deputados que representam o povo 
do Estado do Espírito Santo. Bem ou mal, foram 
eleitos em voto direto pelas normas do nosso País. 
Esses Deputados indicaram e votarão na eleição do 
Conselheiro do Tribunal de Contas.  
 Esta Comissão está sabatinando, 
democraticamente, todos os candidatos, 
igualmente, porque temos Deputados inscritos, 
membros do Tribunal de Contas, do Ministério 
Público e da sociedade.  

É a primeira vez que acontece isso. Vamos 
avançar? Claro que vamos, mas temos que avançar 
dentro da norma e da legalidade. É isso que 
queremos e que acho ser o correto. Para termos 
eleito um conselheiro cidadão amanhã, devemos 
ter respaldo constitucional. Não tenho dúvida 
nenhuma a respeito disso. 

 Os Senhores Deputados José Esmeraldo e 
Rodrigo Coelho têm alguma consideração a fazer 
antes de conceder a palavra ao Doutor Renato 
Ferraz Martins para as suas considerações finais, 
por três minutos? 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Presidente, quero fazer uma inclusão na fala de V. 
Ex.ª sobre a questão do voto secreto. Acredito que 
algumas matérias - e não precisa ser inteligente 
para observar isso - dizem respeito ao 
funcionalismo. 
 E agora mesmo temos um caso na 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. Foi aprovado um projeto de lei, oriundo do 
Poder Legislativo, no que tange a uma reforma 
administrativa, aprovada nesta Casa de Leis, com o 
aval do Governo e aprovação dos Senhores 
Deputados, e esse projeto foi vetado. 
 E se para esses casos o voto fosse fechado, 
que bom seria para os funcionários desta Casa de 
Leis; bom seria se o voto fosse secreto. Com 
certeza derrubaríamos o veto, porque nesta Casa de 
Leis há sete ou oito Deputados que votam de cara 
limpa. E os outros são medrosos, não encaram, mas 
votariam, com certeza, se houvesse o voto secreto. 
 Então o voto secreto, na verdade, seria bom 
para quando o funcionário fosse prejudicado, e 
viessem a este Plenário e derrubassem o veto. É só 
pensar nisso. 
 Se o voto é aberto, colocam na telinha da 
televisão qual foi o Deputado que votou favorável 
e contra. Sabem tudo. Então esse voto aberto é 
extremamente prejudicial aos funcionários 
públicos, porque, se o voto fosse secreto, com 
certeza esse veto seria derrubado, Senhor Deputado 
Claudio Vereza. Pouca gente tem coragem de falar. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Agradeço ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo a sinceridade. Tenho certeza de que foi 
sincero. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Rodrigo Coelho para as suas considerações. 
Parece-me que tem um pequeno questionamento a 
fazer ao Doutor Renato Ferraz Martins. Fique à 
vontade por dois minutos. 
 
 O SR. RODRIGO COELHO - Obrigado, 
Senhor Presidente.  
 Primeiramente, quero justificar. Tínhamos 
uma agenda na Secretaria de Segurança Pública 
marcada há muito tempo, e vieram pessoas de 
longe para esta agenda; então, tive que me ausentar 
por um tempo.  

Quero agradecer-lhe, Senhor Presidente, 
agradecer-lhe, Renato Ferraz Martins, a gentileza 
em poder argui-lo. 
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 São princípios da administração pública a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a 
publicidade e a eficiência. Existe uma corrente de 
pensamento que sugere que a razoabilidade seja 
incluída como princípio da administração pública. 
 Pergunto ao nobre candidato: O que é 
razoável no exercício da função de Conselheiro do 
Tribunal de Contas para V. Ex.ª? 
 
 O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Razoável é o interesse público. Inclusive, me 
parece que na Constituição do Estado... Quando V. 
Ex.ª falou do LIMPE - na minha época, eu 
estudava assim: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência, e temos a 
eficácia, também.  
 O que é razoável para o Tribunal de 
Contas? Eu, que já andei por estas estradas todas, 
já fiz muita auditoria, me arriscando, inclusive, em 
nossas BRs, você se afasta da sua família por duas 
semanas... Você está no município, você é o 
Tribunal de Contas.  

Para mim, o que seria razoável? O nosso 
relatório técnico precisa e deve ser muito 
valorizado. No meu entender, os princípios 
constitucionais estão aqui - não só no caput do 37. 
O que é razoável é atender à população. Razoável é 
visar sempre ao interesse público.  

Temos que ponderar nas nossas decisões, 
sim. Os conselheiros, normalmente nos últimos 
anos, tiveram atitudes que eu, naquela casa, 
questionava até quanto à razoabilidade. 

Hoje, o que a sociedade almeja? Vou falar 
dos limites, sim. Educação, o limite da saúde, e, 
para mim, o que é razoável é atender ao verdadeiro 
anseio do povo capixaba. Que os seus sagrados 
recursos públicos sejam bem-empregados.  

O Tribunal não foi feito para punir. Não foi 
uma caça às bruxas, amigo. O que é razoável para 
mim é cumprir a Constituição. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Concedo a palavra ao Senhor Renato 
Ferraz Martins para suas considerações finais. 
 

O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Eu tenho três minutos? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Por enquanto o Senhor respondeu à 
pergunta do Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 

Três minutos para suas considerações 
finais. 
 

O SR. RENATO FERRAZ MARTINS - 
Gostaria de agradecer à Mesa Diretora, que foi 
quem propôs minha candidatura. Louvar aos trinta 
deputados, aos conselheiros do Tribunal de Contas 

e primeiramente a Deus pela oportunidade de 
sentar aqui e pensarmos um pouco sobre o 
Tribunal de Contas, aquela estrutura.  

Vou lembrar, aqui, até do ex-Governador 
Max Mauro, que aos seus setenta e seis anos - 
tenho conversado com ele, foi quem, inclusive, 
inaugurou a nova sede do Tribunal de Contas. Fiz 
parte da comissão de mudança lá do Galerão, na 
General Osório, para cá.  

Até hoje me questiono sobre a verdadeira 
finalidade do Tribunal de Contas, não só no 
Espírito Santo, mas no Brasil.  

Temos no Espírito Santo, em âmbito 
federal, o TCU, que vem atuando - inclusive temos 
a novela do aeroporto, atuação do TCU. Temos 
que ter um pensamento mais finalístico. Pela 
minha formação humanística, inclusive familiar, 
acho que temos que atender aos jurisdicionados 
não a posteriori. Quer dizer, temos que orientá-los, 
fazer seminários e a sociedade capixaba precisa 
conhecer o Tribunal de Contas.  

O Regimento Interno foi aprovado com 
inúmeras ferramentas. Citei anteriormente a 
medida cautelar que, agora está em voga, é uma 
agenda muito positiva. Assim como é muita 
positiva essa sabatina nesta Assembleia 
Legislativa.  

Sinto-me um representante do povo, 
falando na Casa do povo. E, no Tribunal de 
Contas, quanto mais os Auditores de Controle 
Externo, estou me referindo aos servidores e aos 
comissionados também, aproveito a oportunidade 
para lembrar que também fui um comissionado no 
Tribunal de Contas, todos os servidores estão 
unidos para o interesse público.  

O dia em que a população capixaba 
conhecer o papel do Tribunal de Contas ... Sinto 
que esse dia está chegando. Voltarei a falar sobre a 
informação, transparência e, no próximo ano, 
teremos eleições. Temos que lembrar que a 
democracia está em sua plenitude neste momento. 
Obrigado, Deus. Força, Pai. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 
ARMANI) - Senhor Renato Ferraz Martins, 
obrigado.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente reunião. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, 
extraordinária, dia 18 de setembro, às 13h, amanhã, 
para sabatinar os candidatos a Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 
convocados, para a qual designo 
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

 
Está encerrada a reunião. 
 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS COMISSÕES 
PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 
Dia: terça-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 
Dia: segunda-feira 
Horário: 9h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 10h30m 
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 
 
 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: segunda-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Dia: terça-feira 
Horário: 9h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 
Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 
DROGAS 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 
REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 
Horário: 13h30 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL E PETRÓLEO E SEUS 
DERIVADOS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 
Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
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Diretor-Geral 
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Secretário-Geral da Mesa 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

 

MARCELO BOZIO MONTEIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

RAULINO GONÇALVES FILHO 
Chefe de Gabinete da Presidência 

 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral 

 

PAULO DA SILVA MARTINS 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 
RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 

Diretor de Redação 
 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 
Diretor da Procuradoria 

 
FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 
 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 
JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 

Diretor de Tecnologia da Informação 
 

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO RIBEIRO 
Diretor de Documentação e Informação 

 
JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 

Diretor da Consultoria Temática 
 

WILSON TEIXEIRA GAMA 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 
LUIS CARLOS GIUBERTI 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAINA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 
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