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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 050/2013 
 

Altera a Lei Complementar nº 708, de 28.08.2013, 
que institui a modalidade de remuneração por 

subsídio para os servidores titulares dos cargos de 
provimento efetivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales, altera a tabela de 
vencimento dos cargos da Ales e dá outras 

providências. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O inciso IV do artigo 2º da Lei 
Complementar nº 708, de 28.08.2013, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 2° (...) 
 
(...) 
 
IV - classe: expressão ou símbolo indicativo da 
posição vertical do servidor na carreira e do 
respectivo padrão de vencimento ou subsídio;  
 
(...).” (NR) 

 
Art. 2º Fica inserido na Lei Complementar nº 

708/2013 o artigo 3º-A, com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º-A As carreiras de Consultor e de 
Técnico Legislativo Junior da Ales 
permanecerão remuneradas exclusivamente 
por vencimento.” 
 
Art. 3º Fica inserido na Lei Complementar 

nº 708/2013 o artigo 4º-A, com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º-A A tabela de subsídio da carreira 
de Consultor Parlamentar Temático fica 
instituída nos termos do Anexo I-A. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de subsídio de que trata o caput 
retroagem à data de 1º.6.2013, na forma do § 
2º do artigo 7º.” 

Art. 4º Fica inserido na Lei Complementar nº 
708/2013 o artigo 4º-B, com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º-B A tabela de subsídio da carreira de 
Taquígrafo Parlamentar fica instituída nos 
termos do Anexo I-B. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de subsídio de que trata o caput 
retroagem à data de 1º.6.2013, na forma do § 
2º do artigo 7º.” 

 
Art. 5º Fica inserido na Lei Complementar nº 

708/2013 o artigo 4º-C, com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º-C A tabela de subsídio da carreira de 
Analista em Tecnologia da Informação fica 
instituída nos termos do Anexo I-C. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de subsídio de que trata o caput 
retroagem à data de 1º.6.2013, na forma do § 
2º do artigo 7º.” 

 
Art. 6º Fica inserido na Lei Complementar nº 

708/2013 o artigo 4º-D, com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º-D A tabela de subsídio da carreira de 
Analista em Comunicação Social fica 
instituída nos termos do Anexo I-D. 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de subsídio de que trata o caput 
retroagem à data de 1º.6.2013, na forma do § 
2º do artigo 7º.” 

 
Art. 7º Fica inserido na Lei Complementar nº 

708/2013 o artigo 4º-E, com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º-E A tabela de subsídio da carreira de 
Técnico em Tecnologia da Informação fica 
instituída nos termos do Anexo I-E. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de subsídio de que trata o caput 
retroagem à data de 1º.6.2013, na forma do § 
2º do artigo 7º.” 

 
Art. 8º Fica inserido na Lei Complementar nº 

708/2013 o artigo 4º-F, com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º-F A tabela de subsídio da carreira de 
Técnico em Comunicação Social fica instituída 
nos termos do Anexo I-F. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de subsídio de que trata o caput 
retroagem à data de 1º.6.2013, na forma do § 
2º do artigo 7º.” 

 
Art. 9º Fica inserido na Lei Complementar nº 

708/2013 o artigo 4º-G, com a seguinte redação: 
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“Art. 4º-G A tabela de subsídio da carreira de 
Técnico Legislativo Sênior fica instituída nos 
termos do Anexo I-G. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de subsídio de que trata o caput 
retroagem à data de 1º.6.2013, na forma do § 
2º do artigo 7º.” 

 
Art. 10. Fica inserido na Lei Complementar nº 

708/2013 o artigo 4º-H, com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º-H A tabela de subsídio da carreira de 
Procurador da Ales, organizada em 4 (quatro) 
classes sem referências, fica instituída nos 
termos do Anexo I-H. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de subsídio de que trata o caput 
retroagem à data de 1º.6.2013, na forma do § 
2º do artigo 7º.” 

 
Art. 11. O artigo 6º da Lei Complementar nº 

708/2013 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
“Art. 6º Os servidores titulares de cargos 
efetivos da Ales que optarem pela modalidade 
de remuneração por subsídio, na forma 
instituída por esta Lei Complementar, terão 
suas carreiras estruturadas em 04 (quatro) 
classes, cada uma com 15 (quinze) referências. 
 
§ 1º (...) 
 
I - de 25% (vinte e cinco por cento), entre a 
primeira classe e a segunda classe; 
 
II - de 20% (vinte por cento), entre a segunda 
classe e a terceira classe; e 
 
III - de 15% (quinze por cento), entre a 
terceira classe e a quarta classe. 
 
§ 2º (...) 
 
§ 3º A amplitude das carreiras será de até 
145% (cento e quarenta e cinco por cento). 
 
§ 4º Excetuam-se das regras deste artigo os 
servidores titulares do cargo de Procurador - 
cuja carreira permanece organizada em 04 
(quatro) classes sem referências, na forma da 
Lei Complementar nº 287/04 - bem como os 
servidores que permanecerem remunerados por 
vencimento. 
 
§ 5º Os servidores titulares dos cargos de 
Taquígrafo Parlamentar, Analista em 
Tecnologia da Informação, Analista em 
Comunicação Social, Técnico em Tecnologia 
da Informação, Técnico em Comunicação 

Social e Técnico Legislativo Sênior, cujas 
carreiras são organizadas em 3 (três) classes na 
estrutura de vencimento, serão posicionados 
nas classes da tabela de subsídio, a que se 
refere o caput, na forma do Anexo IV-A.” 
(NR) 

 
Art. 12. Fica inserido na Lei Complementar nº 

708/2013 o artigo 6º-A, com a seguinte redação: 
 

“Art. 6º-A Os titulares do cargo de Procurador 
que optarem pela modalidade de remuneração 
por subsídio, na forma instituída por esta Lei 
Complementar, terão sua carreira estruturada 
em 04 (quatro) classes, sem referências, 
conforme disposto no Anexo I-H. 
 
§ 1º A diferença percentual entre os padrões de 
subsídio de cada classe será: 
 
I - de 17% (dezessete por cento), entre a 
primeira classe e a segunda classe; 
 
II - de 17% (dezessete por cento), entre a 
segunda classe e a terceira classe; e 
III - de 5% (cinco por cento), entre a terceira 
classe e a quarta classe. 
 
§ 2º A amplitude da carreira de procurador será 
de até 45% (quarenta e cinco por cento).” 
 
Art. 13. O § 2º do artigo 7º, da Lei 

Complementar nº 708/2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 7º (...) 
 
(...) 
 
§ 2º Se a opção de que trata o caput ocorrer até 
31.12.2013, seus efeitos financeiros retroagirão 
à data de 1º.6.2013. 
 
(...).” (NR) 
 
Art. 14. Fica inserido no artigo 8º da Lei 

Complementar nº 708/2013 o § 6º, com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 8º (...) 
 
(...) 
 
§ 6º Excetua-se da regra prevista no caput, 
quanto ao posicionamento vertical, os 
servidores titulares dos cargos de Taquígrafo 
Parlamentar, Analista em Tecnologia da 
Informação, Analista em Comunicação Social, 
Técnico em Tecnologia da Informação, 
Técnico em Comunicação Social e Técnico 
Legislativo Sênior, cujas carreiras são 
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organizadas em 3 (três) classes na estrutura de 
vencimento, que serão posicionados na tabela 
de subsídio na forma definida no § 5º do artigo 
6º.” 

 
Art. 15. Fica inserido, na Lei Complementar nº 

708/2013, o artigo 11-A, com a seguinte redação: 
 
“Art. 11-A. A tabela de vencimento do cargo 
de Técnico em Tecnologia da Informação 
passa a vigorar conforme o Anexo VI-A. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de vencimento referida no caput 
retroagem à data de 1º.6.2013.” 

 
Art. 16. Fica inserido, na Lei Complementar nº 

708/2013, o artigo 11-B, com a seguinte redação: 
 

“Art. 11-B. A tabela de vencimento do cargo 
de Técnico em Comunicação Social passa a 
vigorar conforme o Anexo VI-B. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de vencimento referida no caput 
retroagem à data de 1º.6.2013.” 
 
Art. 17. Fica inserido, na Lei Complementar 

nº 708/2013, o artigo 11-C, com a seguinte redação: 
 
“Art. 11-C. A tabela de vencimento do cargo 
de Técnico Legislativo Sênior passa a vigorar 
conforme o Anexo VI-C. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de vencimento referida no caput 
retroagem à data de 1º.6.2013.” 
 
Art. 18. Fica inserido, na Lei Complementar 

nº 708/2013, o artigo 11-D, com a seguinte redação: 
 
“Art. 11-D. A tabela de vencimento do cargo 
de Técnico Legislativo Júnior passa a vigorar 
conforme o Anexo VI-D. 
 
Parágrafo único. Os efeitos financeiros da 
tabela de vencimento referida no caput 
retroagem à data de 1º.6.2013.” 
 
Art. 19. O parágrafo único do artigo 18, da 

Lei Complementar nº 708/2013, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

“Art. 18. (...) 
 
Parágrafo único. A nomeação para os 
cargos de provimento efetivo da Ales dar-se-
á na primeira referência da primeira classe da 
respectiva carreira, mediante concurso 
público, observada a tabela de subsídio 
correspondente.” (NR) 

Art. 20. Fica inserido o artigo 29-A na Lei 
Complementar nº 708/2013, com a seguinte redação: 
 

“Art. 29-A. Os subsídios e os vencimentos 
de que trata esta Lei Complementar serão 
reajustados por meio de Lei Ordinária.” 

 
Art. 21. Fica inserido o Anexo I-A na Lei 

Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo I 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 22. Fica inserido o Anexo I-B na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo II 
desta Lei Complementar. 

 
Art. 23. Fica inserido o Anexo I-C na Lei 

Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo III 
desta Lei Complementar. 

 
Art. 24. Fica inserido o Anexo I-D na Lei 

Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo IV 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 25. Fica inserido o Anexo I-E na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo V 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 26. Fica inserido o Anexo I-F na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo VI 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 27. Fica inserido o Anexo I-G na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo VII 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 28. Fica inserido o Anexo I-H na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo VIII 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 29. Fica inserido o Anexo IV-A na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo IX 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 30. Fica inserido o Anexo VI-A na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo X 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 31. Fica inserido o Anexo VI-B na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo XI 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 32. Fica inserido o Anexo VI-C na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo XII 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 33. Fica inserido o Anexo VI-D na Lei 
Complementar nº 708/2013, na forma do Anexo XIII 
desta Lei Complementar. 
 

Art. 34. As despesas decorrentes da 
aplicação desta Lei Complementar correrão por conta 
de dotações próprias, previstas no orçamento da Ales. 
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Art. 35. Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos à data de 1º.6.2013. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 23 de 

setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ANEXO I 

 
 
 

“ANEXO I-A 
Tabela de subsídio a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 
 

Cargo Referências 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Consultor 
Parlamentar 
Temático IV 

11.333,25 11.559,92 11.791,11 12.026,94 12.267,47 12.512,82 12.763,08 13.018,34 13.278,71 13.544,28 13.815,17 14.091,47 14.373,30 14.660,77 14.953,98 

Consultor 
Parlamentar 
Temático III 

9.855,00 10.052,10 10.253,14 10.458,20 10.667,37 10.880,72 11.098,33 11.320,30 11.546,70 11.777,64 12.013,19 12.253,45 12.498,52 12.748,49 13.003,46 

Consultor 
Parlamentar 
Temático II 

8.212,50 8.376,75 8.544,29 8.715,17 8.889,47 9.067,26 9.248,61 9.433,58 9.622,25 9.814,70 10.010,99 10.211,21 10.415,44 10.623,74 10.836,22 

Consultor 
Parlamentar 
Temático I 

6.570,00 6.701,40 6.835,43 6.972,14 7.111,58 7.253,81 7.398,89 7.546,86 7.697,80 7.851,76 8.008,79 8.168,97 8.332,35 8.499,00 8.668,98 

 
 
 

ANEXO II 
 
 
 

“ANEXO I-B 
Tabela de subsídio a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 

 
Cargo Referências 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Taquígrafo 
Parlamentar III 8.625,00 8.840,63 9.061,64 9.288,18 9.520,39 9.758,40 10.002,36 10.252,41 10.508,72 10.771,44 11.040,73 11.316,75 11.599,67 11.889,66 12.186,90 

Taquígrafo 
Parlamentar II 7.500,00 7.687,50 7.879,69 8.076,68 8.278,60 8.485,56 8.697,70 8.915,14 9.138,02 9.366,47 9.600,63 9.840,65 10.086,67 10.338,83 10.597,30 

Taquígrafo 
Parlamentar I 6.250,00 6.406,25 6.566,41 6.730,57 6.898,83 7.071,30 7.248,08 7.429,29 7.615,02 7.805,39 8.000,53 8.200,54 8.405,56 8.615,69 8.831,09 

Taquígrafo 
Parlamentar 5.000,00 5.125,00 5.253,13 5.384,45 5.519,06 5.657,04 5.798,47 5.943,43 6.092,01 6.244,31 6.400,42 6.560,43 6.724,44 6.892,56 7.064,87 

 
 
 

ANEXO III 
 
 

“ANEXO I-C 
Tabela de subsídio a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 
 

Cargo Referências 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Analista em 
Tecnologia da 
Informação III 

8.625,00 8.840,63 9.061,64 9.288,18 9.520,39 9.758,40 10.002,36 10.252,41 10.508,72 10.771,44 11.040,73 11.316,75 11.599,67 11.889,66 12.186,90 

Analista em 
Tecnologia da 
Informação II 

7.500,00 7.687,50 7.879,69 8.076,68 8.278,60 8.485,56 8.697,70 8.915,14 9.138,02 9.366,47 9.600,63 9.840,65 10.086,67 10.338,83 10.597,30 

Analista em 
Tecnologia da 
Informação I 

6.250,00 6.406,25 6.566,41 6.730,57 6.898,83 7.071,30 7.248,08 7.429,29 7.615,02 7.805,39 8.000,53 8.200,54 8.405,56 8.615,69 8.831,09 

Analista em 
Tecnologia da 
Informação  

5.000,00 5.125,00 5.253,13 5.384,45 5.519,06 5.657,04 5.798,47 5.943,43 6.092,01 6.244,31 6.400,42 6.560,43 6.724,44 6.892,56 7.064,87 
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ANEXO IV 
 
 

“ANEXO I-D 
Tabela de subsídio a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 
 

Cargo 
Referências 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Analista em 
Comunicação 
Social III 

8.625,00 8.840,63 9.061,64 9.288,18 9.520,39 9.758,40 10.002,36 10.252,41 10.508,72 10.771,44 11.040,73 11.316,75 11.599,67 11.889,66 12.186,90 

Analista em 
Comunicação 
Social II 

7.500,00 7.687,50 7.879,69 8.076,68 8.278,60 8.485,56 8.697,70 8.915,14 9.138,02 9.366,47 9.600,63 9.840,65 10.086,67 10.338,83 10.597,30 

Analista em 
Comunicação 
Social I 

6.250,00 6.406,25 6.566,41 6.730,57 6.898,83 7.071,30 7.248,08 7.429,29 7.615,02 7.805,39 8.000,53 8.200,54 8.405,56 8.615,69 8.831,09 

Analista em 
Comunicação 
Social 

5.000,00 5.125,00 5.253,13 5.384,45 5.519,06 5.657,04 5.798,47 5.943,43 6.092,01 6.244,31 6.400,42 6.560,43 6.724,44 6.892,56 7.064,87 

 
 
 

ANEXO V 
 

“ANEXO I-E 
Tabela de subsídio a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 

Cargo 
Referências 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação III 

5.347,50 5.481,19 5.618,22 5.758,67 5.902,64 6.050,21 6.201,46 6.356,50 6.515,41 6.678,29 6.845,25 7.016,38 7.191,79 7.371,59 7.555,88 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação II 

4.650,00 4.766,25 4.885,41 5.007,54 5.132,73 5.261,05 5.392,57 5.527,39 5.665,57 5.807,21 5.952,39 6.101,20 6.253,73 6.410,08 6.570,33 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação I 

3.875,00 3.971,88 4.071,17 4.172,95 4.277,27 4.384,21 4.493,81 4.606,16 4.721,31 4.839,34 4.960,33 5.084,34 5.211,44 5.341,73 5.475,27 

Técnico em 
Tecnologia da 
Informação 

3.100,00 3.177,50 3.256,94 3.338,36 3.421,82 3.507,37 3.595,05 3.684,93 3.777,05 3.871,48 3.968,26 4.067,47 4.169,16 4.273,38 4.380,22 

 
 

ANEXO VI 
 

“ANEXO I-F 
Tabela de subsídio a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 

Cargo Referências 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Técnico em 
Comunicação 
Social III 

5.347,50 5.481,19 5.618,22 5.758,67 5.902,64 6.050,21 6.201,46 6.356,50 6.515,41 6.678,29 6.845,25 7.016,38 7.191,79 7.371,59 7.555,88 

Técnico em 
Comunicação 
Social II 

4.650,00 4.766,25 4.885,41 5.007,54 5.132,73 5.261,05 5.392,57 5.527,39 5.665,57 5.807,21 5.952,39 6.101,20 6.253,73 6.410,08 6.570,33 

Técnico em 
Comunicação 
Social I 

3.875,00 3.971,88 4.071,17 4.172,95 4.277,27 4.384,21 4.493,81 4.606,16 4.721,31 4.839,34 4.960,33 5.084,34 5.211,44 5.341,73 5.475,27 

Técnico em 
Comunicação 
Social 

3.100,00 3.177,50 3.256,94 3.338,36 3.421,82 3.507,37 3.595,05 3.684,93 3.777,05 3.871,48 3.968,26 4.067,47 4.169,16 4.273,38 4.380,22 
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ANEXO VII 
 

“ANEXO I-G 
Tabela de subsídio a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 

 

Cargo Referências 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Técnico 
Legislativo 
Sênior III 

5.347,50 5.481,19 5.618,22 5.758,67 5.902,64 6.050,21 6.201,46 6.356,50 6.515,41 6.678,29 6.845,25 7.016,38 7.191,79 7.371,59 7.555,88 

Técnico 
Legislativo 
Sênior II 

4.650,00 4.766,25 4.885,41 5.007,54 5.132,73 5.261,05 5.392,57 5.527,39 5.665,57 5.807,21 5.952,39 6.101,20 6.253,73 6.410,08 6.570,33 

Técnico 
Legislativo 
Sênior I 

3.875,00 3.971,88 4.071,17 4.172,95 4.277,27 4.384,21 4.493,81 4.606,16 4.721,31 4.839,34 4.960,33 5.084,34 5.211,44 5.341,73 5.475,27 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

3.100,00 3.177,50 3.256,94 3.338,36 3.421,82 3.507,37 3.595,05 3.684,93 3.777,05 3.871,48 3.968,26 4.067,47 4.169,16 4.273,38 4.380,22 

 
 

ANEXO VIII 
 

“ANEXO I-H 
Tabela de subsídio a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 

Cargo Referência 
-               

Procurador 
Adjunto 21.507,93 17.876  17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 17.876,71 

Procurador 
de 3ª 
Categoria 

20.483,74 17.025  17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 17.025,44 

Procurador 
de 2ª 
Categoria 

17.507,47 15.477  15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 15.477,67 

Procurador 
de 1ª 
Categoria 

14.963,65 13.458  13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 13.458,84 

 

ANEXO IX 
“ANEXO IV-A 

 
 

POSICIONAMENTO NA TABELA DE SUBSÍDIO PARA AS CARREIRAS COM 3 CLASSES NA ESTRUTURA DE VENCIMENTO 
 

POSIÇÃO NA TABELA DE VENCIMENTO 
 
 

POSIÇÃO CORRESPONDENTE NA TABELA DE SUBSÍDIO 
 

TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR REVISOR TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR III 
TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR APANHADOR II TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR II 
TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR APANHADOR I TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR I 

... TAQUÍGRAFO PARLAMENTAR 
 

ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III 
ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II 
ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I 

... ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL III ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL III 
ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL II ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL II 
ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL I ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

... ANALISTA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO III 
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO II 
TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I 

... TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
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TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL III TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL III 
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL II TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL II 
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL I TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL I 

... TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR III TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR III 
TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR II TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR II 
TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR I TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR I 

... TÉCNICO LEGISLATIVO SÊNIOR 
 
 

ANEXO X 
“ANEXO VI-A 

Tabela de vencimento dos cargos efetivos, a vigorar a partir de 1º.6.2013. 
 

Técnico em Tecnologia da Informação III 5.287,98 5.499,50 5.719,48 5.948,26 6.186,19 6.433,63 
Técnico em Tecnologia da Informação II 3.880,65 4.035,88 4.197,31 4.365,21 4.539,82 4.721,41 
Técnico em Tecnologia da Informação I 2.847,87 2.961,78 3.080,26 3.203,47 3.331,61 3.464,87 

 
 

ANEXO XI 
“ANEXO VI-B 

Tabela de vencimento dos cargos efetivos, a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 
Técnico em Comunicação Social III 5.287,98 5.499,50 5.719,48 5.948,26 6.186,19 6.433,63 
Técnico em Comunicação Social II 3.880,65 4.035,88 4.197,31 4.365,21 4.539,82 4.721,41 
Técnico em Comunicação Social I 2.847,87 2.961,78 3.080,26 3.203,47 3.331,61 3.464,87 

 
 

ANEXO XII 
“ANEXO VI-C 

Tabela de vencimento dos cargos efetivos, a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 
Técnico Legislativo Sênior III 5.287,98 5.499,50 5.719,48 5.948,26 6.186,19 6.433,63 
Técnico Legislativo Sênior II 3.880,65 4.035,88 4.197,31 4.365,21 4.539,82 4.721,41 
Técnico Legislativo Sênior I 2.847,87 2.961,78 3.080,26 3.203,47 3.331,61 3.464,87 

 
 

ANEXO XIII 
“ANEXO VI-D 

Tabela de vencimento dos cargos efetivos, a vigorar a partir de 1º.6.2013. 

 
Técnico Legislativo Júnior III 3.094,37 3.218,14 3.346,87 3.480,75 3.619,98 3.764,77 
Técnico Legislativo Júnior II 2.231,01 2.320,25 2.413,06 2.509,58 2.609,96 2.714,36 
Técnico Legislativo Júnior I 1.608,53 1.672,87 1.739,79 1.809,38 1.881,75 1.957,02 

 
 

IMPACTO FINANCEIRO 
 

Impacto Mensal total. 801.406,49 

Impacto total Para 2013. 5.609.845,43 

Impacto total Para 2014. 9.914.242,67 

Impacto total Para 2015. 10.218.422,47 
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JUSTIFICATIVA 
 
A presente preposição visa compor a Lei 
Complementar nº 708/2013, com vistas a instituir as 
tabelas de subsídio e a nova tabela de vencimento dos 
servidores efetivos da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo - Ales. 
 
Com efeito, observa-se que apesar da aprovação da 
citada Lei Complementar, foram objetos de veto do 
Excelentíssimo Governador do Estado os dispositivos 
que instituiriam as indigitadas tabelas de subsídio e 
vencimento. 
 
Em função disso, faz-se necessária a aprovação da 
presente proposição, com a finalidade de se suprir a 
lacuna legislativa decorrente do veto governamental. 
 
Deve ser observado que as carreiras de Consultor, 
referido no artigo 11 da Resolução da Ales nº 1.558, 
de 1º.11.1990, e a de Técnico Legislativo Júnior da 
Ales não foram contempladas por tabela de subsídio, 
por se tratarem de carreiras em extinção no âmbito do 
Poder Legislativo.  
 
Por fim, quanto aos dispositivos contidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e demais normas 
concernentes às finanças públicas, salientamos que, 
assim como na propositura original, esses estão 
plenamente atendidos, uma vez que as despesas do 
Poder Legislativo Estadual, relativas a 2013, apontam 
disponibilidade orçamentária que permite esta 
reestruturação. 
 
Por todo o exposto, temos a certeza de que essa nobre 
Casa Legislativa, apreciando o teor do presente 
projeto e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará esta iniciativa. 

 
 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
MESA DIRETORA 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 031/2013 

 
Altera a Resolução nº 3.418, de 07.08.2013, que 
regulamenta a estrutura de carreira, a avaliação 
de desempenho, a promoção e a progressão dos 
servidores efetivos da Assembleia Legislativa. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

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

Art. 1º Os incisos VI e VII do artigo 3º da 
Resolução nº 3.418, de 07.08.2013, passam a vigorar 
com as seguintes redações: 

 
“Art. 3° (...) 
 
(...) 
 
VI - classe: expressão ou símbolo indicativo da 
posição vertical do servidor na carreira e do 
respectivo padrão de vencimento ou subsídio; 
 
VII - referência: expressão ou símbolo 
indicativo da posição horizontal do servidor na 
carreira e do respectivo padrão de vencimento 
ou subsídio;  
 
(...).” (NR) 

 
Art. 2º O artigo 4º, § 2º, da Resolução nº 

3.418/2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 4º (...) 
 
(...) 
 
§ 2º A amplitude das carreiras será a definida 
em Lei. 
 
(...).” (NR) 
 
Art. 3º O artigo 6º da Resolução nº 

3.418/2013 passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
“Art. 6º (...) 
 
(...) 
 
II - (...) 
 
c) pela regra de transição, prevista no artigo 
81.” (NR) 
 
Art. 4º Fica inserido o § 4º no artigo 10 da 

Resolução nº 3.418/2013, com a seguinte redação: 
 
“Art. 10. (...) 
 
(...) 
 
§ 4º Os atos de designação dos membros da 
Comissão de que trata o caput indicarão os 
respectivos suplentes, que atuarão sempre 
que o titular ou seu cônjuge, companheiro ou 
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 
ou colateral, até 3º (terceiro) grau, ou sua 
chefia, sejam os avaliados, ou ainda, quando 
o titular estiver, por qualquer motivo, 
impedido de agir.”  
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Art. 5º Fica inserido o artigo 13-A na 
Resolução nº 3.418/2013, com a seguinte redação: 

“Art. 13-A. O servidor afastado para o 
exercício de mandato classista terá a sua 
avaliação de desempenho efetuada pela 
Comissão de que trata o artigo 10. 
 
§ 1º A avaliação de desempenho de que trata 
este artigo será concluída até a data de 15 
(quinze) de agosto de cada ano, dando 
ciência ao avaliado do seu conteúdo no 
mesmo prazo. 
 
§ 2º A Comissão de que trata o artigo 10 dará 
prosseguimento à avaliação na forma do 
artigo 12. 
 
§ 3º Da avaliação de desempenho de que 
trata este artigo caberá pedido de 
reconsideração no prazo de 15 (quinze) dias 
consecutivos a contar da ciência de que trata 
o § 1º.” 

 
Art. 6º O § 3º do artigo 17, da Resolução nº 

3.418/2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 17. (...) 
 
(...) 
 
§ 3º O servidor que for aprovado no estágio 
probatório terá direito, na data da aprovação, 
à progressão, na forma definida neste Título.  
(...).” (NR) 
 
Art. 7º O parágrafo único do artigo 23, da 

Resolução nº 3.418/2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 23. (...) 
 
Parágrafo único. A progressão por 
desempenho será concomitante à progressão 
por tempo de serviço.” (NR) 
 
Art. 8º O artigo 24, da Resolução nº 

3.418/2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 24. O servidor que for aprovado no 
estágio probatório fará jus à progressão por 
desempenho. 
 
Parágrafo único. Servirão de base para a 
apuração da média, na forma do artigo 21, § 
1º, tantas avaliações de desempenho quanto 
forem realizadas durante o curso do estágio 
probatório, nos moldes do Capitulo II do 
Título I.” (NR) 
 
Art. 9º O artigo 25, da Resolução nº 

3.418/2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 25. Fará jus à progressão por 
qualificação funcional o servidor que 
comprovar a conclusão do curso de ensino 
regular em nível superior ao exigido pelo 
cargo de que é titular.  
 
§ 1º A progressão por qualificação funcional 
utiliza como critério a escolaridade, 
considerando o aperfeiçoamento profissional 
adquirido pelo servidor. 
 
§ 2º O servidor fará jus à movimentação em 1 
(uma) referência adicional às conquistadas 
através da progressão por tempo de serviço e 
da progressão por desempenho por cada 
título que apresentar comprovando a 
conclusão do curso de ensino regular em 
nível superior ao exigido pelo cargo de que é 
titular. 
 
§ 3º A progressão de que trata este artigo 
poderá ocorrer até 3 (três) vezes ao longo da 
carreira. 
 
§ 4º São considerados cursos de ensino 
regular em nível superior ao exigido pelo 
cargo, para fins de progressão por 
qualificação funcional: 
 
I - para o cargo cuja exigência é o nível 
fundamental de ensino: 
a) curso de ensino médio ou médio-técnico; 
 
b) curso de graduação em nível superior; 
 
c) curso de pós-graduação lato sensu, em 
nível de especialização, com no mínimo 360 
(trezentos e sessenta) horas de duração; ou 
 
d) curso de pós-graduação strictu sensu, em 
nível de mestrado ou doutorado. 
 
II - para o cargo cuja exigência é o nível 
médio ou médio-técnico de ensino: 
 
a) curso de graduação em nível superior; 
 
b) curso de pós-graduação lato sensu, em 
nível de especialização, com no mínimo 360 
(trezentos e sessenta) horas de duração; ou 
 
c) curso de pós-graduação strictu sensu, em 
nível de mestrado ou doutorado. 
 
III - para o cargo cuja exigência é o nível 
superior de ensino: 
 
a) curso de pós-graduação lato sensu, em 
nível de especialização, com no mínimo 360 
(trezentos e sessenta) horas de duração; ou 



10 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 24 de setembro de 2013 

b) curso de pós-graduação strictu sensu, em 
nível de mestrado ou doutorado. 
 
§ 5º O título apresentado para os fins deste 
artigo deve referir-se a curso regular na 
forma da lei e cuja área de conhecimento 
apresente correlação com as áreas de 
interesse do Poder Legislativo ou com a área 
de atuação do servidor, presumindo-se a 
correlação no caso do curso de nível médio 
de ensino. 
 
§ 6º Os cursos de nível médio, médio-
técnico, graduação e pós-graduação strictu 
sensu, apresentados para os fins deste artigo, 
deverão ter o reconhecimento do Ministério 
da Educação (MEC), ser ministrados por 
entidades oficialmente reconhecidas e 
comprovados mediante apresentação de 
diploma ou certidão de conclusão do curso 
acompanhada do respectivo histórico escolar. 
 
§ 7º Para comprovação da conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu em nível de 
especialização, o servidor deverá apresentar 
diploma ou certificado de conclusão de curso 
acompanhado do respectivo histórico escolar, 
emitido por entidade oficialmente 
reconhecida pelo MEC, cumpridas as 
formalidades exigidas pela legislação 
pertinente. 
 
§ 8º Os documentos referidos nos § 6º e 7º 
poderão ser apresentados em cópia simples, 
acompanhada da original para conferência, 
responsabilizando-se o servidor 
apresentante pela veracidade do 
documento. 
 
§ 9º Os títulos referentes a cursos 
concluídos no exterior deverão ser 
revalidados por instituição de ensino 
superior no Brasil para serem aceitos para 
os fins previstos neste artigo. 
 
§ 10. É vedada a utilização, para fins de 
progressão por qualificação funcional, de 
título acadêmico considerado para fins de 
enquadramento ou promoção por seleção, 
na forma do Capítulo II do Título III desta 
Resolução. 
 
§ 11. O servidor que na data de aprovação 
desta Resolução possuir título acadêmico 
superior ao exigido pelo cargo de que é 
titular, nos moldes definidos neste artigo, e 
não utilizado para fins de progressão, 
promoção ou enquadramento, na forma da 
lei, poderá utilizá-lo para fins de 
progressão por qualificação funcional. 

§ 12. Aos servidores que optarem pela 
modalidade remuneratória de vencimento, 
fica vedado o emprego do título acadêmico 
utilizado para a obtenção do benefício de 
incentivo educacional, de que trata a Lei nº 
8.950, de 14 de julho de 2008, para fins de 
progressão por qualificação funcional. 
 
§ 13. A progressão por qualificação funcional 
será concomitante à progressão por tempo de 
serviço.” (NR) 

 
Art. 10. O artigo 26, da Resolução nº 

3.418/2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 26. Ato da Mesa Diretora, subsidiado 
por parecer da Escola do Legislativo, definirá 
as áreas acadêmicas que se inserem no campo 
de interesse do Poder Legislativo, bem como 
quais cursos guardam pertinência com as 
diversas unidades administrativas da Ales. 
 
Parágrafo único. Os casos omissos, não 
abarcados pelo Ato referido no caput, 
poderão ser analisados pela Escola do 
Legislativo, caso assim seja requerido.” (NR) 

 
Art. 11. O caput do artigo 29, da Resolução 

nº 3.418/2013, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 29. O servidor interessado na 
progressão por qualificação funcional deverá 
encaminhar à Coordenação do Grupo de 
Direitos e Vantagens o diploma, ou 
certidão de conclusão de curso 
acompanhada do respectivo histórico 
escolar, na forma do artigo 25, no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em 
que completar o interstício necessário à 
progressão por tempo de serviço. 
 
(...).” (NR) 
 
Art. 12. O artigo 41 da Resolução nº 

3.418/2013 passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
“Art. 41. (...) 
 
I - os cursos de longa duração com mais de 
360 (trezentas e sessenta) horas e 
reconhecidos pelo MEC, respeitado o 
disposto nos §§ 6º e 7º do artigo 25; 
 
II - os cursos de menor duração, de pelo 
menos 8 (oito) horas, validados quanto ao 
reconhecimento pelo mercado; e 
 
III - (...) 
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§ 1º Os cursos referidos nos incisos I e II 
deverão apresentar correlação com as áreas 
de interesse do Poder Legislativo ou com a 
área de atuação do servidor, na forma do 
artigo 26. 
 
§ 2º A Escola do Poder Legislativo 
manifestar-se-á acerca do reconhecimento, 
pelo mercado, dos cursos referidos no inciso 
II, na forma do artigo 60, inciso IV. 
 
(...).” (NR) 
 
Art. 13. O artigo 43 da Resolução nº 

3.418/2013 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 43. Os cursos acadêmicos, inclusive os 
de nível médio e médio-técnico - conforme o 
caso -, realizados pelo servidor antes da 
vigência desta norma, serão considerados 
somente na 1ª (primeira) promoção por 
seleção, e desde que apresente correlação 
com as áreas de interesse do Poder 
Legislativo ou com a área de atuação do 
servidor, e o título não tenha sido utilizado 
para fins de enquadramento ou progressão.” 
(NR) 
 
Art. 14. O caput do artigo 44 da Resolução 

nº 3.418/2013 passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

 
“Art. 44. Para comprovar a participação 
em atividades de capacitação e qualificação 
profissional, na forma dos incisos II e III 
do artigo 41, o servidor deverá juntar, no 
momento de sua inscrição para concorrer à 
promoção por seleção, cópia simples do 
certificado ou declaração expedida pela 
instituição realizadora do evento, 
acompanhada do original para conferência, 
responsabilizando-se pela autenticidade do 
documento. 
 
(...)” (NR) 
 
Art. 15. O artigo 45 da Resolução nº 

3.418/2013 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 45. Para comprovação da conclusão 
de curso de pós-graduação lato sensu em 
nível de especialização, o servidor deverá 
apresentar diploma ou certificado de 
conclusão de curso acompanhado do 
respectivo histórico escolar emitido por 
entidade oficialmente reconhecida pelo 
MEC, em cópia simples, acompanhada do 
original para conferência, cumpridas as 

formalidades exigidas pela legislação 
pertinente. 
 
Parágrafo único. O servidor interessado 
responsabilizar-se-á pela veracidade do 
documento apresentado para os fins previstos 
neste artigo.” (NR) 

 
Art. 16. O artigo 46 da Resolução nº 

3.418/2013 passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 

“Art. 46. Para comprovação da conclusão 
dos cursos de nível médio, médio-técnico e 
pós-graduação stricto sensu em nível de 
doutorado ou mestrado, será aceito 
certificado acompanhado do respectivo 
histórico ou diploma, devidamente 
registrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEC, em cópia simples, 
acompanhado do original para conferência.  
 
(...) 
 
§ 3º O servidor interessado responsabilizar-
se-á pela veracidade do documento 
apresentado para os fins previstos neste 
artigo.” (NR) 
 
Art. 17. O inciso IV do artigo 60, da 

Resolução nº 3.418/2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 60. (...) 
 
(...) 
 
IV consultar a Escola do Legislativo, nos casos 
em que sua manifestação se fizer necessária; 
 
(...).” (NR) 

 
Art. 18. O artigo 63 da Resolução nº 

3.418/2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 63. Os recursos disponíveis para a 
promoção por seleção é de 2,5% (dois e meio 
por cento) sobre a verba utilizada para 
remunerar o conjunto dos servidores ativos 
na respectiva carreira, garantindo no mínimo 
a promoção de 50% (cinquenta por cento) 
dos servidores aptos de cada carreira. 
 
§ 1º Serão promovidos quantos servidores 
com interstícios completos para promoção 
forem possíveis, observando o disposto nos 
artigos 35 e 39 desta Resolução. 
 
§ 2º Quando o orçamento de que trata este 
artigo não for suficiente para viabilizar a 
promoção de servidor na respectiva carreira, 
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será promovido apenas 01 (um) servidor, 
observando o disposto nos demais artigos 
desta Resolução. 
 
§ 3º Para efeito do disposto no § 1º não será 
considerado número fracionado, 
arredondando-se para cima se o algarismo da 
primeira casa decimal for igual ou superior a 
cinco. 
 
§ 4º Para fins de desempate no processo de 
seleção, serão apurados, sucessivamente: 
 
I - a maior média obtida nas avaliações de 
desempenho individual, no interstício da 
promoção; 
 
II - a maior pontuação obtida em atividades 
de capacitação e qualificação profissional; 
 
III - a maior pontuação obtida em comissões, 
comitês e conselhos não remunerados, no 
interstício da promoção; 
 
IV - a maior pontuação obtida em gestão e 
fiscalização de contratos, no interstício da 
promoção; 
V - o maior número de dias efetivamente 
trabalhados; 
 
VI - o maior tempo de serviço na carreira. 
 
§ 5º Em qualquer caso, as regras constantes 
dos §§ 2º e 3º não importaram na promoção 
de servidor que não possuir 5 (cinco) anos de 
efetivo exercício e 5 (cinco) avaliações de 
desempenho na classe em que se encontrar.” 
(NR) 
 

Art. 19. O inciso III do artigo 72 da 
Resolução nº 3.418/2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“Art. 72. (...) 
 
(...) 
 
III - encaminhar para a CPP os processos de 
promoção por senioridade dos servidores 
inscritos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a 
contar do recebimento do respectivo 
processo.” (NR) 
 
Art. 20. Fica inserido no artigo 80 da 

Resolução nº 3.418/2013, o parágrafo único, com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 80. (...) 
 
Parágrafo único. Os servidores titulares de 
cargos cuja exigência seja o nível superior 

poderão utilizar, para fins de pontuação para 
promoção por seleção, os títulos de 
graduação que possuir não utilizados como 
requisito para a posse no cargo, na forma do 
Anexo II.” 
 
(NR) 
 
Art. 21. Fica inserido no artigo 81 da 

Resolução nº 3.418/2013, o § 3º, com a seguinte 
redação: 

 

“Art. 81. (...) 
 

(...) 
 
§ 3º O servidor que permanecer remunerado 
por vencimento e cuja carreira comporte o 
instituto da promoção fará jus a evoluir uma 
classe na carreira quando, em até 5 (cinco) 
anos contados a partir da publicação desta 
Resolução, completar 10 (dez) anos 
estagnados na carreira, observado o disposto 
no § 2º.” 
(NR) 
 
Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 23 de 
setembro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente preposição altera a Resolução nº 
3.418, de 07.08.2013, com vistas a aperfeiçoá-la. 
 

Com efeito, a presente preposição alinha a 
Resolução nº 3.418/2013 tornando preponderante o 
fator meritório nos procedimentos de 
desenvolvimento funcional dos servidores do Poder 
Legislativo. 
 

Como já dito, é preciso valorizar o servidor 
que se destaca de maneira diferenciada ao Poder 
Legislativo, que se sentirá estimulado a empreender 
esforços em prol do serviço público, com vistas a 
obter melhor desempenho em sua avaliação. 
 

Por todo o exposto, temos a certeza de que 
esta nobre Casa Legislativa, apreciando o teor do 
presente PR, anexo, e as razões que o justificam, 
apoiará e aprovará esta iniciativa, por reconhecer o 
interesse público que ela traduz. 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 1514 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

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

CONSIDERAR LICENCIADA, para 
tratamento de saúde por 04 (quatro) dias, 17 a 
20.09.2013, a Deputada APARECIDA 
DENADAI, na forma do Art. 305, inciso II do 
Regimento Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ERRATA 
 

No Ato nº 1441, de 10/09/2013, publicado 
em 11/09/2013, 
  

Onde se lê: 
 

“[…] JULIO BARCELLOS RANGE 
[…]”. 
 

Leia-se:  
 
“[…] JULIO BARCELLOS 

RANGEL […]”. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1503 
 

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, ELIENE LUZIA RHEIN 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Gilsinho 
Lopes, por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 133008/2013.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1504 
 

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, KARLO AURELIO VIEIRA DO 
COUTO, do cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Assembleia 
Legislativa.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1505 
 

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, PAMELA DIAS OLIVEIRA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
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gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
133026/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1506 
 

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, KARLO AURELIO VIEIRA DO COUTO, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Gilsinho Lopes, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 133009/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1507 
 

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, FELIPE MOISES SARNAGLIA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária  

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

ATO Nº 1508 
 

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, WANGLEDSON PAGCHEON BORGES, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Gildevan 
Fernandes, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 133029/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1509 
 

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, 
PAMELA DIAS OLIVEIRA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº· 
133027/2013.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1510 
 

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, ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, para 
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exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 133026/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1511 
 

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, UMBERTO MESSIAS DE SOUZA 
JÚNIOR, para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor da Comissão de Infraestrutura, código 
SCIE, da Secretaria da Assembleia Legislativa.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  
ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1512 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR para 28% (vinte e oito por cento), 
a partir de 16/08/2013, de acordo com o art. 106 da 
Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ADRIANA 
HADDAD VARGAS DE ALMEIDA, matrícula nº 
201397, Técnico em Tecnologia da Informação - 
ETTI, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 de setembro de 2013. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
SOLANGE LUBE 

1ª Secretária  

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1513 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

ELEVAR para 49,5% (quarenta e nove 
vírgula cinco por cento), a partir de 01/09/2013, de 
acordo com o art. 106 da Lei Complementar nº 46/94, 
o ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a que 
faz jus LUZIA ANA AUGUSTO, matrícula nº 
028244, Consultor Parlamentar Temático, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
23 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: PAMELLA CARLA 
PEDERIVA 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - 
Ensino Médio 
 

4. VIGÊNCIA: 20.09.2013 a 19.09.2014 
 

5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

R$ 729,60 (setecentos e 
vinte e nove reais e 
sessenta centavos). 
 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de setembro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 
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RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

2. CONTRATADO: CAIO LEITE ULIANA 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 
 

4. VIGÊNCIA: 23.09.2013 a 31.12.2013 
 

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 

23 de setembro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESCISÃO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
Fica rescindido, a partir de 21.09.2013, de 
acordo com cláusula décima, do Contrato de 
Complementação Educacional, firmado entre a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e a estagiária do Ensino Superior, 
BARBARA TESCH MOURA. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 de setembro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

ERRATA 
 

Pregão Eletrônico nº 039/2013 
Processo nº 130884/2013 

Data da Publicação: 19/09/2013 
 
Onde se lê: 
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. 
 
Leia-se: 
Recebimento das Propostas até: 04/10/2013 às 
14:00h. 
Abertura das Propostas:  
04/10/2013 às 14:00h. 
Início da Sessão de Disputa: 04/04/2013 às 16:00h. 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax.: (27) 
3382-3874  
 

Vitória-ES, 23 de setembro de 2013. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
24 DE SETEMBRO (TERÇA-FEIRA) 
 
De 9h às 12h - Sabatinas do  Tribunal de Contas 
Candidatos: Todos os inscritos 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 

11 horas - Reunião da Comissão de Política sobre 
Drogas 
Local: Plenário Rui Barbosa 
 

11 horas - Reunião da Comissão de Meio 
Ambiente 

Local: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 
 

12 horas - Reunião da Comissão de Cidadania 
Local: Plenário Rui Barbosa 
 

12h30 - Reunião da Comissão de Educação 
Local: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 
 
13h30 - Reunião da Comissão de Justiça 
Local: Plenário Rui Barbosa 
 
13h30 - Reunião da Comissão de Agricultura 

mailto:pregao@al.es.gov.br
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Local: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 
 
15 horas - Sessão Ordinária 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
19 horas - Sessão Especial para debater as 
questões da juventude no ES 
Proponente: Deputado Rodrigo Coelho (PT) 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
 
25 DE SETEMBRO (QUARTA-FEIRA) 
 
9 horas - Sessão Ordinária 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
De 13h às 18h - Sabatinas do Tribunal de Contas 
Candidatos: Todos os inscritos 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
19 horas - Sessão Especial para debater a 
importância da presença salesiana no 
desenvolvimento do ES 
Proponente: Deputada Lúcia Dornellas (PT) 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
 
26 DE SETEMBRO (QUINTA-FEIRA) 
 
14 horas - II Seminário Nacional de Telefonia 
Proponente: Deputado Sandro Locutor  
Local: Plenário Dirceu Cardoso 

 
19 horas - Sessão Solene em homenagem ao 
Ministério Jovem das Igrejas Adventistas do ES 
Proponente: Deputado José Esmeraldo 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
  
  

27 DE SETEMBRO (SEXTA-FEIRA) 
 
8 horas - III Seminário da Campanha Estadual 
contra extermínio da juventude negra: sonhos e 
vidas exterminadas. Junto acontece a exposição de 
fotos chamada “Sonhos e Vidas Exterminadas”  
Proponente: Deputado Claudio Vereza (PT) 
Local: Auditório 1 
 
9 horas - Café da manhã com representantes de 
Bancos Comunitários 
Proponente: Deputado Claudio Vereza (PT) 
Local: Salão Nobre 
 
10 horas - Audiência Pública da Comissão de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Nutricional 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
10 horas - Reunião da Secretaria Especial da Rede 
de Mulheres da Confederação Parlamentar das 
Américas - COPA 
Proponente: Deputado Sandro Locutor 
 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
14 horas - Sessão Especial sobre as políticas 
públicas em prol da Saúde da Mulher e o 
lançamento da Campanha Outubro Rosa 
Proponente: Deputada Luzia Toledo (PMDB) 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
--  
 
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 - TERÇA-FEIRA - 24.09.13 

HORA OBS. PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

07H00  COMISSÃO 
PERMANENTE 

FINANÇAS  

07H40  COMISSÃO 
PERMANENTE 

TURISMO   

08H00  COMISSÃO 
PERMANENTE 

FINANÇAS  

08H30  COMISSÃO 
PERMANENTE 

EDUCAÇÃO  

09H00 
AO VIVO SABATINA DOS 

CANDIDATOS A 
CONSELHEIRO A TC/ES 

  

http://www.al.es.gov.br/
http://www.facebook.com/parlamentocapixaba
http://www.twitter.com/assembleia_es
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12H00  
MUNICÍPIOS 
CAPIXABAS  
 

MONTANHA 
DIVERSOS 

12H15  
REPORTAGEM 
ESPECIAL 
 

RAÍZES: NEGROS DO 
ESPÍRITO SANTO DIVERSOS 

12H30  
ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 
 

DIVERSOS 
 

13H00  
ASSEMBLEIA DO 
CAMPO 
 

CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL  

EDUARDO CHAGAS, 
DIRETOR TÉCNICO DO IDAF 

13H30  

OPINIÃO 
 

FERRAMENTA GEO-
OBRAS DO TC/ES 

HOLDAR DE BARROS, 
GESTOR DO NÚCLEO DE 
ENGENHARIA E OBRAS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS/ES 
 

14H00  
PANORAMA TELEJORNAL 

SEGUNDA-FEIRA 
 

DIVERSOS 

14H15  
BIOGRAFIA MUNIZ FREIRE JOSÉ CÂNDIDO RIFAN 

SUETH, HISTORIADOR 
 

14H30 
 AÇÃO PARLAMENTAR 

 ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

RODRIGO COELHO, 
DEPUTADO ESTADUAL 
 

15H00 
 AO VIVO 

SESSÃO ORDINÁRIA 
REPERCUSSÃO  

TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO 
ESTADUAL 

 

18H00  

ES EM DEBATE 
 

 
OBESIDADE INFANTIL 

TATIELLY BONAN, 
PSICÓLOGA INFANTIL E 
GLAUCIA JUSTO, 
NUTRICIONISTA INFANTIL  
 

18H30  
UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO 
LITERÁRIA CAPIXABA 
 

NATASHA SIVIERO 

19H00 
  

SESSÃO ESPECIAL  DEBATE SOBRE 
QUESTÕES DA 
JUVENTUDE NO ES. 
 

 

22H00  PANORAMA TELEJORNAL TERÇA-
FEIRA DIVERSOS 

22H15  

ESPAÇO PARCERIA 
MP COM VOCÊ 
 

ATUAÇÃO DO GRUPO 
EXECUTIVO DE 
CONTROLE EXTERNO 
DA ATIVIDADE 
POLICIAL, O GETEP 
 

DRA. VIVIANE  BARROS 
PARTELLE, PROMOTORA DE 
JUSTIÇA 

22H45 

 OPINIÃO 
 

FERRAMENTA GEO-
OBRAS DO TC/ES 

HOLDAR DE BARROS, 
GESTOR DO NÚCLEO DE 
ENGENHARIA E OBRAS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS/ES 
 

23H15 
 AÇÃO PARLAMENTAR 

 ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

RODRIGO COELHO, 
DEPUTADO ESTADUAL 
 

23H45 

 ES EM DEBATE 
 

OBESIDADE INFANTIL TATIELLY BONAN, 
PSICÓLOGA INFANTIL E 
GLAUCIA JUSTO, 
NUTRICIONISTA INFANTIL  
 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBPC - TOME CIÊNCIA  

A FÍSICA 100 ANOS 
DEPOIS DA 
REVOLUÇÃO. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS 
REUNIÕES PARLAMENTARES 

 

 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 
LOGÍSTICA. DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 12 
DE AGOSTO DE 2013. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão.  

Cumprimento os colegas parlamentares, 
membros efetivos desta Comissão, Senhores 
Deputados Euclério Sampaio e Jamir Malini, 
servidores, colaboradores, bem como nosso novo 
Procurador que já está em sua segunda participação 
nos trabalhos dessa Comissão, TV Assembleia, todos 
presentes nas galerias e aqueles que nos dão 
oportunidade de chegarmos até eles pelo canal 
cidadão da TV Assembleia. 

Convido a Senhora Secretária a proceder à 
leitura da ata da reunião anterior. (Pausa) 

 
(A Senhora Secretária procede à leitura da 

ata) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. JAMIR MALINI - Pela aprovação.  
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Pela 

aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Ata aprovada como lida. 
Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

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

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Projeto de Lei n.º 144/2012 - Análise de Mérito.  
Autor: Deputado Sandro Locutor 
Ementa: Obriga a restauração da pavimentação de 

vias em qualidade igual ou superior a que elas se 
encontravam, após a realização de obras. 
Relator: Deputado Marcelo Santos 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - O Projeto se encontra aqui? 

 
A SR.ª SECRETÁRIA - (MARISTELA 

COIMBRA) - O Projeto foi enviado para V. Ex.ª. 
Está no seu gabinete. Foi avocada a relatoria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Foi para o gabinete? 
 
A SR.ª SECRETÁRIA - (MARISTELA 

COIMBRA) - Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Deixarei sobrestada esta matéria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
 Não houve no período. 
 
ORDEM DO DIA:  
O que ocorrer. 
 
COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Como a nossa pauta está limpa e a única 
matéria que está sob o poder desta Comissão avoquei 
para relatar e ainda estamos dentro do prazo 
regimental, coloco à disposição o microfone da 
Comissão para que os colegas Parlamentares, caso 
queiram fazer alguma consideração, principalmente 
no que tange às novas reuniões, a reconvocação. 
Enfim, tudo aquilo que nós, por algum período, além 
do recesso, ficamos sem a realização das reuniões da 
Comissão. 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, V. Ex.ª 
deseja fazer alguma consideração? 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 

Presidente, Deputado Marcelo Santos, Senhor 
Deputado Jamir Malini, Senhor Eduardo Rocha 
Lemos, Procurador, e servidores da Assembleia 
Legislativa, tinha algumas audiências públicas e 
gostaria que fossem designadas novamente as datas 
para que possamos realizá-las. 

Teria outros pontos para colocar em votação, 
mas deixarei para a próxima audiência da próxima 
segunda-feira, Senhor Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
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SANTOS) - Solicito à Senhora Secretária que nos 
informe as audiências que não foram realizadas. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Jamir 
Malini. 

 
O SR. JAMIR MALINI - Senhor 

Presidente, Deputado Marcelo Santos, Senhor 
Deputado Euclério Sampaio e todos que integram a 
esta Comissão, parabenizo pelo belo trabalho que faz 
esta Comissão. Hoje está com uma pauta limpa, 
vamos dizer assim, devido ao empenho desta 
Comissão, pelo trabalho desenvolvido na Assembleia 
Legislativa. 

Desejamos a todos uma ótima semana de 
trabalho e que caminhemos sempre neste sentido, o 
da verdade.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Além dos temas que ainda temos para 
serem discutidos em audiências que foram 
paralisados por certos motivos, temos um tema que 
está em fase de projeto que até, já fiz uma 
comunicação ao Senhor Fábio Ney Damasceno, 
Secretário de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas, e ao Senhor Renato Casagrande, 
Governador do Estado do Espírito Santo. Está em 
fase de elaboração um projeto que, na verdade, 
estamos analisando a sua legalidade. Temos, hoje, 
um grave problema que trata dos abrigos de ônibus, 
em especial os dos usuários do sistema de transporte 
coletivo que são gerenciados pela Ceturb, o 
conhecido Transcol. 

As Prefeituras deram autonomia ao Governo 
do Estado, por intermédio da empresa Ceturb, de 
fazer a gerência desse transporte, ou seja, cidades 
como Cariacica, Vila Velha, Serra e Viana, com 
exceção de Vitória, o transporte é gerenciado pela 
Ceturb. No caso da cidade de Vila Velha é parcial, 
linhas troncais e alimentadoras. As linhas troncais, 
aquelas que vão direto de terminal a terminal, são 
fiscalizadas pela Ceturb; as linhas alimentadoras 
ainda continuam sendo administradas pela 
Prefeitura. Isso faz com que o sistema não se torne 
mais eficiente, porque, além de acontecer em Vila 
Velha, Vitória não faz parte do sistema de transporte 
coletivo. Se fizesse, poderíamos ter uma tarifa talvez 
menor e a garantia de boa qualidade. 

Estou falando sobre isso, Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, para chegar à questão dos 
abrigos de ônibus. Além dos cidadãos quererem 
um transporte coletivo melhor, precisamos ter 
também abrigos, porque se o cidadão paga a tarifa 
para utilizar o transporte coletivo, também tem de 
ter esse direito, enquanto espera o transporte, seja 
para embarcar ou desembarcar. Imagine uma mãe 
com filho recém-nascido, num sol, em pleno verão de 
quarenta graus aqui no Espírito Santo, ou no inverno, 
na chuva. Ela vai descer do ônibus e, naturalmente, 
se tiver de aguardar ou embarcar em outro ônibus, 
não haverá abrigo. 

Vale o registro de que não é competência do 
Estado fazer essa gestão, mas de competência 
municipal. O Estado precisa encampar essa questão 
por intermédio de celebração de convênio. Estou 
propondo ao Governo do Estado assumir essa 
responsabilidade e padronizar esses abrigos sem 
interferir na autonomia da cidade porque às vezes o 
prefeito quer construir o seu abrigo. 

Lembro-me que certa prefeitura construiu 
abrigos, aliás, retornando no tempo, na gestão do 
Senhor Vasco Alves, ex-prefeito do Município de 
Cariacica, caíram vários abrigos porque além de 
mal construído, não houve critérios; pensaram 
meramente alguma coisa que pudesse fazer uma 
pequena sombra. 

O Transcol é estadual, mas a competência é 
do município, é operado pelo departamento de 
postura de cada região. E para fazer isso tem de 
transferir a responsabilidade. Por isso que o Dnit não 
pode fazer abrigo de ônibus na BR 262. Por mais que 
seja rodovia federal é dentro da área do município e é 
o município que autoriza ou não a construção em 
conjunto, é claro, com o órgão federal, que é o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes, o Dnit. Espero que amanhã não apareça 
algum Deputado dizendo: olha, conseguimos também 
padronizar, como fizeram em relação ao transporte 
aquaviário. Teve gente que nunca circulou no 
transporte aquaviário dizendo que está retornando 
esse sistema. Não sabe nem o que é catraia. 

Oficiei o Governo do Estado, por 
intermédio da Secretaria de Transportes e Obras 
Públicas ou da Sedurb, cujo Secretário é o Senhor 
Iranildo Casado, que fizesse um convênio, um 
acordo com os municípios. De repente o Governo 
do Estado discuta um modelo de abrigo com as 
cidades, repassa os recursos e elas executam ou o 
Estado mesmo faz uma licitação maior e constrói 
esses abrigos que estão deficientes. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Há alguns meses o nosso 
gabinete recebeu essa demanda. Se não nos falha a 
memória, fizemos um projeto de lei e uma indicação 
sobre essa questão para o Governo. V. Ex.ª tem 
toda razão quando falou da questão de abrigos para 
proteger a população quando da chuva ou do sol 
forte. Não é só isso. As pessoas saem para 
trabalhar e no caminho pegam chuva e chegam 
molhadas; pagam uma passagem cara e não têm 
serviço de qualidade. V. Ex.ª está coberto de razão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Podemos até chamar isso de má 
prestação de serviço público. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - O dia em 
que o usuário de ônibus for tratado como consumidor 
isso vai melhorar porque poderá denunciar e cobrar. 
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 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Com o apoio do Procurador e por 
deliberação total dos membros desta Comissão, 
proponho que seja feito um ofício solicitando ao 
Secretário de Estado de Transportes, onde a Ceturb é 
vinculada, ao Governo do Estado um convênio, onde, 
além da qualidade, tenhamos um padrão que atenda o 
usuário do sistema de transporte coletivo. Entendo 
que isso seja de competência exclusiva do município, 
a não ser que seja feito convênio entre as partes. Esse 
era um ponto. 
 O outro ponto é uma questão que está sendo 
muito discutida Brasil afora, em especial no Espírito 
Santo que proporcionalmente tem a maior frota de 
veículos do País. A frota que mais cresce é a 
capixaba. Diante disso, algumas questões e ações têm 
sido implementadas ou pelo menos discutidas pelo 
Governo do Estado e outras em fase final de projeto. 
Entendo que uma delas, que é fundamental, talvez 
não tenha sido dada a atenção devida, que são as 
ciclovias ou ciclofaixas, que são ciclovias e calçadas, 
que permitem que o pedestre e o ciclista a utilizem da 
melhor forma que lhe convierem. Além de ser 
saudável. 
 Temos este problema grave. Qual é a ciclovia 
que liga Cariacica a Vitória? Não existe. E a que liga 
Cariacica a Vila Velha? Também não existe. E a que 
liga Cariacica a Serra? Da mesma forma. E Viana? 
Precisamos discutir e elaborar um sistema onde a 
ciclovia seja um dos principais pontos a serem 
discutidos na questão da mobilidade urbana. Se o 
tema mobilidade urbana é melhorar o transporte 
público, tem de ter prioridade. Ciclovia e a 
caminhada também têm de estar alinhavados para que 
isso possa acontecer. 
 Com a permissão dos Senhores Deputados 
Euclério Sampaio e Jamir Malini, gostaríamos de 
encaminhar um expediente para o Secretário para que 
todos os convênios celebrados com os municípios, no 
caso de pavimentação e infraestrutura, deva existir a 
previsão de uma ciclovia ou ciclofaixa. 

Se for repassar recurso para pavimentação de 
ruas do Município de Cariacica, o recurso para a 
ciclovia tem que estar previsto. Por mais que pareça 
que fazer ciclovia encarecerá a obra temos que pensar 
que na vida do cidadão a ciclovia evitará que ele 
tenha que ficar parado, por causa de dez quilômetros, 
mais de duas horas. Prestem atenção, são duas horas 
para percorrer dez quilômetros. 

Se começarmos a discutir isso com a 
responsabilidade que devemos veremos que a 
ciclovia ou ciclofaixa é de fundamental importância 
para a vida do cidadão. É uma forma, inclusive, de 
incentivar os cidadãos, em trajetos menores, a 
utilizarem essas ciclovias ou ciclofaixas, se for o 
caso. 

 
O SR. JAMIR MALINI - Senhor 

Presidente, pela ordem! V. Ex.ª falou muito bem 
sobre os abrigos no que tange o Estado do Espírito 
Santo. 

Foi reinaugurada a obra que liga o Município 
de Santa Teresa a Fundão. O DER reformou e fez 
alguns abrigos de ônibus. E pedi que fosse feito na 
extensão ES-261, que liga ao distrito de Praia 
Grande. 

Existem novos assentamentos, como o de 
Piranema, que o Senhor Deputado Euclério Sampaio 
conhece, em Fundão. Há reivindicação para que 
sejam feitos abrigos de ônibus no local também. Já 
que foi feito do Município Fundão ao de Santa 
Teresa, estamos pedindo que sejam feitos na extensão 
que vai até o distrito de Praia Grande. Encaminhamos 
também um pedido ao DER para que sejam feitos 
estes abrigos de ônibus. É importante frisar isso para 
o levantamento de V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - V. Ex.ª já encaminhou? 

 

O SR. JAMIR MALINI - Ainda não. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Quer fazê-lo por meio desta Comissão? 

 
O SR. JAMIR MALINI - Podemos fazer 

juntos, Senhor Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Solicito aos colaboradores que 
encaminhem esta solicitação proposta pelo Senhor 
Deputado Jamir Malini, sobre abrigos na região 
específica solicitada, neste momento. 

Outro assunto que quero retomar para 
discussão é a visita às obras que estão sendo 
executadas pelas prefeituras municipais, inicialmente 
na Região Metropolitana da Grande Vitória, com 
recursos do Estado. 

São obras de infraestrutura dos Municípios 
de Cariacica, Vila Velha, Serra, Vitória e Viana. Por 
ser da Região Metropolitana da Grande Vitória, os 
Municípios de Fundão e Guarapari receberam tanto 
recurso da gestão anterior como da atual. 
Deliberamos, no semestre passado, uma visita que 
fiscalizará essas obras questionando a sociedade se 
está, de fato, sentindo-se contemplada com a obra e 
sua qualidade, porque se trata de recurso público. 

Este é um assunto que quero remarcar, já 
tendo sido deliberadas as visitações 
administrativamente. Estou comunicando aos colegas 
que já autorizaram essas visitações para que 
possamos fazê-las. 

No próximo dia 26 de agosto, teremos a 
presença do Senhor Roberto Paulo Hanke, da 
Concessionária Eco 101, que apresentará toda essa 
polêmica que hoje está sendo gerada na mídia devido 
a problemas de pedágio e tantos outros que podemos 
abordar nesta Comissão. 

Quero fazer um registro importante aos que 
nos auxiliam nesta Comissão. Sobre todo trecho que 
corta essa rodovia no Estado do Espírito Santo, 
poderemos fazer ofício às câmaras municipais e às 
prefeituras dizendo que teremos a presença da 
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EcoRodovias, caso queiram participar ou apresentar 
qualquer sugestão e questionamento para a referida 
data. É um convite. Por isso temos que fazê-lo agora. 
Não dá tempo de fazermos semana que vem. Temos 
que fazer agora, esta semana. Então, dia 26 de agosto 
teremos a EcoRodovias. Temos o Fábio 
Damasceno... 

Fazemos uma pausa para cumprimentar o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, membro efetivo 
desta Comissão. Com muita honra recebemos V. 
Ex.ª. (Pausa) 

Faremos nesta reunião uma convocação. 
Fizemos um convite ao Secretário Fábio Damasceno 
e S. Ex.ª nos disse de sua indisponibilidade.  

Na próxima segunda-feira será convidado o 
Secretário Fábio Damasceno para uma convocação 
amigável. Mas precisamos do apoiamento desta 
Comissão. 

Em votação a convocação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. GILSON LOPES - Pela aprovação.  
 
O SR. JAMIR MALINI - Pela aprovação. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Pela 
aprovação.  
  
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Votaremos 
com V. Ex.as. Só tem um detalhe: falarei para o 
Secretário Fábio Damasceno na próxima reunião 
que S. Ex.ª precisa ter palavra, porque S. Ex.ª não 
tem palavra; não cumpre o que fala. 

Senhor Presidente Marcelo Santos, V. Ex.ª 
vai convidá-lo e falaremos isso a S. Ex.ª nesta 
Comissão. E temos testemunha de que S. Ex.ª fala 
e não cumpre. E S. Ex.ª não vai pensar que vai ficar 
dando bola debaixo das pernas porque nas minhas 
não vai dar não. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Aprovada à unanimidade.  Então, fica 
convidado o Senhor Fábio Damasceno para o dia 19 
de agosto de 2013. 
 O Dnit já esteve conosco.  

Administrativamente, deixaremos a questão 
dos abrigos. Podemos fazer uma visitação aos 
abrigos, aos acessos públicos, à BR-101 e a BR-
262. 

Deveríamos fazer uma visita ao trecho e 
combinarmos com um deputado que talvez tenha 
uma relação com uma liderança política local, com 
uma comunidade, e saber qual problema que 
enfrenta. Estaremos nesta Casa. E, em seguida, 
chamaríamos as autoridades competentes para 
debater esse tema.  
 Senhor Deputado Gilson Lopes, V. Ex.ª 
concorda?  
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Concordo, 

Senhor Presidente. 
 Aproveitando o gancho, Senhor Presidente 
Marcelo Santos, desejo a V. Ex.ª um feliz Dia dos 
Pais, para todos nós, embora sei do momento de V. 
Ex.ª. Mas, pode ter certeza, que ontem gostaria de 
abraçá-lo e não tive oportunidade por conta do Dia 
dos Pais na minha casa.  
 Quero falar a V. Ex.ª com relação a um 
pedido, um requerimento do Senhor Deputado 
Rodrigo Coelho sobre uma audiência pública no 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. Sei que a 
pauta da Comissão está extensa, mas se V. Ex.ª assim 
entender, disponho-me a estar junto para realizar a 
audiência.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Senhor Deputado Gilson Lopes, sabe do 
respeito e do carinho que tenho por V. Ex.ª. V. Ex.ª 
quer fazer o pedido? Foi negado.  
 

O SR. GILSINHO LOPES - Foi negado?  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Foi negado à unanimidade. Agora, V. 
Ex.ª fazendo o pedido verbalmente... 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Este Deputado 

não estava presente. Então, como foi negado, 
acolherei o entendimento da Comissão.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Administrativamente, faremos uma 
visita aos abrigos de ônibus. V. Ex.ª, Senhor 
Deputado José Esmeraldo, que é um defensor 
principalmente dos usuários dos transportes 
coletivos... E mostraremos que, de fato, não existe 
abrigo de ônibus e o que tem são cacos que não 
protegem e colocam em risco a sociedade.  

Não é de competência do Estado porque é da 
Prefeitura. Solicitamos nesta Comissão, através de 
ofício, e faremos visita, que o Estado celebre 
convênio com os municípios, ou repasse recursos, ou 
assuma através de convênio e ele mesmo execute 
essas obras.  

Também os acessos aos prédios públicos. 
Existem normas que garantam acessibilidade de 
pessoas portadoras de deficiência.  E nem todo prédio 
público garante isso, mesmo sendo o Poder Público 
que deveria dar o exemplo.  
 Então, queremos que o Poder Público seja o 
primeiro a dar exemplo, uma vez que é quem elabora 
as leis e cobra que sejam cumpridas. 
 Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Jamir 
Malini, Euclério Sampaio e José Esmeraldo, o Corpo 
de Bombeiros Militar tem um papel fundamental e 
em algumas vezes, inclusive, lhe falta pessoal e 
infraestrutura para que possa atender a demanda. Mas 
faz as vistorias, embarga, como já ocorreu em alguns 
lugares, V. Ex.ª inclusive conhece, não permite a 
construção ou realização de um evento, e está 
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exercendo seu papel corretamente pela 
responsabilidade que esse órgão tem e pelo 
reconhecimento de todos nós. 
 Convidaremos o Corpo de Bombeiros, por 
meio de convocação, para que possamos fazer 
também uma fiscalização em todos os prédios 
públicos para saber se eles podem funcionar. Vamos 
paralisar o funcionamento desses prédios que não 
estiverem adequados. 
 Se o Corpo de Bombeiros pode parar a obra 
de um cidadão comum e não pode ali ser construído 
ou realizado um evento, como o Poder público, o 
gestor, pode cometer o erro? Não pode. É o exemplo. 
Vamos começar dando o exemplo. Faremos vistoria 
em prédios públicos municipais, estaduais e federais, 
porque quem emite os laudos são os soldados, 
sargentos, tenentes, todos os que compõem aquela 
grande instituição do Governo do Estado. Não existe 
órgão federal para emitir esse laudo, não é isso 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes e Euclério 
Sampaio? Para qualquer órgão dentro do Estado do 
Espírito Santo quem emite o laudo é o Corpo de 
Bombeiros Militar. E é competência nossa também 
estarmos lá, então essa também será uma vistoria que 
faremos. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Quero 
saudar os Senhores Deputados Gilsinho Lopes e José 
Esmeraldo, que chegaram após a minha fala. Quero 
falar um pouquinho nesta Comissão de Infraestrutura 
e Mobilidade Urbana sobre a concessão do transporte 
público que está sendo feita, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. V. Ex.ª pediu informações e 
documentos, mas tenho notícia de que está sendo 
preparada essa concessão e renovação de contrato já 
direcionada às atuais detentoras da concessão.  

Será dividida em dois blocos, Norte e Sul, 
falando grosseiramente, e só quem poderá participar 
são as atuais detentoras das linhas de ônibus, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. Por quê? Porque somente 
elas terão ônibus em quantidade suficiente para 
atender a demanda da licitação, Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 

A licitação está dirigida, isso é criminoso e 
esta comissão tem que fazer uma reunião ou 
audiência pública porque empresa nenhuma terá 
disponibilidade. Quem vai ter trezentos ou 
quatrocentos ônibus parados, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes? Empresa nenhuma no País, 
nenhuma. Somente as que já participam e já têm os 
ônibus. 

Tem que ser feita por linha, por bairro. Aí 
sim, dá condição a todos de participarem. Do jeito 
que está sendo feita, está direcionada. Tenho notícias 

e informações privilegiadas do que está acontecendo, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, e V. Ex.ª saiu na 
frente com um pedido de informação, tenho certeza 
de que V. Ex.ª sabe de alguma coisa também. 

Isso tem que ser denunciado, porque o 
Espírito Santo não comporta mais o que vem sido 
feito. Temos dois símbolos de corrupção do dinheiro 
público em nosso Estado: o pedágio da Terceira 
Ponte e o transporte coletivo. O povo paga caro por 
um serviço ruim, que não é bem prestado. 

Estou chamando a atenção, isso é questão de 
urgência e esta comissão tem que se manifestar. 
Quero colocar em deliberação uma audiência pública, 
o mais rápido possível, para debater essas denúncias 
que temos recebido, tenho certeza de que o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes também tem denúncias 
sobre esse assunto, para que possamos tomar um 
encaminhamento. Gostaria que V. Ex.ª colocasse em 
votação, Senhor Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Foi apresentada a proposta de audiência 
pública do Senhor Deputado Euclério Sampaio para 
debater a licitação das concessões do transporte 
público coletivo, Transcol, na Região Metropolitana 
da Grande Vitória. 

Em discussão.  
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, na última quarta-feira, como bem disse o 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, protocolizamos 
um pedido de informação para que seja fornecido. O 
Senhor Secretário de Estado de Transporte e Obras 
Públicas, como o Senhor Deputado José Esmeraldo 
disse, não cumpre a palavra, queremos saber se 
dentro do Regimento encaminharão. Porque há vários 
pedidos de informações, vencidos há mais de seis 
meses, sem o encaminhamento de resposta. Então 
pedimos para fornecer cópia integral de todos os 
contratos de permissão ou concessão firmados nos 
últimos doze anos, contados da assinatura do presente 
requerimento, que tenha por objetivo o transporte 
público intermunicipal, inclusive o sistema Transcol 
e o Seletivo, firmados por essa secretaria, pelo 
extinto Dertes-DER, órgão sucessor, pela Ceturb-GV 
ou qualquer outro órgão de âmbito estadual. 
 Como disse o Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, o prazo para lançamento do edital de 
concorrência, determinado pela justiça, encerra no 
dia vinte e quatro agora. O Estado não terá como 
cumprir. Se não bastasse o não cumprimento de uma 
determinação judicial, ainda contratou a Fundação 
Getúlio Vargas, sem licitação, para fazer o estudo e 
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para lançar o edital. 
 A informação mais quente é que os 
transportes seletivos da região do bairro Bicanga, no 
Município da Serra, na área de V. Ex.ª, Senhor 
Deputado Jamir Malini, os ônibus são todos de 
propriedade da Senhora Denise Cadete.  
 Recebemos essa informação, por isso 
fizemos o pedido. A Senhora Denise Cadete foi 
Presidenta da Ceturb-GV. Fizemos a solicitação e 
estamos vigilantes com relação a isso. Até a ação 
popular impetrada, a justiça deu parecer favorável 
aos impetrantes. E, até hoje, o Senhor Governador do 
Estado fica silente a isso, e o Senhor Secretário de 
Obras, principal responsável. 
 Essa licitação já está sendo direcionada. 
Como membro efetivo desta Comissão de 
Infraestrutura, faremos um requerimento por meio 
desta Comissão, o mesmo requerimento, 
protocolizado por esta Comissão, para darmos 
celeridade à situação. 
 Um policial que tem uma casinha no bairro 
Bicanga veio ao nosso Gabinete e passou essa 
informação com precisão de detalhes, Senhor 
Deputado Euclério Sampaio, para investigarmos, 
falarmos e convocarmos esta Casa de Leis, porque é 
gritante o pessoal do ex-governador que está dentro 
do atual Governo, mandando em todos os segmentos. 
Depois vai a um programa televisivo e diz que todo 
mundo é do crime organizado. 
 Como se não bastasse, o Senhor Tyago 
Hoffman, Secretário de Governo, vem hoje ao Senhor 
Eduardo Fachetti insinuando algumas situações. 
Mostraremos para eles quem são as pessoas que vão 
lá, que fazem pedidos que não são possíveis de serem 
atendidos, dando a entender que quer mudança disso 
ou daquilo. Não pedimos mudança de nada, 
simplesmente pedimos o cumprimento da 
Constituição e fazemos nosso papel de fiscalização, 
papel de todos os Senhores Deputados.  
 Alguns são subservientes, preferem dizer 
amém. Não digo amém para ninguém, apenas para o 
nosso Senhor, porque, infelizmente, vivenciamos 
momentos de dificuldades nesta Casa de Leis e 
ninguém estendeu a mão. 
 Hoje o Senhor Governador já reconhece as 
altas taxas. O Senhor Deputado Freitas já está falando 
em altas taxas do pedágio da BR-101, que atingirá a 
cidade de S. Ex.ª. Quero ver se S. Ex.ª terá o apoio, o 
nosso aval, na hora em que vier a esta Casa de Leis 
para reclamar, porque tentou desqualificar os 
Deputados no Interior, em uma rádio no Interior do 
Estado e em Plenário. Nesta Casa de Leis S. Ex.ª 
recebeu o troco, mas como não somos onipresentes, 
não podemos estar em todos os lugares para nos 
defender, mas estão passando e deixando uma 
pitadinha de maldade em cada evento em que vão 
com o Senhor Governador. Isso tem o aval do Senhor 
Governador.  

Falei, deputado, que a categoria dos policiais 
civis está aguardando uma posição. Sou defensor, 

assim como o Senhor Deputado Euclério Sampaio, 
que é da categoria, e os senhores deputados membros 
da Comissão de Segurança também são. Sou defensor 
inconteste por melhores condições e salários para os 
servidores da segurança pública, porque a segurança 
vai mal. 
 Verificamos, hoje, que os royalties de 
petróleo estão destinando valores para Saúde, 
Educação e se esqueceram da Segurança. Sempre 
retiram dinheiro da Segurança, porque é uma área em 
que não há projetos.  

Senhor presidente, solicitarei à assessoria que 
protocolem ainda hoje na Comissão para que 
possamos deliberar, na próxima semana, o 
requerimento que fiz e que foi aprovado no Plenário. 
Infelizmente, não estão cumprindo com o que diz a 
legislação e não temos o respaldo da presidência e da 
Mesa Diretora para processar as pessoas que estão 
descumprindo uma determinação judicial.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Informamos ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes que colocaremos em votação, assim 
como fizemos com o requerimento da audiência 
pública que foi feito pelo Senhor Deputado Euclério 
Sampaio. Solicitamos a V. Ex.ª que nos encaminhe o 
material para que o procurador já elabore o 
encaminhamento. A comissão é de mérito, a 
Constituição nos ampara a encaminhar solicitações 
independentemente do Plenário e colocando prazos 
que não sejam menores que dez dias. 

Em discussão a solicitação de informação. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Favorável. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Favorável. 
 
O SR. JAMIR MALINI - Favorável. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - A Presidência acompanha. 
 Aprovada a solicitação à unanimidade. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Iria sugerir 

ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes que fizesse logo 
o requerimento, mas V. Ex.ª captou e já aprovou.  

Quero me manifestar sobre essa questão do 
pedágio. Agora o Governo e seus asseclas, que são a 
favor do pedágio da Terceira Ponte, estão dizendo 
que o pedágio que será instalado nas rodovias está 
alto. Esquece, Senhor Deputado Marcelo Santos, que 
o pedágio, estipulado em oitenta centavos pelo 
Governo do Estado, é uma aberração.  

Senhores Deputados Jamir Malini e José 
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Esmeraldo, já denunciei o Presidente do Tribunal, a 
juíza dos autos e o Procurador-Geral do Ministério 
Público, porque descaradamente na petição que 
informa os oitenta centavos, colocaram a manutenção 
da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, sendo que a 
determinação da justiça é bem clara: só o pedágio da 
Terceira Ponte.  

Todos os dias, a partir de hoje, cobrarei da 
justiça que despachem a minha petição, porque o 
povo está cansado desse jeitinho brasileiro. Ele vem 
falar de um pedágio que ainda não foi instituído, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, mas admite que a 
ponte já esteja paga. E esses quinze anos de 
arrecadação? Será que não pagou a Rodovia do Sol? 
Já pagou!  Tem que liberar os dois pedágios.  

O pedágio da BR 262 e BR101 ainda não 
banca a campanha, mas o da Terceira Ponte e da 
Rodovia do Sol banca a campanha. Esse é o 
problema do nosso Estado. Esse jeitinho brasileiro de 
pedágio e transporte coletivo tem que acabar. Esta 
comissão tem que se posicionar e temos certeza de 
que ela está trabalhando. Obrigado, Senhor 
Presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
José Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Inicialmente, 

saúdo o presidente da Comissão de Infraestrutura, 
Senhor Deputado Marcelo Santos e os Senhores 
Deputados Euclério Sampaio, Jamir Malini e 
Gilsinho Lopes. 

Senhor Presidente, gostaria que V. Ex.ª 
fizesse uma solicitação ao presidente desta Casa de 
Leis, Theodorico Ferraço, para que esse canal aberto 
tão importante... Porque na verdade o Grupo dos 
11(G11) - que tem G11 e G15 - terá que fazer a parte 
dele é aqui no microfone e sabemos fazer isso, 
podem ter certeza. É importante que esta Casa de 
Leis faça abertura deste canal tão importante para a 
sociedade, porque faremos nossa fala aqui, da 
tribuna, das comissões, da Comissão de Educação, da 
Comissão de Segurança. Agora mesmo vemos o 
Sargento João Batista da Silva. Foi uma luta danada 
com o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, com o 
Senhor Deputado José Esmeraldo e com o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio, no que tange à questão 
do QO do Corpo de Bombeiros Militar. Não foi fácil, 
mas tenho certeza de que, em função das nossas falas 
na Comissão de Segurança, eles ficaram com a 
mutuca atrás da orelha, porque não foi brincadeira.  

Desta forma, Senhor Presidente Marcelo 
Santos, fazemos, primeiramente, esta solicitação a V. 
Ex.ª no início de nossa fala. Que seja solicitado ao 
Senhor Presidente Theodorico Ferraço, que libere 
isso. Não podemos ficar falando para quatro paredes 
não. Temos que falar para a sociedade lá fora. Não 
adianta falar para quatro paredes. Isso não resolve o 
problema e é ótimo para o Governo. O Senhor 

Deputado José Esmeraldo não fala, o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio não fala, o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes não fala. É uma maravilha. 
Esses três, se não falam, é uma beleza para o 
Governo. 
 Outra solicitação, querendo me juntar a V. 
Ex.ªs, é sobre essa informação dada pelo Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, que é um delegado - 
delegado é um cara bem informado- a Senhora 
Denise foi Presidente da Ceturb. A informação que 
temos, aqui, é de que toda a parte de transporte 
seletivo é da competência dela. Pelo que entendi, ela 
é a proprietária. Vamos ter que chamar alguém aqui. 
A última vez que veio aqui ela tremeu. Eu estava aqui 
e vi que ela ficou toda trêmula. Desta vez, ficará 
trêmula mais um pouquinho. Vamos convidar para 
ver se isso que V. Ex.ª falou aqui é verdade. A 
melhor maneira de saber se é verdade é trazê-la aqui. 
Senta aqui, vamos conversar.  
 Outro dado importante, e as falas de V. Ex.ªs 

foram em cima desse dado, é sobre a questão do 
abrigo. Isso é um absurdo. É uma vergonha. Choveu, 
o pobre está tomando chuva na cara, pois quem anda 
de transporte coletivo são as pessoas com menor 
poder aquisitivo. Não tem nenhum abrigo nos pontos 
de ônibus. Não existe abrigo nos pontos de ônibus. 
Estou falando como engenheiro da Prefeitura de 
Vitória, engenheiro de carreira. Não existe abrigo nos 
pontos de ônibus para ninguém. No interior é pior e 
ninguém fala nada.  
 Senhor Presidente Marcelo Santos, como 
membro efetivo desta Comissão, solicitamos a V. 
Ex.ª que pegue esse tema tão importante. Vamos 
trazer os caras aqui. Vamos sentá-los aqui. Não 
adianta vir o Secretário de Estado de Transporte, 
Senhor Fábio Damasceno, quem eu conheço da 
Prefeitura de Vitória, muito bonzinho, educado, mas 
que não resolve nada. A verdade é essa, Senhor 
Deputado Jamir Malini. Ele tem uma demanda com o 
Senhor Deputado José Esmeraldo, dois quebra-molas 
que eu pedi, já tem quatro anos. Vou bater, pode ter 
certeza, mas vou entrar com força. Não vou medir. 
Onde for para bater eu bato, depois manda consertar. 
Isso é um absurdo, uma vergonha. Morreram mais 
dois. Eram três, agora passaram para cinco. Se 
houvesse o quebra-molas tinha evitado isso. Só estão 
se preocupando com as obras megalomaníacas, 
aquelas obras enormes, cujos valores são cinquenta 
milhões, sessenta milhões, oitenta milhões. Um 
quebra-molas, que é uma ondulação transversal, não 
vale nada. Mas o povo está sofrendo.  

Essa questão foi muito bem falada hoje nesta 
Comissão pelos nossos Deputados no que tange ao 
abrigo. É um absurdo! O cara já está meio aborrecido 
de ter que ficar andando naquela linguiça porque 
quem anda dentro de transporte coletivo vê que é um 
colado no outro. Não há critério, vai entrando, vai 
entrando, vai entrando. Quanto mais entrar, melhor 
para o dono da empresa porque ganha mais dinheiro. 
A verdade é essa. 
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Não faremos média com ninguém, não farei e 
não preciso fazer. Tenho certeza de que esta 
Comissão é séria, ou seja, não acende uma vela para 
Deus e outra para o diabo, não. Temos que estar 
unidos para dar uma demonstração a esses indivíduos 
diabólicos, demoníacos que se pisarem na bola, o 
bicho vai pegar, vai pegar, Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. V. Ex.ª, que é um Deputado 
combativo. Vimos agora que V. Ex.ª foi o autor do 
projeto e tivemos a honra de ser o primeiro a assinar. 
Ninguém me chamou no Palácio. Eles chamarão o 
Deputado José Esmeraldo no Palácio? Convencerei o 
Governador do Estado a ficar junto conosco.  
Há Deputados que se falar vem cá, pelo amor de 
Deus. Não é por aí, não, Compadre. Não é por aí, 
não. Há outro detalhe, Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, essa ponte não tem vida útil. Pode anotar 
isso que estou falando: essa ponte não tem vida útil; 
independente do fato de que a Assembleia Legislativa 
aprove ou não, independentemente se a população 
tomará conta da ponte, essa ponte não tem vida útil. 
A população já definiu que não quer pedágio na 
Terceira Ponte. É isso que já foi sacramentado. Não 
adianta nem Assembleia Legislativa e nem nada. A 
população já decidiu que não haverá pedágio e se eles 
teimarem, sabem o que acontecerá? Quebrarão tudo 
lá porque será romaria em cima de romaria e 
ninguém segurará. Falamos pela experiência política 
e de vida que temos.  Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, V. Ex.ª já fez a sua parte, ou seja, já deu o 
pontapé inicial. Agora quem tomará conta é o povo, é 
o povo que tomará conta e a partir do momento em 
que o povo toma conta não há nada que consiga 
sobrepor a decisão do povo.  
Finalizando minha fala, não viemos para falar hoje, 
não; mas quando falamos em algumas autoridades, 
essas pessoas importantes, como foi dito nesta Casa 
de Leis, há muitas pessoas do Governo passado que 
estão deitando e rolando. A verdade é essa. Mas nós, 
Senhores Deputados, já fomos vitoriosos até mesmo 
porque a Comissão de Segurança, que tem nós juntos, 
se fosse esse Governador separaria, não deixaria 
Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes e José Esmeraldo 
juntos. Estou dando até uma ideia para eles. É fria. 
Deixar esses três juntos é fria. Estão entendendo? 
Porque aqui o bicho pega. 
Já temos uma grande vitória que foi a vitória das 
vitórias que tivemos na Comissão de Segurança, que 
foi o QO e não foi fácil. Hoje os senhores falaram 
que há uma matéria da Gazeta que diz há Deputados 
pedindo quarenta cargos comissionados. O cara não é 
nem goela larga, é pior do que goela de pato. Tem 
que saber quem é e se isso é verdade. Tem que saber 
se isso é verdade, porque sabemos quem está 
mandando fazer isso. Esse cara era gerente da Saúde, 
foi galgado o posto agora e está colado com o Ex.mo. 
Governador Renato Casagrande. Burro ele não é. É 
um cara inteligente, mas inteligente para o mal. 
Jeitosinho, todo mansinho. Mas quando V. Ex.ª vir, 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, um cara todo 

jeitosinho, todo mansinho, fica de olho nele. Rapaz, 
esse tipo de gente é complicada, é o caso. Todo 
mansinho, mas fica lá só... A hora que começarmos a 
dar umas pauladinhas nele, aí ele verá. Isso não foi 
nem para mim e nem para você e nem para ninguém 
presente nesta reunião. Não foi para nenhum 
Deputado que está nesta Mesa. Sei, mais ou menos, 
para quem foi. Aliás, até conversarei com o Senhor 
Presidente, hoje, e direi: Senhor Presidente, o que 
está acontecendo, Deputado Theodorico Ferraço? 
Coitadinho. O cara está assim meio andando de lado. 
O cara começa a andar de lado assim, você olha de 
frente e não vê o cara. É o caso da magreza. Mas tem 
que dar um jeito porque o bicho está pegando. 
Deputado, meu amigo, parceiro, botemos para 
quebrar, botemos para quebrar. 
 Finalizo a minha fala dizendo que gostaria 
que V. Ex.ª, que é um homem que tem prestígio nesta 
Casa de Leis, solicitasse ao Ferração para que toda 
essa Comissão, os Senhores Deputados Gilsinho 
Lopes, Da Vitória porque fazemos parte da Comissão 
de Educação, desta de Infraestrutura e da Comissão 
de Segurança, que fosse colocado isso ao vivo. 
Precisamos falar, mas não podemos falar para quatro 
paredes. Isso é ruim. Aí verão quem fala e quem não 
fala e depois tirem a conclusão. Está ao vivo, mas é 
um ao vivozinho. Essa ao vivo aí é meio.  
 Eles estão tudo olhando, está todo mundo 
olhando: olha, o Senhor Deputado José Esmeraldo 
está falando; é o Senhor Deputado Euclério Sampaio 
que está falando; o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
que está falando. Eles ficam todos olhando o porquê 
e dará continuidade. 

Ajudamos muito o Governo, Deputado 
Marcelão. Ajudamos muito porque de cento e 
sessenta e sete projetos, aprovamos cento e sessenta e 
seis. O único projeto que votamos contra foi o da 
ponte e votarei contra quantas vezes necessárias for. 
Isso é decisão minha e ninguém mandará no meu 
voto não. O cara em que o Governo manda no voto, 
quando olha no espelho fica com vergonha na cara 
porque não é Deputado. A verdade é essa! Quem 
manda no nosso voto somos nós. Votamos cento e 
sessenta e seis projetos oriundos do Poder Executivo. 
Aprovamos e continuaremos aprovando. Agora, não 
votaremos um projeto que temos consciência de que 
a ponte foi paga e não votaremos num projeto que na 
verdade é um projeto de interesse de uma meia-dúzia. 
É uma meia dúzia aí que todo o final de mês ...tal não 
é isso? 
 Finalizo a minha fala nesta segunda-feira 
agradecendo a V. Ex.ª, aos demais membros desta 
Comissão e aqueles que nos ouvem. Saúdo o nosso 
amigo, o Senhor João Batista da Silva, da Associação 
dos Bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo, 
que tomei a liberdade de chamá-lo porque depois que 
a onça está morta aparece muitos cachorros para 
mijar no couro dela. Não pode falar isso nesta 
reunião, não, mas falo.  Depois que a onça está morta 
aparece muitos cachorros para mijar no couro dela. 
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Quero ver pegar a onça viva, Senhor João Batista. S. 
S.ª participou de todas conosco. Agora todo mundo é 
chamado para a mesa e S. S.ª fica lá em cima. É ruim, 
hein. Não fica, não, Senhor João. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Obrigado, Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

Só confirmando, o Senhor Deputado José 
Esmeraldo fez um pedido para que pudéssemos tratar 
da questão dos abrigos. Já estamos tratando disso 
com toda a atenção devida. Visitaremos os abrigos e 
faremos uma intervenção junto ao Governo do Estado 
do Espírito para que possa assumir ao que é de 
responsabilidade dos municípios, assumindo e 
padronizando, talvez essa questão.  

Fiscalizaremos os prédios públicos, saber se 
eles estão dentro das normas onde compete a 
fiscalização do Corpo de Bombeiros; também 
faremos visita às BRs-101 e 262, principalmente por 
esse problema de concessões.  

Segunda-feira, o Secretário Fábio Ney 
Damasceno estará presente nesta Comissão para falar 
sobre o assunto. Podemos colocar, inclusive, na pauta 
a questão do pedido de informação que V. Ex.ª fez. 
Ou V. Ex.ª quer aguardar a chegada do documento? 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, gostaria. Mas ele será reconvidado e 
temos diversos temas a serem discutidos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Sim, Senhor Deputado, diversos temas. 
O Senhor Secretário está convidado para comparecer 
segunda-feira. E o Senhor Roberto Paulo Hanke, 
Diretor da EcoRodovias, no dia 26 de agosto de 
2013.  
E as visitas às obras que estão sendo executadas pelas 
prefeituras da região metropolitana, com recursos 
públicos do Governo do Estado também sofrerão a 
fiscalização desta Comissão. 
Informo ao Senhor Deputado José Esmeraldo que já 
estamos no canal digital, que é o número 19.2, e na 
Net, que é o canal 12. Aliás, esta Comissão é a 
primeira a funcionar no canal 19.2. Senhor Deputado 
José Esmeraldo, quero chamar a atenção de V. Ex.ª e 
do Senhor Deputado Euclério Sampaio. 
Muito obrigado à TV Assembleia. O único prestígio 
que tenho é um que comprei no bar ao chegar nesta 
Casa, aquele de chocolate. 
Mas estamos estreando o canal 19.2 digital. A 
Comissão de Infraestrutura tem a oportunidade e a 
honra de estrear o canal digital nesta manhã sendo 
também transmitido pela Net, no canal 12. Quero me 
reportar a V. Ex.ª para comunicar. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Com certeza, sermos 
focalizados pela TV, e é importante. Mas a minha 
solicitação é que, ao invés de passar somente hoje, 
nesta manhã; acredito que só passa nesse momento. 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Não. Senhor Deputado. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Que passasse 

outras vezes. Têm vários assuntos que são exibidos 
por meio da TV e que não dizem respeito à 
Assembleia Legislativa. Têm gente lá pulando não 
sei de onde. Tem camarada lá enfiando a cabeça não 
sei onde. Têm um monte de coisas, se for fazer a 
contagem nesta Comissão, têm cara não sei onde, 
dançando não sei com quem. Então, não precisa 
disso.  

O Presidente Ferração tem que colocar essa 
TV tão importante a serviço da população. É 
importante a fala dos Deputados, principalmente o 
Deputado cariaciquense, Marcelão. Porque, o que 
acontece? A população está de olho, Senhor 
Deputado Marcelo Santos. V. Ex.ª é um brilhante 
Deputado. A população está de olho.  

Aí se evita que depois algumas instituições 
joguem lá em cima daquele Deputado que, às vezes, é 
um pé rapado. Que, às vezes, o cara tem até medo de 
chegar perto do microfone. Não citarei o nome, não. 
Não precisa nem falar. Tem Deputado que é só olhar. 
Então, vamos mostrar quem é quem. E, depois, tira a 
conclusão. Até mesmo já está quase chegando 
naquele Dia D, não é, Senhor Deputado Euclério 
Sampaio? V. Ex.ª sabe o que é Dia D. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Muito obrigado, Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 

Cumprimento todos os que estão nas galerias 
assistindo à reunião da Comissão de Infraestrutura. 
Comissão que não estranha este debate. Sempre 
acontece isso. É porque nossa Comissão, seguida da 
Comissão do Senhor Presidente Gilsinho Lopes, a 
Comissão de Segurança, são as comissões, me 
perdoem a falta de modéstia, que mais prestam 
serviço nesta Casa. Com ações e fiscalizações, 
exercendo de fato o papel que a Constituição nos 
obriga e nos ampara. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Só informando que em nosso 
requerimento, pedimos que forneçam todos os atos 
constitutivos, apresentados por todas as empresas 
permissionárias ou concessionárias, inclusive estatuto 
ou contrato social e alterações respectivas, que 
identifique seus sócios e/ou administradores e ainda 
procuradores quando da firmação de cada um dos 
instrumentos. 
 Sabemos que muitas pessoas ficam no 
anonimato, com procuração, fazendo todo papel e 
embolsando o dinheiro da população. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Pedimos à V. Ex.ª que entregue para a 
nossa Secretária o seu requerimento que o 
encaminharemos, ainda hoje. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
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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 INFRAESTRUTURA, 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 
LOGÍSTICA. DÉCIMA OITAVA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 
DE AGOSTO DE 2013. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão. 

Inicialmente cumprimento os 
telespectadores da TV Assembleia, os membros 
efetivos desta Comissão, Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes, Jamir Malini, Euclério Sampaio e 
José Esmeraldo; os servidores que são 
colaboradores da Comissão de Infraestrutura; todos 
que estão na galeria. Agradeço ao Senhor 
Secretário Fábio Damasceno que, atendendo ao 
nosso convite, estará hoje na Comissão de 
Infraestrutura para falar especificamente sobre 
transporte aquaviário, que é um modelo que o 
Governo está discutindo por meio de audiências 
públicas, para que tenhamos o retorno dessa 
modalidade de transporte. 

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 - (MARCELO 

SANTOS) - Em discussão a ata. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Pela 
aprovação. 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Pela 
aprovação. 
 

O SR. JAMIR MALINI - Pela aprovação. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - Pela 

aprovação. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Ata aprovada como lida. 
Solicito à Senhora Secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
E-mail - do Diretor Superintendente da ECO 101, 
Senhor Roberto Paulo Hanke, informando que por 
motivo de agenda não poderá estar presente no dia 
26 de agosto de 2013 na reunião ordinária desta 
Comissão, na qual faria uma explanação sobre a 
duplicação e as melhorias na BR-101. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Ciente. 

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

 
OF. N.º 126/2013/GDGL - Do gabinete do 

Deputado Gilsinho Lopes, solicitando cópia 
integral de todos os contratos de permissão, 
concessão, processos administrativos e eventuais 
aditivos firmados nos doze últimos anos do 
Transporte Público Intermunicipal, inclusive o 
sistema transcol e seletivo.  
 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 
  

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente e Senhores membros da Comissão de 
Infraestrutura, aproveitando a oportunidade em que o 
Senhor Fábio Damasceno, Secretário de Transporte 
e Obras Públicas, encontra-se presente, temos 
enviado vários requerimentos para o Governo, para 
as Secretarias diversas, e têm atrasado muito as 
respostas. 

Na penúltima sessão, falei até em entrar com 
um processo de crime de responsabilidade porque 
fazemos os requerimentos em função das demandas 
que temos para fazer análise, e estes não são 
encaminhados, nem nos dão respostas. 

Por isso, fiz requerimento, aprovado em 
Plenário e agora nesta Comissão, para que em prazo 
mais curto possível possam nos informar. Temos 
informações que deixam lacunas e dúvidas. 

Em função disso, solicitamos as informações 
para analisarmos e não sermos levianos ao chegarmos 
e falarmos em Plenário determinadas situações que 
precisamos falar para mostrar ao Governador que 
algumas Secretarias não estão no alinhamento. 
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Por isso, peço a V. Ex.ª, e aproveitando a 
oportunidade em que o Senhor Fábio Damasceno está 
presente, que tão logo chegasse às mãos de S. Ex.ª, 
providenciassem essas informações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Como a Comissão tem amparo 
regimental e constitucional devido a pasta de 
transportes está vinculada à Comissão de 
Infraestrutura, deliberamos um prazo de vinte dias 
para que a Secretaria, por meio das informações 
solicitadas pelo Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
possa solicitar aos órgãos e remeter à Comissão de 
Infraestrutura. 

Está aprovada a solicitação do Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, com prazo de vinte dias, 
para que a Secretaria de Transportes possa prestar as 
informações. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 
Presidente e Senhores membros da Comissão, saúdo 
todos, Senhores Deputados Marcelo Santos, José 
Esmeraldo, Gilsinho Lopes e Jamir Malini, Senhor 
Secretário Fábio Damasceno, servidores da 
Comissão e todos que nos assistem. 

Senhor Deputado Marcelo Santos, não sei 
se estarei presente até o final, pois irei para a 
reunião da Comissão de Segurança, mas deixarei 
um questionamento ao Senhor Secretário Fábio 
Damasceno. 

Primeiro, faço minhas as palavras do 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes em relação às 
informações que estão demorando muito, 
realmente. Isso dificulta nosso trabalho. 

Gostaria que o Senhor Secretário Fábio 
Damasceno respondesse sobre o aquaviário, se o 
Município de Cariacica será incluído. Não entendo, 
porque isso já era para ter sido feito no Governo 
passado, pois melhora a mobilidade urbana e a vida 
dos trabalhadores. Quero saber se o Município de 
Cariacica será incluído e, se não for incluído, por 
que o povo do Município está sendo discriminado 
nesse projeto? 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Tendo deferido e aprovado, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, na sessão anterior, 
meramente está constando em pauta. Solicito à 
Senhora Secretária que entregue em mãos a cópia ao 
Secretário, para agilizar. Já deve estar chegando, 
inclusive, à Secretaria, sexta-feira. 

 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Chegou 

sexta-feira. 
 
O SR. PRESIDENTE-(MARCELO 

SANTOS) - Certo.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
OF. 235/2013/CETURB-GV - Da Companhia de 
Transportes Urbanos da Grande Vitória, em resposta 
ao Of. 081/2013 COINFRA, pertinente aos abrigos 
de ônibus, seu quantitativo, responsabilidades para 
construção e manutenção de abrigos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

 
OF. 115/2013/GDRC - Do Gabinete do Deputado 
Rodrigo Coelho, solicitando reconsideração do 
pedido do Ofício 107/2013 para realizar Audiência 
Pública para discuti a construção de um ramal 
ferroviário para o Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, bem como a implantação de um Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Colocarei em discussão, já tendo 
conversado com o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes. Esta é uma deliberação que pode ser feita 
administrativamente pelo Presidente ou colocada 
em Plenário. Mas acolheremos e 
administrativamente deliberaremos, em conjunto 
com a assessoria do Parlamentar que solicita, qual 
a melhor data para que possamos realizar esta 
Audiência Pública no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim. 

Aprovado o Ofício 115/2013. Solicito à 
Senhora Secretária que comunique ao deputado 
requerente para que, administrativamente, 
possamos deliberar uma data. 

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

 
OFÍCIO N.° 352/2013/CETURB - Da Companhia 
de Transportes Urbanos da Grande Vitória, em 
resposta ao Ofício 072/2013, da reclamação da 
cadeirante Silvana Brito de Lyra, nos informando que 
desde maio de 2013 a linha 613 - Ponta da 
Fruta/Terminal de Itaparica, estão circulando ônibus 
adaptados alocados em sua frota operante.   

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Determino que seja comunicado à 
Senhora Silvana Brito de Lyra as informações 
prestadas pela Ceturb.  

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

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 

Presidente e Senhores membros da Comissão de 
Infraestrutura, aproveitando o gancho dessa resposta 
do Ofício n.° 352/2013, houve diversas 
manifestações nesta Casa sobre a questão do 
transporte. Senhor Deputado José Esmeraldo, o 
Transcol não inclui o Município de Guarapari. Mas, 
segundo informações da Ceturb, a partir de hoje terá 
Transcol entre os Municípios da Grande Vitória e o 
de Guarapari. Uma luta, inclusive, de membros desta 
Comissão.  

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

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  

Não houve no período.  
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período.  
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
 
PROJETO DE LEI N.° 144/2012 - Análise do 
Mérito 
AUTOR:  Deputado Sandro Locutor 
EMENTA: Obriga a restauração da pavimentação de 
vias em qualidade igual ou superior a que elas se 
encontravam, após a realização de obras.  
RELATOR: Deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Temos na pauta o Projeto de Lei n.° 
144/2012, cujo prazo termina hoje, e tendo avocado 
essa matéria, gostaríamos de pedir dilação de prazo. 
Mas para isso precisamos de autorização do Plenário 
desta Comissão.  

É um projeto que fala sobre restauração de 
qualquer tipo de ação feita pelo Governo, pela Cesan, 
para que a estrutura onde foi feita a intervenção seja 
para qualquer tipo de pavimento. No caso, 
principalmente, do esgotamento sanitário, na 
recomposição do piso a obra não fica em boa qualidade. 
Pedimos dilação de prazo para analisarmos melhor a 
matéria e, naturalmente, apresentar uma emenda 
substitutiva.  

Em votação o requerimento.  
Como votam os Senhores Deputados? 
  
O SR. GILSINHO LOPES - Pela 

aprovação.  
 
O SR. JAMIR MALINI - Pela aprovação.  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Pela 
aprovação.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Pela 

aprovação.  
  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Aprovado o requerimento de dilação do 
prazo do projeto.  

Pedimos que encaminhe ao nosso gabinete 
para incluirmos essa matéria.  

Terminadas as questões internas, passamos à 
Ordem do Dia.    

Na Ordem do Dia, temos a presença do 
Senhor Fábio Damasceno, Secretário de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas, que falará 
especificamente sobre o transporte aquaviário, 
naturalmente dando oportunidade aos colegas 
Deputados de fazer intervenções sobre outros termos 
pertinentes à pasta que S. Ex.ª está à frente. Os 
parlamentares que estão nesta Comissão fazem parte 
dela.  

Senhor Secretário Fábio Damasceno, somos 
muito demandados com relação a algumas ações, não 
diretamente ao Secretário, mas em órgãos e empresas 
vinculadas à pasta de Transportes. Citamos o DER, a 
Ceturb, enfim, muitas são as reclamações, 
principalmente em relação ao transporte, ao 
atendimento de usuários do transporte coletivo. 
Também temos problemas em relação às informações 
que V. Ex.ª, Senhor Secretário Fábio Damasceno, 
prestará agora do andamento do retorno do transporte 
aquaviário, uma vez que já foram realizadas 
audiências públicas.  E gostaríamos muito de ter 
essas informações, que será a primeira, com relação 
ao transporte aquaviário.  

A Comissão, V. Ex.ª sabe que trabalhamos 
muito, para que isso, de fato, chegasse aonde chegou. 
Mas queremos saber em que ponto está, quando isso 
se tornará realidade.  

O Senhor Deputado Euclério Sampaio fez 
uma intervenção falada, inclusive, em outra 
audiência, com relação ao aquaviário, da extensão até 
o Município de Cariacica. Também tem o problema 
do barco que está sendo projetado para que trafegue 
sem o problema da ponte que, com a oscilação das 
marés, de baixa-mar e preamar, poderá complicar a 
operação. Por isso o barco está sendo projetado em 
um modelo de maior comprimento, para que a altura 
não comprometa a operação. 
 Enfim, gostaríamos de escutá-lo, até porque 
hoje estreamos o canal digital na Comissão de 
Infraestrutura e V. Ex.ª será o primeiro a falar, a não 
ser Parlamentar, utilizando esse canal digital, 
ferramenta muito importante do Poder Legislativo 
para fazer chegar às pessoas, principalmente, que têm 
interesse no retorno do transporte aquaviário. 
 Passo a palavra ao Secretário de Estado de 
Transportes e Obras, Senhor Fábio Damasceno. Por 
causa do nosso tempo e de outras comissões, V. Ex.ª 
tem vinte minutos para falar sobre o aquaviário. 
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 O SR. FÁBIO DAMASCENO - 
Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento o 
Senhor Deputado Marcelo Santos, Presidente da 
comissão, como todos os Senhores Deputados. Estão 
todos cumprimentados.  

O aquaviário faz parte do Programa de 
Mobilidade Metropolitana, o qual já tivemos a honra 
de apresentar aos senhores, é um dos braços, das 
pernas desse programa, um dos temas abordados, e 
vem sendo tratado desde o início de 2011, quando o 
Senhor Governador nos deu uma missão de, dentro 
desse programa, criar o novo aquaviário. 

Pegamos alguns estudos feitos anteriormente, 
uma série de estudos que foram trabalhados. Durante 
o ano de 2011 começamos a fazer alguns outros 
estudos, olhar e pesquisar como estava e ao longo de 
2011 até fizemos uma licitação para a contração de 
um projeto de barco. Tínhamos uma proposta simples 
do aquaviário, somente com a travessia Vitória-Vila 
Velha, Prainha-Praça do Papa. 

Isso era o que vinha sendo construído. 
Durante o ano de 2011 estávamos com essa ideia, 
mas, a partir do momento em que começamos a fazer 
algumas visitas e conhecer alguns sistemas, no Brasil 
e fora, de como se opera um bom aquaviário, temos 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e uma série de sistemas. 

Há dois tipos de sistema, um é o de travessia, 
como no Rio de Janeiro, um polo gerador, do centro 
parte para outras linhas, Niterói, ponto a ponto, assim 
como em Porto Alegre, Nova Iorque e Sidney, 
sempre do centro para outras regiões. Começamos a 
observar que algumas cidades, por exemplo, em 
Veneza, onde o sistema é muito antigo, o Vaporetto 
usa o canal marítimo como uma avenida; em 
Brisbane, na Austrália, também se usa o canal como 
uma avenida, é um rio. E começamos a identificar 
algumas semelhanças com nossos sistemas e a achar 
que o nosso sistema estava muito tímido para a 
proposta.  

Talvez essa travessia não gerasse os frutos 
que esperamos de um aquaviário. Seria mais simples 
e rápido de implantar, poderia já estar sendo operado, 
mas não traria o benefício que esperamos de um 
sistema aquaviário, que na verdade é complementar 
ao sistema Transcol. 

A partir daí, lançamos, em 2012, uma 
Proposta de Manifestação de Interesse, PMI, para 
poder estudar o sistema como um todo, não mais só a 
travessia, já tínhamos vários estudos de travessia e 
não queríamos mais só isso. 

Propusemos o estudo de PMI, trabalhando o 
estuário da baía de Vitória, tendo até contribuição do 
próprio Senhor Deputado Marcelo Santos sobre 
Cariacica, onde visitamos algumas áreas, tivemos 
várias contribuições de deputados e da população 
sobre o aquaviário e lançamos uma PMI. 

Nessa Proposta de Manifestação de Interesse, 
uma empresa fez um projeto, pelo qual estamos 
balizando todos os estudos, fez um estudo que 
demorou um ano para ser feito e foi entregue em 

dezembro de 2012, início de janeiro de 2013 ao 
Governador do Estado, que estabeleceu um prazo. 
Lançamos a PMI em maio de 2012 e foi entregue em 
dezembro de 2012. 

Esse é o estudo com o qual vimos 
trabalhando. Fechamos esse estudo, há um grupo 
técnico concluindo ainda, depois da audiência 
pública, todos os questionamentos. Então temos um 
prazo de mais trinta ou quarenta e cinco dias para 
fechar e lançar o edital. 

Esse edital, por ser uma parceria público-
privada administrativa, tem de ser posto em consulta 
pública por trinta dias na internet, é o procedimento. 
Provavelmente no início do mês de outubro 
estaremos com o edital para consulta pública; 
esperamos no mês de novembro, no máximo no mês 
de dezembro, estar com esse edital já correndo o 
prazo legal para a futura contratação da empresa. 
 Quais foram as conclusões a que chegamos a 
partir do desenvolvimento do Procedimento de 
Manifestação de Interesse? A proposta realmente de 
travessia não iria ao encontro dos anseios da 
população da Região Metropolitana. Seria uma 
proposta muito tímida. Talvez com uma pretensão de 
se tirar tráfego da Terceira Ponte, e o aquaviário não 
é isso, não pode ser tratado com essa visão muito 
simplória. As pessoas deixarão de usar o carro por 
esse motivo.  
 Fizemos outra proposta. Na verdade, hoje, a 
licitação será do estuário da baía de vitória. Isso já é 
um grande passo. Todo o estuário pode ser 
contemplado com o sistema aquaviário. Por ser uma 
PPP administrativa em que o Estado entra com o 
recurso de investimento e a empresa opera e 
administra esse recurso, compra embarcação, 
constrói, pode ser expandido ou diminuído na hora 
em que quiser. Isso é muito importante para a 
população, pois podem ser criadas outras linhas, 
dependendo do que for, com o Estado subsidiando. 
 Como foi montado isso? A primeira proposta 
é que teremos uma primeira implantação; a ideia do 
edital é ter a primeira etapa do aquaviário, em que 
vem com quatro estações. Essa alteração já é fruto da 
audiência pública também. Teremos uma estação 
Prainha, no Município de Vila Velha; uma Enseada 
do Suá, na Praça do Papa, no Município de Vitória; 
um Centro de Vitória e Argolas, em Paul, no 
Município de Vila Velha, usando, inclusive, uma 
antiga estação ferroviária do local; faremos a 
reforma, ela é tombada. Trabalharemos com isso. 
 São quatro estações para quatro embarcações 
de duzentos passageiros. Essas primeiras quatro 
embarcações serão alugadas. Isso nos permite ter 
outro tipo de embarcação. Identificamos também que 
não há no Brasil esses catamarãs, esse tipo de barco, 
e tem que ter um nível de flutuabilidade, um calado 
baixo, justamente por causa da nossa navegabilidade, 
para não exigir muita dragagem. 
 Temos que fazer um transporte em que as 
pessoas se sintam bem-vindas e não é qualquer barco 
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que faz isso; não será qualquer Popopô que atenderá 
as pessoas, não é assim. Isso existe no mundo para 
serem locados e é uma forma mais rápida de iniciar o 
processo aquaviário. 
 Esses catamarãs que temos fora são de dois 
andares, são muito altos. E isso é o padrão porque, 
geralmente, a cabine do comandante do catamarã fica 
no andar de cima, justamente por causa da 
navegabilidade. 
 Identificamos isso, por isso na primeira etapa 
teremos catamarãs locados, e eles não conseguem 
passar por baixo das Cinco Pontes, pois passam de 
cinco metros de alturas e a Cinco Pontes possui 
quatro e meio metros na média das marés, contando 
com a maior do ano. 
 O Município de Cariacica não foi esquecido, 
mas faz parte do projeto e a continuação pelo 
Município de Vitória também, claro, mas entraria em 
uma segunda etapa, porque, na PPP, a empresa que 
ganhar tem que desenvolver todos os projetos 
executivos de tudo, plataformas flutuantes, estações, 
divididas em duas etapas: flutuante, de mar, e a de 
terra. 

Autorizamos barcos, porque as construções 
de plataformas são mais rápidas do que o barco. O 
projeto para o primeiro barco chegar, estimamos em 
dezoito meses, estimativa de alguns estaleiros, 
porque o projeto do barco tem que ser feito de acordo 
com o nível de navegabilidade da nossa baía e de 
algumas particularidades de motorização e de calado. 
Tem que ser feito o barco e colocado na linha de 
montagem. Não existe linha de montagem para barco, 
mas é feito específico para a nossa baía. É particular. 
Só nós teremos aquele tipo de barco. 

Demoraria dezoito meses para chegar o 
primeiro barco comprado, portanto resolvemos locar 
e, a partir do momento em que os barcos chegarem, a 
partir da PPP, a empresa comprará os barcos. Mas 
primeiro ela loca os barcos e a estimativa é de dois a 
seis meses para o barco locado chegar ao Estado, 
porque a importação dele, mesmo locado, exige... A 
PPP constrói, traz os barcos locados e começa a 
operar. Mas já começa a fazer a construção do barco 
comprado, porque ele demora um prazo de quase dois 
anos para entrar em operação.  

A partir de vinte e quatro meses faremos uma 
revisão do contrato, já com esses barcos para 
autorizar o início de operação de novas linhas. Seria a 
linha... Seria complemento de mais cinco estações: 
Glória, Dom Bosco, Porto de Santana, Rodoviária e 
Santo Antônio. Essas outras cinco são mais... Glória, 
Dom Bosco, Rodoviária, Santo Antônio e Porto de 
Santana. 

 Na segunda etapa teríamos mais seis 
embarcações entrando em operação. Completaria dez 
embarcações. Entraríamos também em processo de 
substituição das embarcações alugadas e operaríamos 
com dez embarcações novas. Por que isso? O 
aquaviário é um sistema caro, sua manutenção é 
complexa e quanto mais uniformidade, melhor. Com 

dez embarcações novas, com vida útil de trinta anos, 
a operação se torna muito mais fácil e melhor e a 
manutenção muito mais barata para nós.  

E já são catamarãs, como o deputado mesmo 
já frisou, são maiores e já adaptados a terem um nível 
só de pavimento, já que a maioria é double decker, 
dois andares, e já operariam com duzentos 
passageiros em um único andar, com a cabine de 
comando embaixo, adaptado a bicicletas e com toda 
adaptação para o sistema. Essa é a nossa proposta 
final: operar com nove embarcações.  

Dentro desse processo, como ficaria? 
Começaríamos com quatro estações e depois 
passaríamos para cinco estações. Por isso, fizemos o 
sistema aquaviário de transporte de passageiros no 
Estuário da Baía de Vitória, ou seja, não é engessado. 
Por ser uma PPP, à medida que o sistema evoluir, 
poderemos expandir ou reduzir. Isso dá uma 
flexibilidade muito grande para podermos fazer 
qualquer tipo de atendimento dentro da Baía de 
Vitória.  

Abordaremos um pouquinho sobre a tarifa. 
Qual foi a decisão? O Governo subsidiará cem por 
cento do sistema. O que é subsidiar? A tarifa não é do 
operador e sim do Estado, sendo totalmente integrada 
ao Transcol.  

O que é isso? Se uma pessoa sair do bairro 
Flexal, pegar um ônibus alimentador, for para o 
bairro de Itacibá e embarcar em um ônibus e descer 
próximo ao aquaviário do centro e pegar uma 
embarcação do sistema aquaviário até Prainha, não 
pagará essa perna também. É como se fosse uma 
linha alimentadora do Transcol.  

O cidadão pagará dois reais e cinquenta 
centavos em uma viagem única do Transcol e vice-
versa. Quando utilizar o aquaviário e o Transcol 
pagará uma única vez o valor de dois reais e 
cinquenta centavos. Esse é o processo de integração 
do sistema de transportes. Sem isso não trazemos 
atratividade ao sistema.  

Queremos trabalhar com a multimodalidade, 
que exige integração entre sistemas sem penalizar o 
usuário fazendo com que ele pague mais uma 
passagem. Se cobrássemos mais uma passagem, por 
mais barata que fosse estaríamos penalizando essa 
integração, que acaba sendo prejudicada porque o 
cidadão teria o ônibus para completar essa viagem, 
não necessariamente precisaria usar esse outro 
sistema. É uma forma de motivar o usuário a utilizar 
esse sistema aquaviário. Trabalharemos com a 
bicicleta e outros sistemas sobre o tema. Se o cidadão 
usar somente o aquaviário, pagará dois reais e 
cinquenta centavos no aquaviário como se fosse um 
ônibus normal.   

Essa tarifa é do Governo, como já falamos, 
ela não entra para a empresa e o Governo paga cem 
por cento da operação do sistema à empresa.  É o que 
chamamos de PPP administrativa.  

O Governo cobre a diferença do que for 
arrecadado, sem problemas. Essa já é uma proposta 
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e estamos levantando todos os custos para 
financiamento do sistema. Na verdade, essa é uma 
mudança de paradigma, onde mudamos a política 
de transportes. Não estamos abalizados mais na 
viabilidade econômica, mas na política de 
mobilidade. Isso é muito importante!  

Quando queremos agregar outros meios de 
transporte, como por exemplo, a bicicleta, o 
aquaviário e estacionamentos públicos para 
automóveis para integrar o sistema de transporte, 
principalmente o corredor exclusivo, é preciso 
fazer esse tipo de integração. É uma mudança de 
política de transportes de mobilidade.  

Falamos sobre a tarifa e sobre as linhas, as 
estações. 

A ideia que temos é de também integrar cem 
por cento com as bicicletas, que poderão andar no 
aquaviário; também haverá bicicletários. Vamos 
aproximar o Transcol do aquaviário, onde não tem 
linha do Transcol. Por quê? Justamente por isso, ou 
seja, como você usa o Transcol e com a tarifa do 
Transcol não se paga o aquaviário, tem que estar 
muito próximo de se fazer o que chamamos de 
transbordo temporal. Precisa fazer esse transporte, ou 
seja, esse pessoal vai descer, vai validar aquele cartão 
e aquele cartão servirá para usar o aquaviário sem 
estar pagando nada no sistema. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Com o retorno do transporte aquaviário, 
qual a previsão do número de bicicletas que poderão 
ser transportadas num barco, por exemplo? 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Temos que 
deixar claro que o barco é prioritariamente para 
transportar pessoas. São duzentos passageiros. A 
ideia é colocar um número de bicicletas. No 
projeto, definiremos. Mas, tentaremos colocar dez 
bicicletas por barco, no mínimo. Mas, há também a 
possibilidade de deixar a bicicleta no próprio 
aquaviário, no próprio terminal onde o cidadão 
deixar. Também estamos trabalhando em alguns 
outros tipos de sistema. O importante é que o 
cidadão pode deixar a bicicleta no aquaviário ou 
pode levar a bicicleta junto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Então, teremos um bicicletário no 
aquaviário? 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Haverá um 
bicicletário também no aquaviário. Teve uma 
sugestão, numa audiência pública, de no mínimo 
cinquenta bicicletas. 
 Estamos trabalhando com terminais do 
Transcol, com pelo menos duzentas a trezentas 
bicicletas, são terminais de porte, terminais grandes - 
são cinquenta mil pessoas por dia. No aquaviário, a 
previsão inicial é de oito mil pessoas por dia. 

Portanto, em torno de cinquenta bicicletas... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - A previsão inicial do aquaviário, só na 
travessia Vitória-Vila Velha.  
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Só nessas 
quatro linhas, nessas quatro estações, oito mil 
passageiros. Oito mil na primeira etapa. Na segunda 
etapa, praticamente dobra ou triplica. 
 É difícil mensurar isso. Com a integração, 
acredito, particularmente, que o aquaviário vai ter 
muito mais atratividade do que fazer uma tarifa 
complementar. Paga dois reais e cinquenta centavos e 
põe mais um real e cinquenta centavos. Quando se 
faz como estamos propondo, trabalha-se com 
atratividade do transporte. É basicamente isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Mais uma vez, falando sobre transporte 
aquaviário, que é um tema que muito debatemos 
nesta Comissão, volto a frisar que o Estado não 
tinha, inicialmente, interesse em retomar essa 
discussão. Vou colocar novamente o nome do 
secretário, pois foi quem respondeu dizendo que 
não havia lucro, que a viabilidade financeira não 
existia; porém, o transporte é subsidiado, o lucro é 
social. O Secretário de Estado de Transportes, na 
época, era o Senhor Neivaldo Bragato, que 
respondeu, publicamente, nos jornais, que não 
havia condições de retomarmos essa questão do 
aquaviário. Mas, como tivemos em outros estados, 
em especial no Rio de Janeiro, reiniciamos essa 
discussão.  

Hoje, percebo que é um tema importante. É 
claro que se vai corrigindo no meio da discussão. 
Audiência pública, por exemplo, com relação ao 
número de bicicletas no barco, e outras questões, 
por exemplo, nos terminais. 
 Gostaria de expor ao Senhor Secretario o 
seguinte: Por mais que tenhamos o início da operação 
entre Vila Velha e Vitória, por conta, inclusive, da 
ponte, que tem um problema - até porque o modelo 
de barco que antes era operado no estado já está 
defasado e não atende -, temos que buscar melhorias, 
até para oferecer um transporte que, além de ser 
utilizado para o trabalhador, que seja utilizado para o 
turismo e para tantas outras coisas.  

Reiteramos o pedido de Cariacica, em meu 
nome e em nome de todos os colegas, como o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, o Senhor Deputado Euclério Sampaio, 
que não está presente, mas que está chegando, e o 
Senhor Deputado Jamir Malini. Falamos da 
importância desse transporte para o município de 
Cariacica. Já temos a informação de que entra na 
segunda etapa porque serão locados os barcos.  

Pergunto: Que tipo de casco tem o barco? Foi 
feito algum estudo para saber de que maneira vai 
atracar o barco? 
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Como temos aqui a maré e a corrente 
marítima, dependendo de como for o modelo de que 
esse barco que atracará, se ele for, por exemplo, de 
fibra, tem-se que investir muito mais recursos para se 
fazer reparos. Se ele atracar de lado, de frente, 
atravessado. Enfim, esse é um estudo que tem que ser 
feito, para que não tenhamos um barco bonito, um 
terminal maravilhoso. O barco, por conta da maré e 
da corrente, pode sofrer reparos muito antes do que 
era previsto. 
 Minha fala basicamente é assim: senti-me 
contemplado. Acredito que o Governo do Senhor 
Renato Casagrande tenha se dedicado e se 
empenhado para que esse transporte saia do papel, 
porque já está colocando em audiência pública, 
falando que a licitação acontecerá no mês de 
novembro. Queremos estar presente no dia em que 
houver a primeira.  

Queremos fazer um registro para o Senhor 
Fábio Damasceno, Secretário de Governo, disse que 
viajou a vários lugares. Sempre que houver alguma 
oportunidade dessas, não do transporte aquaviário, 
mas que seja de qualquer outra visita que vise a que o 
Estado conheça melhor a estrutura de Governo, a 
Comissão se colocará à disposição para junto estar lá. 
Como fomos visitar o BRT de Bogotá. O transporte 
aquaviário, por ser uma demanda muito grande da 
população da Grande Vitória, a Comissão também 
poderia estar à disposição. É claro que os poderes são 
distintos. Mas se tivermos essa relação, poderemos 
colaborar na construção dessa ideia. Queremos deixar 
isso claro. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, V. Ex.ª, assim como este Deputado, os 
Deputados José Esmeraldo e Euclério Sampaio, que 
temos base em Cariacica, sabemos da necessidade 
da implantação do aquaviário.  

Desde o início de nosso mandato 
observamos uma questão que está na Constituição: 
não é permitido ao Governo do Estado subsidiar 
qualquer outro tipo de transporte, que não seja o 
Transcol intermunicipal. Chamamos o Procurador 
a esta Comissão e S. Ex.ª veio com a Constituição 
em mãos. Imediatamente fizemos a proposta de 
emenda constitucional, alterando para dar essa 
condição ao Governo do Estado. 

Isso ficou parado na Comissão de Finanças 
durante um ano e meio. Hoje, às 13h, veremos se o 
Senhor Deputado Sérgio Borges coloca na pauta, 
para que votemos, porque, caso contrário, não há 
condições. S. S.as estão fazendo, já estão na fase de 
licitação. E avisei o Senhor Governador, porque 
temos essa preocupação de fazer a coisa correta, 
como o Senhor Deputado Marcelo Santos bem 
colocou. 

Além de dizerem ao Secretário anterior que o 
transporte não era viável, ainda colocaram essa casca 
de banana para o atual Governo, na Constituição. 
Então temos no artigo 229, § 2.º. V. Ex.ª pode anotar 

e verificar. 
Outra coisa, aproveitando o meu gancho, 

olhando o convite ao Secretário: foi para assuntos 
inerentes prioritariamente ao aquaviário. S. Ex.ª falou 
sobre o aquaviário. Então temos algumas situações 
em que observamos que o prazo do edital do 
transporte do Transcol intermunicipal, um, vence no 
dia 24 deste mês de agosto; e o outro, vence de 
acordo com a decisão judicial. E não está posto edital 
na rua ainda. Gostaríamos de saber como foi 
contratada a Fundação Getúlio Vargas para fazer esse 
estudo, porque salvo engano, segundo as informações 
que temos, foi contratada sem licitação. Gostaríamos 
de saber quais os parâmetros utilizados pelo Governo 
para essa situação.  

A terceira situação é a questão de projetos de 
lei aprovados neta Casa de Leis, sancionados pelo 
Governo e o órgão, o DER, não tem respeitado essa 
situação. Por exemplo, ligamos para S. Ex.ª 
informando sobre a rodovia que liga Águia Branca a 
Vila Verde. A lei sancionada pelo Governo dá o 
nome Isaias Corteletti à rodovia. Não existe nenhuma 
outra lei, e colocaram Bertino Clemente de Oliveira. 
Pedimos a V. Ex.ª que observasse essa situação, 
falamos com o Governador, e só na semana retrasada 
retiraram a placa. Até agora não a substituíram, e 
ainda, a diretora do DER quer peitar. Não peitará este 
Deputado com uma lei. É lei sancionada pelo 
Governador. Falamos com o Governador, falamos 
com o Senhor Paulo Júnior, que ligou para a Senhora 
Tereza Casotti pedindo para colocar, e V. S.ª quis 
questionar, argumentar. Não tem argumento, quando 
é lei não tem argumento, tem que cumprir. 
 Senhor Secretário, estamos nesta Casa 
sempre para colaborar com o Governo. Às vezes 
colocamos situações por falta das informações que 
solicitamos, falta de agendamentos que requeremos 
junto à determinada Secretaria. Nunca ligamos para 
V. Ex.ª e não fomos atendidos. Não podemos 
reclamar de V. Ex.ª nesse sentido. Mas outros 
Secretários ficam, como diz o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, tergiversando. Jogam para lá, jogam para 
cá, e ficam amarrando. Desde 14 de maio estamos 
tentando uma audiência com o Secretário de 
Segurança, e até hoje não conseguimos. No caso, a 
Comissão de Segurança. 
 Gostaríamos que V. Ex.ª observasse o art. 
229, § 2.º. E ainda, §3.º, há um seguro instituído, 
sendo que já se paga, o DPVAT já cobre essas 
despesas. Não entendemos qual foi o motivo desse 
seguro, e gostaríamos de saber se alguém já se 
beneficiou dele. 

 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Podemos 
esclarecer primeiro o Senhor Deputado Marcelo 
Santos? O casco do barco será de alumínio. Hoje é o 
material mais nobre que temos para trabalharmos, 
mais leve e com maior resistência. A fibra não 
aguentaria as condições.  
 Foi importante a pergunta sobre a forma de 
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atracação. Isso é fundamental para o transporte 
aquaviário. Na verdade, trabalhamos o projeto, de 
modo que o barco também tenha duas portas, como 
um ônibus. Atracará de lado, com embarque e com 
desembarque. Isso reduz muito o tempo de embarque 
e desembarque. Já vimos operando aquaviário desse 
tipo, e é muito mais fácil de atracar. Precisa-se de 
muito menos gente para operar esse sistema de 
aquaviário, perde-se muito menos tempo e faz-se o 
embarque e desembarque muito mais rápido. Só para 
esclarecer, será de alumínio, e será dessa forma o 
embarque e desembarque. 
 Senhor Deputado Gilsinho Lopes, na verdade 
só temos que ver uma coisa. Até levaremos isso à 
Procuradoria, à nossa assessoria. Neste caso do 
aquaviário é uma PPP administrativa, não é subsídio. 
Há outro nome, que agora nos fugiu. Há um nome 
que se dá quando se faz um aporte de recursos em 
uma PPP administrativa. Então, não se chama mais 
subsídio. Precisamos consultar as assessorias para ver 
se isso encaixa ou não encaixa. Mas é importante a 
colocação de V. Ex.ª, e a tentativa dessa proposta de 
mudança da Constituição Estadual se referindo aos 
tipos de financiamento. É claro que é limitada ao 
Transcol. Mas faremos essa avaliação e retornaremos 
o mais breve possível a V. Ex.ª. Por mudar o regime 
de contratação, ela não é uma concessão. A 
concessão é subsidiada pela tarifa. Neste caso não é. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Mas há aporte 
do Estado, e como há aporte... 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Não 
sabemos se existe uma generalização como, por 
exemplo, em uma PPP de hospital, que também tem 
recursos do Estado, ou uma PPP de escola. Há outras 
PPPs sobre as quais não sabemos. Como é uma lei 
específica e nova no Brasil, por isso não podemos 
afirmar isso.  
 Com relação à questão dos editais, são dois: o 
do Transcol e o do rodoviário. O juiz determinou que 
temos um prazo para iniciar o processo licitatório, e 
fizemos uma petição solicitando o que seria o início 
do processo licitatório. Foi determinado que o início 
do processo licitatório é o início das audiências 
públicas. Está na própria Lei das Concessões que têm 
que ser feitas audiências públicas. Então, já iniciamos 
os processos licitatórios dos dois sistemas. Na 
verdade, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi 
contratada para fazer o edital do rodoviário 
intermunicipal e não do metropolitano. O 
Metropolitano foi uma licitação, a empresa é a 
mesma do contrato do projeto BRT; esse mesmo 
contrato, a empresa que está fazendo o processo, o 
edital e nos auxiliando na elaboração desse edital do 
sistema de concessão do Transcol. A FGV foi 
contratada por inexigibilidade, por ser uma 
Fundação, por ter expertise na área, já fizeram em 
alguns Estados o sistema rodoviário. Entendemos que 
a FGV seria uma boa parceira do Estado para fazer 

esse projeto do rodoviário, o que opera o 
intermunicipal. 
 Em relação ao Transcol não. Em relação ao 
Transcol tínhamos o contrato de corredores 
exclusivos de ônibus que previa - como planejamos 
um pacote, faz um corredor, o ideal seria que o 
pacote ficasse dentro das pesquisas e pode fazer toda 
a pesquisa do sistema Transcol que exige projeto 
básico, todas as pesquisas, toda a fundamentação para 
a nova concessão, cumprimento de linhas, 
quilometragem, custo por quilômetro, planilhas - 
tudo isso que foi levantado por essa empresa 
contratada pelo Estado, houve uma licitação, 
concorrência. São dois processos. 
 Fizemos a petição ao juiz, já iniciamos o 
processo licitatório e solicitamos agora ao juiz para 
ser dito o prazo que temos para concluir e continuar, 
pois temos que continuar prestando o serviço. O 
processo licitatório agora é construção e finalização 
do edital e seu lançamento na rua. Esse é o processo. 
 Em relação ao DER, V. Ex.ª tem razão e 
prontamente fizemos a solicitação, a retirada. 
Solicitaremos novamente a implantação da placa, 
esse cuidado com essa legislação. É importante os 
Senhores Deputados nos monitorarem sobre isso, 
essa parceria. Conversaremos com nossos parceiros, 
com nossas autarquias sobre esses assuntos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, estamos satisfeito com os esclarecimentos 
do Senhor Secretário. Pedimos permissão para nos 
retirar, pois eu e os Senhores Deputados José 
Esmeraldo e Euclério Sampaio temos que realizar a 
reunião da Comissão de Segurança. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Falaríamos justamente sobre a Comissão 
de Segurança. Pedimos, Senhor Secretário, que 
sintetize a resposta por conta desses Senhores 
Deputados que terão de se ausentar e as perguntas 
também.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo e, em seguida, aos Senhores Deputados 
Euclério Sampaio e Jamir Malini. Deixamos os 
colegas à vontade, pois mesmo se V. Ex.as saírem, eu 
e o Senhor Deputado Jamir Malini continuaremos a 
reunião.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - 
Cumprimentamos todos os presentes, o Senhor 
Presidente Marcelo Santos, os Senhores Deputados 
Jamir Malini, Gilsinho Lopes e Euclério Sampaio. 
Saudamos, em especial, o nosso amigo Roberto 
Santos Oliveira, o Betão, Presidente da Câmara 
Municipal de Ponto Belo. É um prazer tê-lo conosco 
e sempre que puder venha a esta Casa de Leis, 
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inclusive tem autorização para sentar dentro do 
Plenário, pois é o Presidente da Câmara e nosso 
amigo e tenho certeza que é amigo de todos os 
Deputados presentes. 
 Gostaria de fazer algumas perguntas, mas 
nosso tempo é exíguo. A mobilidade urbana é 
fundamental porque, hoje, não conseguimos mais 
marcar um horário e chegar no horário adequado. A 
verdade é essa. Alguma coisa tem que ser feita, 
apesar de noventa e nove por cento ainda estar no 
papel, existe a ideia de fazer. 
 O aquaviário é muito importante e, 
obviamente, não poderia somente - falaremos o 
adjunto adverbial de tempo - atender aos Municípios 
de Vitória e Vila Velha sem atender, principalmente, 
ao Município de Cariacica, esse município é 
fundamental. 
 Queremos deixar bem claro para o Senhor 
Fábio Damasceno, Secretário Estadual de 
Transportes e Obras Públicas que, na hora da 
elaboração do projeto, não sei se V. Ex.ª tem esse 
custo, mas não é um custo pequeno, é bem vultoso. 
Mas a população dos Municípios de Vila Velha, 
Vitória e Cariacica precisa muito; com certeza esse 
aquaviário dando acesso ao município de Cariacica 
diminuirá muito esse trânsito louco, megalomaníaco, 
que temos no nosso Município de Vitória. Acredito 
que é muito importante. 

 A presença do Secretário também é 
importante porque esta Comissão de Infraestrutura 
tem feito um trabalho brilhante, por meio do seu 
presidente e de seus membros efetivos, no que tange 
aos interesses da sociedade. O Secretário Fábio 
Damasceno naturalmente não estaria nesta Casa de 
Leis se não houvesse esta Comissão. Assim como 
também não viriam outros secretários e outros 
diretores que já trouxemos em épocas passadas e 
continuaremos fazendo esse diálogo porque essas 
informações são importantes.  

O Secretário Fábio Damasceno quando falou 
sobre o aquaviário, disse que cada barca, na minha 
linguagem, tem capacidade para duzentas pessoas e 
teríamos três estações e uma na região de Vila Velha. 
Entendemos que seriam duas aqui e uma lá, correto? 

 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Duas e 

duas. 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Duas e duas.  

Tudo bem! O Secretário Fábio Damasceno disse que 
a estimativa de capacidade diária é de oito mil.  

 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Sim. A 

estimativa diária é de oito mil. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Essa é uma 

estimativa. Estimativa não quer dizer que é o que vai 
bater. Pode ser até um pouquinho a mais, mas pode 
ser menos também. Acredito que será para menos. 
Falamos sobre essa questão importante do aquaviário, 
mas tem muitos outros assuntos também importantes. 

Temos a mobilidade urbana, que é um conjunto onde 
entra a ciclovia e as motos. Também é importante 
pensarmos na questão das motos. Vemos milhares de 
pessoas acidentadas e mortas. Grande parte do que 
acontece nos atendimentos nos hospitais vem de 
acidentes de motos. Essa é uma coisa que temos que 
nos debruçarmos. Com certeza devemos também 
pensar nessa questão.  

Temos a questão do corredor, que é algo só 
para maluco. A pessoa está em uma fileira, vem o 
cara e passa a mil. É lógico que chegará rápido, mas 
também pode não chegar nunca. Tem que dar uma 
oportunidade para que aqueles que usam as suas 
motos possam chegar vivos às suas casas porque 
quem sai de moto pela manhã, na verdade não sabe se 
conseguirá chegar à noite vivo. Essa é uma questão 
muito séria. Vemos pouca gente falar sobre moto. 
Vemos falar sobre ciclovia e sobre a questão dos 
carros, que são assuntos fundamentais. Mas temos 
que estudar esse processo como um todo. Acredito 
que não tenho muito mais a acrescentar.  

Secretário Fábio Damasceno, já fez a sua 
colocação, mas quero falar que V. Ex.ª está me 
devendo. Isso tem que ser dito aqui em alto e bom 
som porque V. Ex.ª foi comigo duas vezes lá na 
região de Santa Cruz, fui duas vezes àquela região e 
até hoje já morreu mais uma naquela curva onde V. 
Ex.ª foi e tirou fotos, enfim, aquele negócio todo. Isso 
desacredita o Deputado José Esmeraldo com relação 
a sua pessoa porque conheço V. Ex.ª desde a 
prefeitura de Vitória. Não sei se V. Ex.ª está ou não 
está mandando nada naquele tal de DER. Aquilo é 
uma casa de marimbondos, a verdade é essa!  As 
pessoas não têm coragem de falar e V. Ex.ª, enquanto 
secretário, também fica um pouco preocupado em 
falar, mas tem que falar o português claro. A 
população tem que saber! É inadmissível que este 
Deputado tenha pedido um quebra-molas e  V. Ex.ª 
foi até o local de carro comigo na primeira vez, tirei 
fotos, tenho tudo registrado! De uma hora para outra 
colocarei no painel. Depois o convidei novamente e 
foi lá e disse: José Esmeraldo, a semana que vem 
agilizaremos e até hoje nada foi agilizado. Nós, que 
acreditamos que somos da base do Governo e 
independente do Governo achar que somos ou não, 
independente do Governo achar que tem que dar mais 
cobertura ao deputado João, Pedro Antônio ou 
Manoel, também sei que na lagoa onde tem piranha, 
jacaré nada de costas. Entendeu?  É obvio que, onde 
tem piranha, nado de costas. Não nasci ontem; sei me 
virar. Mas não é bom eu ficar contra, pode ter certeza 
de que não é bom que eu fique contra, pois sou um 
cara peitudo e não tenho rabo preso com ninguém.  
 Queria dizer para V. Ex.ª, que dê uma 
chamada naquela diretora que manda mais do que V. 
Ex.ª. Se eu fosse o Secretário com uma diretora 
daquela, se eu desse uma ordem e ela não cumprisse, 
eu a exonerava. Se o Governador dissesse que não 
poderia exonerar, eu pediria demissão, pois o cara 
tem que ter personalidade. Nós, não temos que nos 
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manter no cargo a todo custo porque nos 
desmoralizamos.  
 Estou te colocando nesta posição porque 
conheço V. Ex.ª antes de qualquer deputado desta 
Casa, desde quando V. Ex.ª foi Secretário na 
Prefeitura de Vitória. V. Ex.ª é um cara educado, que 
agora está nesses projetos enormes. Mas, às vezes, a 
menor distância entre dois pontos é uma linha reta. 
Não adianta, às vezes, utilizar aqueles cálculos 
estratosféricos de mecânica racional quando se 
resolve algo com coisinhas pequenas. 
 Uma vida que pudermos salvar, seja lá onde 
for, é fundamental. É importante, inclusive, para a 
sua secretaria. 
 Minha fala está dentro dessa linha. Sou 
objetivo, prático e verdadeiro. Não vou mudar meu 
pensamento. Ninguém consegue mudar meu 
pensamento, nem eu mesmo, porque fui eleito por 
uma parcela significativa, como todos os Senhores 
Deputados nesta Casa e temos as nossas demandas. 
Nós somos cobrados, e exatamente por isso temos 
responsabilidade com o nosso público, com a 
sociedade. Quando pedimos, Senhor Secretário Fábio 
Damasceno, não é para nós, Senhor Deputado Jamir 
Malini, pedimos, exatamente, para a sociedade, para 
evitar uma morte e outras coisas. 
 O Senhor Deputado José Esmeraldo, 
enquanto estiver aqui, com certeza estará, dentro 
daquilo que for possível, procurando ajudar a sua 
secretaria de transporte.  

Dá um puxãozinho de orelha. Beba um 
refrigerante mais forte, chega lá, pega aquela diretora 
de cima para baixo. Por que é efetiva? Efetiva pipoca 
alguma. Exonera! Eu quero ver se o Senhor 
Governador vai chegar. O Senhor Governador é um 
cara habilidoso. Manda para a lua, porque pensam 
que mandam em tudo. É por isso que de vez em 
quando tem umas demandas demoníacas, diabólicas, 
estratosféricas, e que tem um monte de nego 
envolvido; aliás, já chamamos alguém aqui, e vamos 
continuar chamando, porque a Comissão de 
Infraestrutura realmente tem dado um tremendo 
apoio à sociedade em suas demandas.  

Faço o seguinte pedido: É importante, é 
fundamental, que tenhamos uma linha do Transcol, já 
foi dito isso aqui, ligando Vitória a Guarapari. 
Aquele povo de Guarapari está esquecido, a verdade 
é essa. Precisamos colocar essa linha do Transcol 
porque ao chegar lá, naquele pagamento que tem lá, 
pois tem um pagamento na ponte e depois tem outro 
pagamento lá embaixo. Quando chega naquelas 
malditas - que os senhores já sabem o que são -, tem 
que pagar mais sete reais e vinte centavos, uma nota 
violenta.  

Muitas vezes, quem quer trabalhar em Vitória 
ou que quer que seus filhos venham estudar, tem uma 
dificuldade muito grande porque ninguém consegue 
pagar um carro particular, a não ser que o cara seja 
rico. Se ele for rico ele não vai morar em Guarapari, 
vai morar aqui em Vila Velha, onde Senhor Deputado 

Jamir Malini mora, por exemplo, na Serra, nos 
lugares mais abastados. Não vai ficar um Guarapari, 
muito embora Guarapari seja um local de vida, de 
saúde e de alegria.  

Essa é a verdade. As pessoas de lá têm um 
poder aquisitivo pequeno. Sendo assim, esse Transcol 
vai ajudar milhares de pessoas, principalmente 
aquelas pessoas que querem fazer seu estudo, sua 
faculdade, vir de Guarapari - ir e vir.  
 Pode ter certeza de que será uma grande 
vitória para a Secretaria de Estado de Transporte, que 
está sob o comando de V. Ex.ª, implantar essa linha 
de imediato. Isso é fundamental. Nosso querido 
amigo disse que começa hoje, não sei se começa hoje 
a ida e vinda, mas é fundamental que tenhamos que 
dar prosseguimento, porque é inadmissível que a 
população de Guarapari venha sofrendo há anos e 
sem apoio. Ou seja, por que Guarapari está na região 
metropolitana? Não é isso? Guarapari está na região 
metropolitana. 
 Então esta é a minha fala. Essa fala faço no 
Plenário da Assembleia Legislativa. Olha minha 
ondulação transversal. Se não V. Ex.ª vai tomar 
cacete. Vou bater em você. 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Pode 
deixar. Está bom, Deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Concedo a palavra o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 
Secretário Fábio Damasceno, tentaremos ser bem 
rápido. Um dos pontos seria essa questão do 
Transcol de Guarapari, que cobramos muito. Mas 
sexta-feira, tivemos a notícia de que a Ceturb 
esteve lá na comunidade e prometeu que hoje 
inciaria a linha do Transcol em Guarapari, Grande 
Vitória. 
 
  O SR. FÁBIO DAMASCENO - Sim. Ela é 
até o Ulé, vai um pouquinho além, não chega ainda 
ao centro. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - É, mas 
chegará? 

O SR. FÁBIO DAMASCENO - Vai.  O 
planejamento é esse. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - O pessoal 

daqueles bairros próximos ao pedágio não tem 
acesso? 

 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Não, a 

linha começa a chegar lá. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Mas 

segundo o pessoal da Ceturb, que esteve na 
localidade na semana passada, já terá então, espero 
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que isso seja verdadeiro. 
 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Só 

completando. Não só Guarapari. A Ceturb esteve em 
Guarapari e em Fundão. São as duas que têm 
problemas. E Viana tem uma outra melhoria de 
atendimento. Na verdade, são os três que estão ai, 
lindeiros. São os chamados quatro principais 
municípios. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - A questão 

do quebra-molas de que o Senhor Deputado José 
Esmeraldo falou, não precisa nem falar a localidade 
que sabemos. É antes do Sesc. Realmente é muito 
difícil. Vou muito a esse lugar e realmente precisa de 
um quebra-molas. 

Gostaríamos de fazer apenas um 
questionamento. O aquaviário é de suma importância. 
Lutamos desde o primeiro mandato. Senhor 
Secretário, temos informações de que essa licitação e 
esperamos que isso não seja verdadeiro, será dividida 
em dois blocos e se vier em dois blocos de licitação, 
daremos como certa a informação recebida, para 
beneficiar as empresas atuantes no sistema do 
Transcol.  

Dividindo em dois blocos, ninguém terá 
disponível duzentos ou trezentos ônibus em cada 
bloco. O Senhor sabe disso, só haverá os ônibus 
disponíveis que já operam nas linhas. Estamos certo 
ou errado? 

 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Na 

verdade, Senhor Deputado, há algumas exigências. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Então, se 

vier em dois blocos é porque a licitação está 
direcionada e o Governo terá uma guerra dentro desta 
Casa, porque o povo está cansado de ter um 
transporte de péssima qualidade, com os mesmos 
personagens ficando milionários, bilionários e o povo 
sofrendo, como se fosse carro de boi transportando 
pessoas. 

Não há ônibus suficientes e o transporte é 
muito caro. Espero que não seja verdadeira essa 
questão dos dois blocos e que todo cidadão que tem 
empresa de ônibus possa participar dessa licitação e 
que isso seja feito por linhas ou por bairros ou de 
uma maneira que qualquer empresário possa 
participar e não apenas os que mantêm a linha. 

Se for questão de dois blocos, não há no País 
nenhum empresário que possa participar, porque 
ninguém arrumará duzentos ou trezentos ônibus do 
dia para a noite. Vai, Senhor Deputado José 
Esmeraldo? Não arranja. Então, temos informação 
privilegiada e espero que isso não seja verdadeiro. Já 
estamos fazendo a denúncia ao público, porque se 
vierem em dois blocos, ninguém anunciou ainda 
como será, mas já tenho essa informação. Se vier em 
dois blocos é porque o Governo está dirigindo a 
licitação. Isso será muito ruim para o Estado; será 

muito ruim para os homens públicos à frente dessa 
licitação do serviço público. 

Isso que queríamos perguntar a V. Ex.ª, se há 
alguma informação sobre os dois blocos. 

 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Na 

verdade, já fizemos uma audiência pública. O modelo 
de licitação adotado são dois lotes, modelo por área. 
Por que o modelo por área? Porque permite maior 
flexibilização na criação de linhas. Então se tem áreas 
de atendimento do sistema e não por linhas. Se não 
cada linha que se cria, é obrigado a fazer uma nova 
concessão, uma nova licitação, que demora um a dois 
anos. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Mas me 

diga uma coisa: quem mais a não ser as atuais 
detentoras da concessão? 

 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Na 

verdade, não, Senhor Deputado, aí é a forma como o 
edital é montado. Então é isso. Tem-se N formas de 
montar e estamos montando de uma forma em que se 
possa abrir com a maior participação possível. De 
que forma? Não é que se tem que ter; tem-se que 
ter uma promessa de ter aqueles ônibus. Não que 
tenha que ter aqueles ônibus. Não é que já tenha 
que ter a garagem; tem-se que mostrar a 
disponibilidade daquela área. A única coisa exigida 
é que se tenha experiência em transporte de 
passageiros. Quanto ao restante, tem que mostrar 
que tem capacidade econômico-financeira, 
trabalhista, a habilitação é para isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - A partir do momento em que termina a 
licitação, qual o prazo de implantação dos 
vencedores? 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Em torno 
de cento e vinte, cento e oitenta dias. Há um prazo 
inclusive para a aquisição de ônibus. É um processo.  
 O edital vai dizer, a proposta técnica vai dizer 
se está restringindo ou não. A técnica tem que ser o 
mais objetiva possível para evitar esse tipo de coisa.  
 Além de fazer dois lotes. É bom esclarecer. 
Por que dois lotes?   
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Terei que 
sair. Responda aos colegas, por favor. 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Obrigado, 
Senhor Deputado.  
 Hoje temos doze empresas. Não se consegue 
uniformidade de operação com doze empresas. Não 
se consegue uniformidade na fiscalização, na 
operação, cada empresa tem um perfil, uma maneira 
de trabalhar. Há linhas com problemas, há linhas sem 
problema nenhum. 
 Quando se faz dois lotes, a Ceturb tem duas 
empresas para gerenciar. São dois consórcios. É 
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claro, são consórcios.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Eu sei, as 
seis podem ir se dividindo em dois consórcios e 
continuarem mandando, continuar esse transporte 
ineficiente.  
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - É uma 
licitação. O importante não é a questão do transporte 
ineficiente, é a exigência técnica: a questão do 
número de passageiros por ônibus, número de ônibus, 
idade média da frota, o tempo de atendimento, as 
melhorias no sistema, a nova bilhetagem, depende 
muito do edital.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Uma 
pergunta: hoje, qual é o limite de passageiros por 
ônibus?  
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Hoje o 
cálculo é de seis passageiros por metro quadrado.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Dariam 
quantos passageiros por ônibus? 

 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Dariam em 
torno de noventa. Vai depender. O padrão é em torno 
de noventa a noventa e cinco passageiros por ônibus. 
Há linhas que já atingem isso.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Já fazem o 
cálculo com passageiros em pé, superlotado.  
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - É um 
ônibus cheio, algumas linhas se fazem com ônibus 
cheio.  
 Mas o que foi observado? Fizemos muita 
pesquisa nesse processo e observamos que temos 
linhas cheias, o que estamos corrigindo, as 
pesquisas já mostraram. V. Ex.ª pode até requerer, 
enviaremos todas as informações de todas as novas 
linhas criadas, os novos ônibus colocados nas 
linhas. E há linhas que trabalham vazias. Essa 
melhoria operacional está sendo feita pela Ceturb. 
Foram apontadas linhas muito cheias e linhas 
deficitárias. Esse meio termo precisa ser feito. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Então, 
vamos ver quais serão as empresas ou consórcios. 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Acho que 
aguardar até o edital. Às vezes o edital vai mostrar se 
isso vai trazer melhoria ou não, se secciona ou não. 
Acho que o edital é a maior ferramenta para fazermos 
isso. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Obrigado, 
Senhor Secretário. 

 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Agradeço a 
V. Ex.ª.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Peço 
licença, pois tenho que ir para a reunião da Comissão 
de Segurança.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Informamos que os Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes, José Esmeraldo e Euclério Sampaio 
também compõem a Comissão de Segurança. Neste 
momento, o Senhor Deputado Euclério Sampaio vai 
participar da reunião da Comissão de Segurança. 
Agradeço a S. Ex.as, que também são membros da 
Comissão de Infraestrutura.  
 Senhor Secretário, o que queremos deixar, 
até pelas perguntas feitas, é que também entendo 
quando V. Ex.ª fala em abrir o edital para todos, 
falamos de transporte de massa que transporta, por 
dia, na Grande Vitória, quantos passageiros? 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Setecentos 
mil passageiros.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Setecentos mil passageiros. Os limites 
estabelecidos são muito pela qualidade, pela 
experiência de ter prestado o serviço, e não dá para 
alguém que talvez tenha dois ônibus e faz turismo 
querer fazer turismo no transporte coletivo da Grande 
Vitória, o que vai comprometer o transporte. Tem de 
ter alguém que já preste serviço, alguém que tenha 
capacidade técnica e financeira. Tem de adquirir 
ônibus. Aquele que já tem, já entrará disputando com 
essa quantidade de ônibus para apresentar na 
proposta. Se, vai ganhar ou não, são outros 
quinhentos. O que queremos deixar claro é que não 
dá para fazer uma abertura sem... 
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Limitações. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Sem limitações. Compromete a 
licitação, o sistema e acabamos não tendo qualidade.  
 
 O SR. FÁBIO DAMASCENO - Quantidade 
não significa qualidade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Não significa qualidade.  
 Agradeço a participação de V. Ex.ª. Fizemos 
um ofício à Ceturb com relação aos abrigos. Faremos 
uma vistoria nos abrigos, na verdade, que têm 
problemas. Gostaríamos de fazer uma reunião na 
Secretaria para tratar especificamente, juntamente 
com o diretor da Ceturb para falar sobre abrigos de 
ônibus, um tema muito importante e muito 
demandado aos membros desta Comissão de 
infraestrutura. Peço à Secretária que agende essa 
demanda.  
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Sobre o aquaviário, gostaria de pedir a cópia 
do estudo do Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI) que foi feito. Faremos isso hoje, 
assinaremos hoje, e já encaminha para nós. Se quiser, 
mandaremos buscar, sem termos que fazer a 
burocracia de correspondência. 
 

O SR. FÁBIO DAMASCENO - Pode 
solicitar Senhor Presidente, tiraremos cópia e 
encaminharemos em um CD.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Jamir Malini. 

 
O SR. JAMIR MALINI - Agradecemos ao 

Senhor Secretário Fábio Damasceno as explanações, 
que nos contemplaram. Sobre os abrigos de ônibus e 
as lombadas, como disse o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, encaminhamos, também, para o 
assentamento de Piranema, no Município de Fundão. 
Aguardamos para que seja atendida a comunidade, 
porque é uma ES que liga até o Município de Santa 
Teresa. Se não me engano é a mesma ES 259 ou 255. 

O Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER) colocou alguns abrigos e fez reformas dos 
Municípios de Fundão a Santa Teresa. Gostaríamos 
que fossem estendidas na mesma ES que liga os 
Municípios de Fundão a Nova Almeida, Praia 
Grande. Gostaríamos que atendessem também aos 
moradores dessa região com os abrigos; 
encaminhamos ofício. Gostaria que V. Ex.ª olhasse 
com carinho. 

 
O SR. FÁBIO DAMASCENO - Sim, 

Senhor Deputado Jamir Malini, está ótimo. 
 
O SR. JAMIR MALINI - Recebemos o 

Senhor Fábio Damasceno nesta Casa de Leis outras 
vezes; já é de casa. Parabenizamos pelo belo trabalho 
que faz à frente da Secretaria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) - Agradecemos ao Senhor Deputado Jamir 
Malini a participação. Além de ser um membro 
efetivo presente da Comissão, tem colaborado muito 
nas discussões que fazemos nesta Comissão, não 
somente sobre transporte, mas outras pastas, como 
habitação e outros temas sobre os quais refletimos 
nas reuniões ordinárias e extraordinárias. O Senhor 
Deputado Jamir Malini, além de ser um parceiro da 
Comissão, também reflete todo o sentimento da 
sociedade e faz chegar à Comissão, para debate 
também na TV Assembleia. 

Agradecemos ao Senhor Secretário a 
participação nesta Comissão de Infraestrutura. 
Esperamos ter V. Ex.ª nesta Casa de Leis novamente 
para falar sobre outros temas, positivos. O aquaviário 
é um tema muito positivo.  

Dizemos, novamente, da importância desse 

debate na Comissão de Infraestrutura, porque ela 
buscou debater isso e se sente sócia desse resultado, 
de estar vendo hoje o processo de licitação, da 
Parceria Público-Privada (PPP), enfim, de tudo isso 
que culminará no retorno do transporte aquaviário, 
que será muito importante para a população da 
Região Metropolitana da Grande Vitória. 

Como Presidente da Comissão, agradecemos 
aos Senhores que estão no Plenário e nas galerias a 
presença, aos componentes da Comissão a 
colaboração e aos telespectadores da TV Assembleia 
a oportunidade de debater um tema importante, de 
chegar à sua casa.  

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 

 
 

OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 
DE SETEMBRO DE 2013.  
 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, 
para ensejar o início da sessão, à hora regimental, 
comparecem os Senhores Deputados Atayde 
Armani, Doutor Hércules, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 
Glauber Coelho, José Esmeraldo, Marcelo Santos 
e Roberto Carlos) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) -  Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. (Pausa) 

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

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Convido o Senhor Deputado Doutor 
Hércules a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia.  

 
(O Senhor Deputado Doutor Hércules lê 

Salmos, 9:18) 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a V. Ex.ª licença para 
avisar que lerei a ata e em seguida terei que sair para 
ir à Faculdade de Direito de Vitória - FDV, onde 
estão a Transparência Capixaba, a OAB, o Sindicato 
dos Advogados, o Ministério Público de Contas e o 
Conselho Regional de Administração. Tenho que ir 
para falar sobre o Projeto de Resolução n.º 07/2013, 
discutido ontem nesta Assembleia Legislativa. 
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O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Perfeito, Senhor Deputado. (Pausa)  

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata da octogésima primeira sessão 
ordinária, realizada em 10 de setembro de 2013. 
 
(O Senhor 2.º Secretário procede à leitura da ata)  

 
(Comparece o Senhor Deputado Jamir Malini) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Aprovada a ata como lida. 

Registramos, com satisfação, a presença, nas 
galerias desta Casa, de vinte e oito alunos do Senac 
Vitória, acompanhados do responsável Romulo Costa 
Moreira Filho e de servidores da Escola do 
Legislativo. Eles assistem a esta sessão ordinária. 
Sejam todos bem-vindos. 

Desde a implantação desse projeto, mais de 
quarenta e dois mil alunos conheceram o 
funcionamento do Poder Legislativo e quais são as 
formas de participação nesta Casa de Leis. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Projeto Lei n.º 285/2013, de minha autoria, 
lido no expediente de ontem, para audiência do 
Plenário.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

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

sobre o recurso. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Não há quorum ainda para 
votação. Mais uma vez aviso que me retirarei do 
Plenário, pois irei à FDV, onde estão a Transparência 
Capixaba, a OAB, o Sindicato dos Advogados, o 
Ministério Público de Contas e o Conselho Regional 
de Administração. Tenho que ir para falar sobre o 
Projeto de Resolução n.º 07/2013, discutido ontem 
nesta Assembleia Legislativa. 

 
(Comparecem os Senhores Deputados Luiz 

Durão e Lúcia Dornellas) 
 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Sim, Senhor Deputado Doutor Hércules. 
 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. 

Convido o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore a ocupar a 1.ª Secretaria e a proceder à 
leitura do Expediente. (Pausa) 

O SR. 1.º  SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

 
OFÍCIO N.º 228/2013 

 
Vitória, 04 de setembro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Com fulcro no artigo 67, inciso XVI, 
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das 
atividades desta Comissão, referente ao mês de 
Agosto de 2013.  
 

Atenciosamente,  
 

GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual - PV 

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente 

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

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º  SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 176/2013 
 

Vitória, 09 de setembro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Solicito a alteração da minha filiação 
partidária nesta Casa de Leis. Na última semana, me 
desfiliei do Partido da República (PR) e me filiei ao 
Partido Socialista Brasileiro (PSB). Para tanto 
solicito as alterações necessárias no Painel da Casa e 
demais setores em que esta informação se faz 
necessária. 
 

Atenciosamente, 
 

GLAUBER COELHO 
Deputado Estadual 
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Ao  
Senhor 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 
Nesta 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Defiro. À Secretaria para providenciar solicitação e 
arquivar o processo. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

EMENDA N.º 01/2013 
 

Altera o Projeto de Lei 099/2013, que dispõe 
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, 
institui o Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos do Estado - SIGERH/ES e 
dá outras providências. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Inclui o artigo 39 na seção V do 

Projeto de Lei 099/2013, com a seguinte redação: 
 

“(...) 
 
Art. 39. Fica totalmente inseto o agricultor 
familiar do pagamento de qualquer valor 
referente ao uso dos recursos hídricos previsto 
nesta seção, se comprovado e atestado pelo 
IEMA que a propriedade desenvolve ações de 
preservação dos recursos hídricos.”. 

 
Vitória, 06 de setembro de 2013. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual - PMN 
 

JUSTIFICATIVA  
 

Sendo o agricultor familiar um colaborador 
na manutenção e preservação do corpo hídrico local, 
com projetos que objetivam vitalizar a bacia 
hidrográfica, é certo que a propriedade não afeta 
negativamente os recursos hídricos disponíveis.  

É notório também que o produtor que toma 
medidas de preservação, tais como reflorestamento e 
contenção de erosão, dispõe para tanto de parte de 
sua propriedade que poderia estar sendo revertida 
para sua produção agrícola. Ademais, as referidas 

medidas de preservação que visam o fortalecimento 
do corpo hídrico, são por si só onerosas. 

Vale dizer ainda que esta emenda incentiva 
os produtores familiares a cuidarem dos recursos 
hídricos de sua localidade, ao passo que haverá uma 
isenção de pagamento, o que diminuiria os custos de 
produção. 

Ressaltamos ainda que a presente emenda 
constitui medida de justiça, uma vez que o produtor 
familiar geralmente toca sua produção com muito 
custo e baixa margem de lucro, e assim sendo, deve 
ser incentivado a promover medidas de conservação.  

Ante o exposto, acreditamos ser de extrema 
relevância a presente proposta de emenda ao Projeto 
de Lei 099/2013, 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 - (LUIZ DURÃO) - 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 099/2013. 
Continua a leitura do Expediente. 
  
 O SR. 1.º  SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 286/2013 
 

“Dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das 
penas de multa nas infrações ao Código de Defesa do 
Consumidor e dá outras providências.” 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º.  A fixação dos valores das multas 
nas infrações ao Código de Defesa do 
Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 
11.09.90), dentro dos limites legais daquele 
diploma, será feita de acordo com a gravidade da 
infração, vantagem auferida e condição 
econômica do fornecedor na forma da presente 
Lei e seu anexo. 

 
Art. 2º. As infrações serão classificadas de 

acordo com sua natureza e potencial ofensivo em 
quatro grupos (I, II, III e IV) pelo critério constante 
do Anexo I. 

 
§1º. Consideram-se infrações de maior 

gravidade, para efeito do disposto no art. 59 da Lei 
8.078/90, aquelas relacionadas nos grupos III e IV do 
ANEXO I da presente Lei. 

 
§2º. Outras infrações previstas em Leis 

Federais, Estaduais e Municipais poderão ser 
incluídas no Anexo I por meio de Lei Complementar 
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para que suas naturezas e potencial ofensivo sejam 
classificados em um dos quatro grupos do referido 
Anexo. 

 
Art. 3º. Com relação à vantagem auferida, 

serão consideradas as seguintes situações: I - 
vantagem não apurada ou não auferida assim 
consideradas respectivamente, as hipóteses em que 
não restar comprovada a obtenção de vantagem com 
a conduta infracional ou a infração, pelas próprias 
circunstâncias, não implicar na auferição desta; II - 
vantagem apurada, assim considerada aquela 
comprovadamente auferida em razão da prática do 
ato infracional. 

 
Art. 2º. A condição econômica do infrator 

será aferida pela média de sua receita mensal bruta 
apurada de preferencia, com base nos últimos doze 
meses anteriores à data da lavratura do auto de 
infração, com período mínimo de três meses podendo 
a mesma ser estimada pelo órgão. 

 
§1º. A média da receita mensal bruta 

estimada pelo PROCON-ES poderá ser impugnada 
no prazo assinalada para recurso, mediante a 
apresentação de ao menos um dos seguintes 
documentos: I - guia de informação e apuração de 
ICMS - GIA; II - declaração de arrecadação de ISS; 
III - declaração de crédito tributário federal - DCTF; 
e IV - demonstrativo de resultado do exercício - 
DRE. 

 
§2°. Na hipótese de fornecedor que 

desenvolva atividade de fornecimento de produto e 
serviço, será necessária a apresentação de 
documentos que comprovem a receita bruta auferida 
com ambas as atividades, observada a relação 
constante do parágrafo anterior. 

 
§3°. A receita considerada será referente à do 

estabelecimento onde ocorrer à infração, salvo nos 
casos de infrações que atinjam outros 
estabelecimentos do mesmo titular, caso em que suas 
receitas também deverão ser computadas. 

 
§4. Para fins de aplicação de sanção quanto 

as infrações de maior gravidade relacionadas nos 
grupos III e IV do ANEXO I da presente Lei, a 
condição econômica do infrator será aferida pela 
media de sua receita bruta apurada de preferência, 
com base nos últimos doze meses anteriores a data da 
lavratura do auto de infração, com período mínimos 
de três meses, podendo a mesma ser estimada pelo 
órgão. 

 
Art. 5º. A dosimetria da pena de multa será 

definida através da fórmula abaixo, a qual 
determinará a Pena Base: “PE + (REC. 0,01) . (NAT) 
. (VAN) = PENA BASE” onde: PE - definido pelo 
porte econômico da empresa ; REC - é o valor da 
receita bruta; NET - representa o enquadramento do 

grupo da gravidade da infração  (Natureza); Van - 
refere-se a vantagem auferida. 

 
§ 1º. O porte econômico da emprese será 

determinado em razão de sua receita e obedecerá aos 
critérios de classificação para arrecadação fiscal, 
recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 
220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 
1000; d) Grande Porte = 5000. 

 
§ 2º. O elemento REC será a receita bruta da 

empresa, aplicando-se um fator de correção de curva 
progressiva assim determinada: REC = [(VALOR 
DA RECEITA - R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000. 

 
§ 3º. O fator Natureza será igual ao grupo do 

enquadramento da prática infrativa classificada no 
ANEXO I. 

 
§ 4º A vantagem auferida receberá o fator 

abaixo relacionado, determinado pela vantagem 
auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não 
apurada ou não auferida = 1 b) vantagem apurada = 
2. 

 
Art. 6º. A Pena base fixada para a prática 

infrativa no auto de infração na forma calculada no 
artigo anterior poderá ser reduzida de 1/3 à metade ou 
aumentada de 1/3 ao dobro se verificada no decorrer 
do processo a existência de circunstâncias atenuantes 
e agravantes estabelecidas no Código de Defesa do 
Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 
20.03.97. 

 
Parágrafo único. A pena aplicada, após a 

consideração das circunstâncias atenuantes e 
agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo 
e máximo previstos no artigo 57 da Lei 8.078/90. 

 
Art. 7º. A pena base será reduzida de ¼ (um 

quarto) do seu valor, caso ocorra o pagamento no 
prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento pelo 
autuado da Decisão Administrativa de 1ª Instância do 
PROCON-ES. 

 
Parágrafo único. A redução de que trata o 

“caput” deste artigo, não poderá ser cumulada com a 
aplicação das demais circunstâncias atenuantes 
apuradas no caso concreto. 

 
Art. 8º. No caso de concurso de agentes, a 

cada um deles será aplicada pena graduada de 
conformidade com sua situação pessoal. 

 
Parágrafo único. No concurso de práticas 

infrativas a pena de multa será aplicada para casa 
uma das infrações, podendo a critério do órgão e 
desde que não agrave a situação do autuado, ser 
aplicada a multa correspondente a infração de maior 
gravidade com acréscimo de 1/3. 
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Art. 9º. Os cálculos serão feitos em reais 
com desprezo das frações inferiores à unidade. 

 
Art. 10º. A presente Lei aplica-se, no que 

couber, aos procedimentos administrativos 
sancionatórios para os quais não tenha havido decisão 
administrativa irrecorrível. 

 
Art. 11º. Esta Lei estra em vigor na data de 

sua publicação. 
 
Sala das Sessões, 06 de setembro de 2013. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
ANEXO I 

 
Classificação das Infrações ao Código de 

Defesa do Consumidor 
 

a) Infrações enquadradas no grupo I: 
 
1. ofertar produtos ou serviços sem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e 
em língua portuguesa sobre suas características, 
qualidade, quantidade, composição, preço, condições 
de pagamento, juros, encargos, garantia e origem 
entre outros dados relevantes (art. 31);  
 
2. deixar de fornecer prévia e adequadamente ao 
consumidor, nas vendas a prazo, informações 
obrigatórias sobre as condições do crédito ou 
financiamento (art. 52);  
 
3. omitir nas ofertas ou vendas eletrônicas por 
telefone ou reembolso postal, o nome e endereço do 
fabricante ou do importador na embalagem, 
publicidade e em todos os impressos utilizados na 
transação comercial (art. 33); 4. promover 
publicidade de produto ou serviço de forma que o 
consumidor não a identifique como tal, de forma fácil 
e imediata (art. 36); 5. prática infrativa não 
enquadrada em outro grupo. 
 
b) Infrações enquadradas no grupo II: 
1. deixar de sanar os vícios do produto ou serviços, 
de qualidade ou quantidade, que os tornem 
impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 
aqueles decorrentes da disparidade, com as 
indicações constantes do recipiente da embalagem 
rotulagem ou mensagem publicitária (arts. 18, 19 e 
20);  
 
2. deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, 
suficientemente precisa, ou obrigação estipulada em 
contrato (art. 30 e 48);  
 
3. redigir instrumento de contrato que regula relações 

de consumo de modo a dificultar a compreensão do 
seu sentido e alcance (art. 46); 
 
4. Impedir, dificultar ou negar a desistência 
contratual e devolução dos valores recebidos, no 
prazo legal de arrependimento, quando a contratação 
ocorrer fora do estabelecimento comercial (art. 49);  
 
5. deixar de entregar, quando concedida garantia 
contratual, termo de garantia ou equivalente em 
forma padronizada, esclarecendo, de maneira 
adequada, em que consiste a mesma garantia, bem 
como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser 
exercida e o ônus a cargo do consumidor (art. 50, 
Parágrafo único);  
 
6. deixar de fornecer manual de instrução, de 
instalação e uso de produto em linguagem didática e 
com ilustrações (art. 50, parágrafo único);  
 
7. deixar de redigir contrato de adesão em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de 
modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor 
(art. 54, §3º); 
 
8. Deixar de redigir com destaque cláusulas 
contratuais que impliquem na limitação de direito do 
consumidor, impedindo sua imediata e fácil 
compreensão (art. 54, §4º);  
 
9. ofertar produtos ou serviços sem assegurar 
informação correta, clara, precisa e em língua 
portuguesa sobre seus respectivos prazos de 
validade e sobre os riscos que apresentam à 
saúde e segurança dos consumidores (art. 31). 
 
c) Infrações enquadradas no grupo III: 
 
1. deixar de reparar os danos causados aos 
consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos ou serviços, 
bem com por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua utilização e riscos (art. 
12);  
2. colocar no mercado de consumo produtos ou 
serviços em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, distribuição ou 
apresentação ou se normas especificas não existirem 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional 
de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial - 
CONMETRO (art. 18, §6º, II e 39, VIII);  
 
3. colocar no mercado de consumo produtos ou 
serviços inadequados ao fim que se destinam ou que 
lhe diminuam o valor (art. 18, §6º, III e 20);  
 
4. colocar no mercado de consumo produtos ou 
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serviços em desacordo com as indicações constantes 
do recipiente da embalagem da rotulagem ou 
mensagem publicitária, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza (art. 19);  
 
5. deixar de empregar componentes de reposição 
originais adequados e novos ou que mantenham as 
especificações técnicas do fabricante, salvo se existir 
autorização em contrário do consumidor alto grau de 
nocividade ou periculosidade á saúde ou segurança 
(art. 10);  
 
6. deixar de informar de maneira ostensiva e 
adequada a respeito da nocividade ou periculosidade 
de produtos e serviços potencialmente nocivos ou 
perigosos á saúde u segurança ou deixar de adotar 
outras medidas cabíveis em cada caso concreto (art. 
9º);  
 
7. Deixar de comunicar à autoridade competente a 
nocividade ou periculosidade do produto ou serviço 
quando do lançamento dos mesmos no mercado de 
consumo ou quando da verificação posterior da 
existência de risco (art. 10, § 1º);  
 
8. deixar de comunicar aos consumidores por meio de 
anúncios publicitários veiculados na imprensa, rádio 
e televisão a nocividade ou  periculosidade do 
produto ou serviço quando do lançamento dos 
mesmos no mercados de consumo ou quando da 
verificação posterior da existência de risco (art. 10, § 
1º e 2); 6. expor à venda produtos com validade 
vencida (art. 18, § 6º, I).  
 
d) Infrações enquadradas no grupo IV: 
 
1.Deixar de comunicar ao consumidor, por meio 
de anúncios publicitários veiculados na 
imprensa, rádio e televisão a nocividade ou 
periculosidade do produto ou serviço, quando do 
lançamento dos mesmos nos mercados de 
consumo ou quando da verificação posterior da 
existência de risco (art. 10, § 1º e 2º);  
 
2. Expor à venda produto com validade vencida (art. 
18, § 6 º, I). 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Há necessidade da lei fixar as punições e os 
parâmetros das punições a serem utilizadas pelo 
PROCON Estadual, para segurança dos 
consumidores e dos próprios fornecedores. Tendo em 
vista que hoje as punições estão sendo fixadas com 
base em instruções infralegais. 

Este Projeto vem adotar como parâmetros os 
que atualmente estão previstos na IN do PROCON-
ES 19/2008. Com a transformação do que hoje já é 
praticado em lei, serão prevenidas ações judiciais por 
parte dos infratores, que costumeiramente alegam que 

estão sendo punidos sem que haja lei fixando os 
critérios das punições. 

Tratando-se de Projeto de Proteção e Defesa 
do Consumidor, e tendo em vista que a necessidade 
de dar amparo legal às punições às infrações 
praticadas contra os consumidores, não resta dúvida 
que este PL deve ser aprovado no interesse da 
sociedade. 

Desta forma, gostaria de contar com o 
indispensável apoio de todos os pares para aprovação 
do Projeto em questão, no que antecipadamente 
agradecemos, aproveitando para reafirmar nossos 
sinceros votos de apreço e considerações. 

 
(Comparecem os Senhores Deputados José Carlos 
Elias e Rodrigo Coelho) 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa da Cidadania, de Defesa do Consumidor e de 
Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º  SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 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 
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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. 

 
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, 09 de setembro 

de 2013. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
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 
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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: 
 
(...) 
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. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa da Cidadania, de Segurança e de Finanças.  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

PROJETO DE LEI N.º 288/2013 
 

Denomina “RODOVIA WLADEMIRO DE 
AZEVEDO CARVALHO” o trecho da Rodovia ES 
190 entre a localidade de Mundo Novo, no município 
de Dores do Rio Preto  e Patrimônio da Penha, no 
município de Divino de São Lourenço, no Estado do 
Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica denominada “Rodovia 
Wlademiro de Azevedo Carvalho” o trecho da 
Rodovia ES 190 entre a localidade de Mundo Novo, 
no município de Dores do Rio Preto e Patrimônio da 
Penha, no município de Divino de São Lourenço, no 
Estado do Espírito Santo. 

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 04 de setembro de 2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Esta proposta visa denominar o trecho da 

Rodovia ES 190 entre a localidade de Mundo Novo, 
no município de Dores do Rio Preto e Patrimônio da 
Penha, no município de Divino de São Lourenço, no 
Estado do Espírito Santo como RODOVIA 
WLADEMIRO AZEVEDO DE CARVALHO. 

O trecho da estrada encontra-se em fase de 
execução de obras e pavimentação.  A denominação 
que se pretende dar a esse trecho da rodovia se 
justifica considerando que o homenageado foi figura 
de notório reconhecimento público. 

WLADEMIRO AZEVEDO DE 
CARVALHO, homem honesto e de muita honra, 
nasceu em 12 de maio de 1897, na fazenda Santa 
Catarina, situada na Vila de São Miguel do Veado, 
município de Alegre, hoje Guaçuí/ES. Filho de 
Manoel Olegário de Carvalho e Rita Gomes de 
Azevedo Carvalho foi pioneiro e desbravador da 
Região do Caparaó. 

Em 1919, Wlademiro participou da 
Revolução Pinheiro Júnior em Alegre, quando foram 
instaladas as eleições para governador. Naquela 
época, tinha apenas 19 anos de idade, quando foi 
convocado pelos companheiros para fazer parte da 
defesa do município, entrando assim, na vida pública 
e saindo vitorioso.  

Casou-se com Maria Emery em 1920, tendo 
nascido desta união 10 filhos. Em 1929 foi nomeado 
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1º Delegado de Polícia de Guaçuí e em 1930, com o 
assassinato do Sr. João Pessoa estourou a Revolução 
quando foram depostos o Presidente Washington 
Luiz e os governadores. Os revoltosos formaram 
colunas com o fito de apossarem de todos os Estados 
e marcharam para o Estado do Espírito Santo sob o 
comando do Tenente Joaquim Magalhães Barata. O 
mesmo deveria ir para Minas Gerais mas na 
passagem por Guaçuí, Wlademiro como Delegado de 
Polícia recebeu um telefonema para impedí-lo a todo 
custo. E juntamente com dois companheiros e 
amigos, Clemente Hartung, avô do ex-governador 
Paulo Hartung e Colatino Lino, entraram em 
combate. No confronto houve muito tiroteio e 
Wlademiro foi preso e destituído do cargo de 
delegado.  

Já em 1935, foi nomeado, por decreto, 
Prefeito Municipal de Siqueira Campos (Atualmente 
município de Guaçuí) por ter havido impedimento do 
então prefeito do município, tendo participado das 
administrações posteriores ao seu mandato, 
organizando o Marco Comemorativo do Centenário, 
a criação do Dia do Município e também da história 
do mesmo, solicitando sua demissão do cargo público 
apenas em 1943. 

Iniciando um trabalho de penetração pela 
Serra do Caparaó retornou com suas atividades 
agrícolas. Madeireiro e agricultor, que sem a ajuda 
dos cofres públicos, em meados do ano de 1943, com 
sacrifício e com meios precários, enxada, enxadões e 
picaretas e um gasto próprio de CR$ 25.000,00 (vinte 
e cinco mil cruzeiros) conseguiu fazer uma picada e 
um caminho que mais tarde seria a estrada de hoje. 
Não podendo construir uma estrada de acordo com 
seu desejo e conservá-la para melhor atender a 
população agrária, pediu ajuda ao Dr. Dido Fontes de 
Faria Brito, então Diretor Geral do DER-ES e do Sr. 
Fernando Nogueira, ex-prefeito de Guaçuí, não tendo 
suas solicitações atendidas. 

Foi nomeado Juiz de Paz de Dores do Rio 
Preto em 1963. Wlademiro de Azevedo Carvalho foi 
convidado pelo então governador Dr. Franscisco 
Lacerda de Aguiar para instalar o município de Dores 
do Rio Preto, como interventor no dia 07 de abril de 
1964, conforme a Lei nº 1914, decreto 1904 
exercendo o cargo até 20 de maio de 1965.  

Em 1970 foi eleito o primeiro Prefeito 
Municipal de Dores do Rio Preto pelo voto popular, 
governando o município de 31 de janeiro de 1971 a 
31 de janeiro de 1978. 

WLADEMIRO DE AZEVEDO 
CARVALHO foi um homem trabalhador, investiu e 
acreditou no progresso da região e por tratar-se de um 
capixaba de grande nome e importância para a 
história do Estado do Espírito Santo e reconhecendo 
sua meritória atuação é que rogamos aos nobres pares 
o apoio para a aprovação deste projeto de lei.  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Publique-se. À Comissão de Justiça na forma do art. 

276 do Regimento Interno.  
Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º  SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
305/2013 

 
Senhor Presidente: 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO, deputado estadual 
do PDT no uso de suas prerrogativas regimentais e 
em conformidades com o Artigo 57 da Constituição 
Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado com o artº 
35 do Regimento Interno, vem REQUERER que 
seja encaminhado ao GOVERNO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa de seu EXMO 
SR. Secretário da Casa Civil, o seguinte pedido de 
informação referente ao imóvel da Residência oficial 
do Governo do Estado na Praia da Costa: 
 
1. Queira Informar se houve ou está havendo 
reforma na Casa Oficial do Governo do Estado ou 
em qualquer outro espaço dentro da área situada 
na Praia da Costa em Vila Velha a partir de 
01/01/2010.  
2. Caso positivo enviar cópia dos contratos 
firmados a partir de 01/01/2010. 
3. Queira informar se houve reforma/ampliação 
ou qualquer intervenção de obra ou reforma no 
campo de futebol (society) bem como o valor 
gasto. 
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N.º 306/2013 

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 
encaminhe ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de 
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Governo o seguinte pedido de informações: 
Considerando que houve desapropriação de 

área próxima ao Hospital São Lucas, onde era 
antigamente um posto de gasolina, e foi 
desapropriada pelo Estado sob a justificativa de que 
seria construído um heliponto, o que até agora não 
ocorreu; Considerando, ainda, que o referido local 
vem sendo utilizado por particulares e servidores 
como estacionamento, questiona-se: 

 
1. Fornecer cópia integral do processo de 
desapropriação,  
2. parte administrativa e judicial, se houver. 
Justificando. 
3. Esclarecer qual o motivo de não ter sido afetado 
até este momento o imóvel, bem como estar sendo 
utilizado por populares. 
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Oficie-se.   
Solicito aos Senhores Deputados que se 

encontram nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam em Plenário e registrem presença nos 
terminais eletrônicos, já que estamos na iminência de 
entrar na parte do Expediente sujeito à deliberação. 
(Pausa)  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 757/2013 
 
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 “Caminhos do Campo” no 
distrito de Vila Itaperuna no Município de Barra de 
São Francisco, que compreende as ruas Wilson 
Neves da Cunha, Alfredo Costa/Araribóia, 
Ipiranga, Caiçara e São Mateus. 

 
A pavimentação das vias que compreendem 

os trechos indicados atenderá as comunidades para 

que todas as ruas da sede do distrito tenham uma boa 
infraestrutura de moradia, com mais conforto, haja 
vista que este distrito ainda possue vias de terra 
batida, indicamos a construção de pavimentação 
asfáltica juntamente com rede coletora de esgoto no 
total de 2.140 (dois mil, cento e quarenta) metros. 

Esta Indicação têm o escopo de levar a 
oportunidade tão almejada pelos moradores, bem 
como, contribuirá para o crescimento da sede deste 
distrito. Um grande número de residencias vem sendo 
construídas, haja vista que nas proximidades existem 
varias empresas de extração de granito o que 
demanda bastante mão-de-obra.  

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

 
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2013. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Em discussão a Indicação n.º 757/2013, que acaba de 
ser lida.  

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

Em votação a Indicação n.º 757/2013. 
(Pausa)  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 758/2013 
 
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 
a sede do município de Vila Valério ao distrito de 
Tiradentes, Rio Bananal, mais precisamente no 
trecho que compreende o trevo com destino à 
localidade de Araribóia, Vila Valério-ES, numa 
extensão de 2 quilômetros, dentro do Programa 
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“Caminhos do Campo”.  
 

Palácio Domingos Martins, 06 de setembro 
de 2013. 
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual - PDT 
Vice-Presidente da ALES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 A presente proposição se justifica tendo em 
vista que nos 2 quilômetros seguintes de estrada de 
chão, a partir do asfalto, existem morros muito 
íngremes  que dificultam o tráfego de veículos nos 
períodos de chuvosos, o que causa muito transtorno a 
todos que utilizam aquele difícil percurso.  
 O programa “Caminhos do Campo” tem 
beneficiado inúmeras comunidades interioranas deste 
pujante Estado e naquela região, particularmente, 
facilitará muito o escoamento da produção agrícola, 
principalmente no período da safra o café. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 758/2013, que acaba de 
ser lida. (Pausa) 

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

Em votação a Indicação n.º 758/2013. 
(Pausa)  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 759/2013 
 
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 da seguinte matéria:  
 
Criar em território capixaba (São Mateus, 
Marataizes e Serra) áreas com infraestrutura (água, 
luz e rede de esgoto), para abrigar com dignidade 
acampamentos do povo Cigano.  
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

RODRIGO COELHO 
Deputado Estadual - PT 

JUSTIFICATIVA 
 

Dando continuidade ao compromisso 
assumido na Secretaria Estadual de Assistência 
Social e Direitos Humanos - SEADH, à época como 
gestor da pasta, onde o Estado me permitiu 
empreender ações em favor dos Cidadãos e Cidadãs 
das Comunidades Tradicionais, historicamente já 
descriminados, venho na oportunidade apresentar a 
presente indicação que objetiva a criação em 
território Capixaba (São Mateus, Marataizes e Serra) 
de áreas com infraestrutura (água, luz e rede de 
esgoto), para abrigar com dignidade acampamentos 
do povo Cigano.  

O povo cigano habita as terras capixabas há 
muito tempo, constituem parte da formação da nossa 
Cultura e do nosso modo de trabalho. Da região 
metropolitana a Serra é o município com maior 
número de acampamentos que correspondem a 07, 
onde moram cerca de 59 famílias.  

Além da dificuldade de acesso a serviços 
básicos, como saúde, educação, habitação, existe o 
preconceito em relação ao modo de vida do povo 
cigano, o que dificulta seu acesso à assistência básica 
e destrói a autoestima de seus homens, mulheres, 
crianças e adolescentes, que para sobreviverem no 
meio social são obrigados a inibir seus costumes.  

A falta de sensibilidade faz com que não se 
adapte exigências comuns ao modo de vida dos 
irmãos ciganos, por exemplo a falta de residência fixa 
também impede o acesso ao sistema de saúde nas 
unidades já que os ciganos e ciganas não conseguem 
cumprir o requisito de apresentar um atestado de 
residência. 

Nossos irmãos ciganos reivindicam direitos 
básicos tais como: emissão de documentos, inserção 
em programas sociais, acesso à saúde, cursos de 
qualificação e inserção dos jovens no mercado formal 
de trabalho, alfabetização, espaço público para 
instalação dos acampamentos com estrutura de água, 
energia e esgoto dentre outras reivindicações.  

Pioneiramente o município de Serra do dia 24 
de maio do Corrente ano realizou uma ação de 
cidadania atendendo algumas destas reivindicações 
com a oferta de vários serviços, mas ainda há muito 
ainda que precise ser feito, hoje cerca de 20 mil 
ciganos vivem em nosso Estado. 

Se o papel do estado é prover o bem estar de 
seus Cidadãos precisamos empreender ações para 
INCLUIR todos aqueles que são EXCLUIDOS 
naturalmente. A oferta de serviços públicos é de 
suma importância, mas também necessitamos 
promover ações que levem à conscientização da 
sociedade e dos ciganos quanto aos direitos que os 
assistem naturalmente. 

Nesta indicação, reside à relevância do papel 
do Estado em propor políticas públicas direcionadas a 
mitigar as diferenças sociais e a promover os direitos 
humanos e a construção da cidadania.  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
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Em discussão a Indicação n.º 759/2013, que acaba de 
ser lida. (Pausa) 

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

Em votação a Indicação n.º 759/2013. 
(Pausa)  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 760/2013 
 
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 da seguinte matéria:  
 
Reforma do Centro Cívico Messias Baptista da Silva, 
município de Bom Jesus do Norte/ES; 
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

RODRIGO COELHO 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Dando encaminhamento à demanda do 

município de Bom Jesus do Norte apresentada pelo 
Secretário de Administração Edmilson Carvalho de 
Araújo em referência ao Centro Cívico Messias 
Baptista da Silva, único espaço público de que o 
município dispõe para realização de eventos sociais 
e/ou culturais e festividades coletivas em local 
fechado.  

Esse espaço historicamente a mais de 20 anos 
serve à Comunidade local. Para que isso continue 
acontecendo o espaço necessita urgentemente de 
reforma. O município pretende com a ajuda do 
Estado, habilitar o espaço para eventos e atividades 
culturais, já que o município é extremamente carente 
de oportunidades para o conhecimento e o exercício 
cultural.  

Para concretização deste pleito o município 
necessita estabelecer parceria com a Secretaria de 
Estado da Cultura, para comprovar a veracidade dos 
fatos a Prefeitura  propõe que seja feita uma visita 
técnica, com vistas a vistoria, análise e adequação do 
referido espaço físico.  

O objetivo desta Indicação é agirmos no 

sentido de resgatar a história e a cultura capixaba em 
Bom Jesus do Norte onde a parceria com a SECULT 
é indispensável.   

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

 
(Comparece o Senhor Deputado Dary Pagung) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Em discussão a Indicação n.º 760/2013, 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. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 761/2013 

 
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 da seguinte matéria:  
 
Aumento da segurança no entorno dos 
equipamentos púbicos e privados de ensino do 
município de Cachoeiro de Itapemirim/ES; 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

RODRIGO COELHO 
Deputado Estadual - PT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A falta de segurança nas áreas que circundam 

os equipamentos de ensino é algo extremamente 
preocupante, principalmente no horário noturno. Essa 
é uma realidade não só de Cachoeiro mais de todo 
Estado. Crimes envolvendo estudantes aumentam 
ainda mais os índices de violência no estado. 

A criminalidade como um todo no Brasil é 
elevada, seja por crimes violentos ou não. De acordo 
com várias fontes, o Brasil possui altas taxas de 
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crimes como homicídios e roubos; é verdade que a 
taxa de homicídios está caindo recentemente, mas 
ainda é superior a 20,0 homicídios por 100.000 
habitantes, o que inclui o Brasil na lista dos vinte 
países mais violentos do mundo.  

Segundo o "Mapa da Violência 2013", os 
estados mais violentos do Brasil são Alagoas, 
Espírito Santo, Pará, Bahia e Paraíba; A segurança 
pública é dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, sendo essencial para o desenvolvimento da 
sociedade, conforme artigo 144, caput, da 
Constituição Federal.  

Como representante da região tenho o 
compromisso de encaminhar as demandas locais a 
mim apresentadas bem como interceder para que os 
interesses da população sejam atendidos. 

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

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 761/2013, 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. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 762/2013 

 
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: 
 
CRIAÇÃO DE UMA GERÊNCIA E/OU 
COORDENAÇÃO DO PARADESPORTO, na 
Secretaria de Estado de Esportes, que terá como 
missão desenvolver, viabilizar, incentivar e apoiar o 
esporte a todo cidadão, sem discriminação. 
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

LÚCIA DORNELLAS 
Deputada Estadual - PT 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 762/2013, 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. 
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 763/2013 
 
Solicita a implantação de uma Torre de Telefonia 
Móvel no Distrito de Amorim, município de Muniz 
Freire.  
 
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: 

Exmo. Sr. Governador do Estado, através da 
presente, vimos respeitosamente requerer a V. Exa. a 
implantação de uma Torre de Telefonia Móvel no 
Distrito de Amorim, município de Muniz Freire. 

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, 09 de setembro de 2013. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 763/2013, 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. 
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 764/2013 
 
Solicita construção da Unidade Integrada de Polícia 
(UIP) no bairro de São Pedro Município de Vitória.  
 
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: 

Exmo. Sr. Governador do Estado, através 
da presente, vimos respeitosamente requerer a V. 
Exa. a construção da Unidade Integrada de 
Polícia (UIP) no bairro de São Pedro 
Município de Vitória. 

Assim o fazendo, Vossa Excelência 
estará contribuindo para que a população nos 
bairros de São Pedro I, São Pedro II, São Pedro 
III, São Pedro IV, Condusa, Conquista, Floresta 
da Ilha, Ilha das Caieiras Nova Palestina, 
Resistência, Redenção, Santo André, Santos Reis 
São José município de Vitória tenham um 
atendimento mais ágil e mais eficaz. 

 
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Em discussão a Indicação n.º 764/2013, 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. 
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 765/2013 
 
Solicita construção da Unidade Integrada de 
Polícia (UIP) no bairro de Nova Rosa da Penha 
Município de Cariacica.  
 
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: 

Exmo. Sr. Governador do Estado, através da 
presente, vimos respeitosamente requerer a V. Exa. a 
construção da Unidade Integrada de Polícia 
(UIP) no bairro de Nova Rosa da Penha 
Município de Cariacica. 

Assim o fazendo, Vossa Excelência 
estará contribuindo para que a população nos 
bairros de Nova Esperança, Nova Rosa da Penha 
I, Nova Rosa da Penha II, Pica-Pau, Vila 
Cajueiro, Vila Progresso do município de 
Cariacica tenham um atendimento mais ágil e 
mais eficaz. 
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Em discussão a Indicação n.º 765/2013, 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. 
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

Solicita construção da Unidade Integrada de 
Polícia (UIP) no bairro de Jucutuquara Município 
de Vitória. 
 

INDICAÇÃO N.º 766/2013 
 
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 Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

Exmo. Sr. Governador do Estado, através da 
presente, vimos respeitosamente requerer a V. Exa. a 
construção da Unidade Integrada de Polícia (UIP) no 
bairro de Jucutuquara Município de Vitória. 
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Assim o fazendo, Vossa Excelência estará 
contribuindo para que a população nos bairros de 
Jucutuquara, Constantino, Forte de São João, Horto, 
Jaburu, Morro São Benedito, Morro Jesus de 
Nazareth, Bento Ferreira, Consolação, Fradinhos, 
Ilha da Fumaça, Monte Belo, Nazaré, Bairro de 
Lourdes, Cruzamento, Gurigica, Ilha de Santa Maria, 
Morro Rio Branco e Romão do município de Vitória 
tenham um atendimento mais ágil e mais eficaz. 
 
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Em discussão a Indicação n.º 766/2013, que acaba de 
ser lida. (Pausa)  

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

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

 
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, a insegurança já vem de 
longos governos. Para o preenchimento do efetivo 
das polícias, neste Governo estão sendo tomadas as 
providências, mas temos várias unidades de polícia 
em que não dá para o cidadão entrar, face ao estado 
precário que se encontram as instalações físicas, e 
também pela falta de efetivo. 

Fizemos várias indicações em relação à 
construção de Unidade de Polícia Integrada. Em São 
Pedro, por exemplo, se entrarem três pessoas na 
delegacia, já não dá mais para entrar a quarta pessoa. 
Não tem delegado, e somente tem um único policial 
em São Pedro. E vejam como é a região de São 
Pedro. Temos uma unidade no bairro Gaivotas com 
instalação física precaríssima e o Governo do Estado 
está com projetos e com dinheiro para a construção 
de unidades de polícia integrada.  
 É nesse sentido que queremos envidar e 
verificar se o Secretário de Estado de Segurança 
Pública e o Governo acolham a nossa indicação e dê 
dignidade aos policiais. Com certeza isso será 
retribuído em trabalho para a sociedade capixaba. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Continua em discussão a Indicação n.º 766/2013. 
(Pausa) 
 Não havendo mais oradores que queiram 
discuti-la, declaro encerrada a discussão.  
 Em votação a Indicação n.º 766/2013.  
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 767/2013 
 
Solicita construção da Unidade Integrada de 
Polícia (UIP) no bairro de Gaivotas Município de 
Vila Velha.  
 
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: 

Exmo. Sr. Governador do Estado, através da 
presente, vimos respeitosamente requerer a V. Exa. a 
construção da Unidade Integrada de Polícia (UIP) no 
bairro de Gaivotas Município de Vila Velha. 

Assim o fazendo, Vossa Excelência estará 
contribuindo para que a população nos bairros de 
Bela Vista I, Bela Vista II, Brisamar, Cocal, 
Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino 
Espirito Santo, Ibes, Jardim Itapoã, Parque das 
Gaivotas, Santa Inês, Santa Mônica e Soteco do  
município de Vila Velha tenham um atendimento 
mais ágil e mais eficaz. 
 
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 767/2013, 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. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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INDICAÇÃO N.º 768/2013 
 
Solicita construção da Unidade Integrada de 
Polícia (UIP) no bairro de Castelo Branco 
Município de Cariacica.  
 
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: 

Exmo. Sr. Governador do Estado, através da 
presente, vimos respeitosamente requerer a V. Exa. a 
construção da Unidade Integrada de Polícia (UIP) no 
bairro de Castelo Branco Município de Cariacica. 

Assim o fazendo, Vossa Excelência estará 
contribuindo para que a população nos bairros Alzira 
Ramos, Caçaroca, Campina Verde, Coqueiral, Jardim 
Botânico I, Jardim Botânico II, Jardim de Alah I, 
Jardim de Alah II, Jardim dos Palmares, Juscelino 
Kubitchek, Liberdade, Loteamento Cachoerinha, 
Loteamento Nelson Ramos, Loteamento Rio Mar, 
Loteamento Vila Regis, Metalpen, Padre Gabriel, Rio 
Marinho, Santa Catarina, Santa Paula I, Santa Paula 
II, União, Vila Campo Grande e Vista Linda do 
município de Cariacica tenham um atendimento mais 
ágil e mais eficaz. 
 

Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 768/2013, 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. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 769/2013 

 
Solicita construção da Unidade Integrada de 
Polícia (UIP) no bairro de Flexal Município de 
Cariacica.  

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: 

Exmo. Sr. Governador do Estado, através da 
presente, vimos respeitosamente requerer a V. Exa. a 
construção da Unidade Integrada de Polícia (UIP) no 
bairro de Flexal Município de Cariacica. 

Assim o fazendo, Vossa Excelência estará 
contribuindo para que a população nos bairros Del 
Porto, Flexal I, Flexal II, Loteamento Santa Rosa, 
Bairro Aparecida, Nova Jardim Vila Grauna, Modelo, 
Morro do Meio, Morro do Sesi, Nova Canaã, Porto 
de Santana, Porto Novo, Presidente Médice, Retiro 
Saudoso, Vila Grauna, Vila Oásis e Vila Prudêncio 
do município de Cariacica tenham um atendimento 
mais ágil e mais eficaz. 
 
Sala das Sessões, 09 de setembro de 2013. 

 
GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 769/2013, 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. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 770/2013 
Senhor Presidente: 
 

O deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, com 
fulcro nos artigos 134 inciso VIII e 167-A do 
Regimento Interno aprovada pela Resolução nº 
1.600/91, que seja encaminhada ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo a indicação 
da seguinte matéria: 
 
Incluir no Programa Caminhos do Campo, o 
asfaltamento do trecho que liga a Rodovia Paulo 
Borges (ES 060 - Rodovia do Sol), passando pela 
Estrada do Lameirão à Rodovia do Sol (Contorno de 
Meaípe). 
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Sala das Sessões, 03 de setembro de 2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposta justifica-se pelo fato de 
que as estradas existentes estarem precárias e por 
tratar-se de uma região com grande número de 
pequenas propriedades que se dedicam à Agricultura 
e pecuária leiteira. Seus moradores enfrentam 
inúmeras dificuldades para o seu deslocamento e para 
o escoamento de sua produção, principalmente nos 
períodos chuvosos.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 770/2013, 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. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 771/2013 
 
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 da seguinte matéria:  
 
- Agilidade no processo de adequação do muro e 
reforma da EEEFM "São Luís" município de Santa 
Maria de Jetibá/ES. 

 
Sala das Sessões, 10 de setembro de 2013. 

 
RODRIGO COELHO 

Deputado Estadual - PT 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Em atendimento a demanda apresentada pela 
Senhora Corina Delboni Lóss Diretora da EEEFM 

"São Luís" do município de Santa Maria de 
Jetibá/ES, venho por meio deste apresentar Indicação 
que solicita agilidade no processo de adequação do 
muro e reforma desta escola, os autos já  encontram 
em trâmite na GERF/SEDU, cujo gerente é o Sr. 
Alexandre Aquino de Freitas Cunha.  

Todo empenho se faz necessário para que a 
escola possa iniciar o ano letivo de 2014 atendendo 
as necessidades da comunidade escolar com 
condições dignas de funcionamento, uma vez que no 
ano de 2013 a escola funciona com uma sala de aula 
"provisória" no corredor da escola. 

A qualidade do aprendizado passa 
obrigatoriamente pelas condições de acesso e 
permanência dos educandos e dos profissionais de 
ensino na escola. Para isso acontecer é preciso que 
muitas políticas públicas se desenvolvam e se 
cumpram com empenho do Estado e de toda 
comunidade escolar. 

Ante o exposto, solicito o concurso dos 
Nobres Colegas e de V.Exa. à aprovação da presente 
proposição. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 771/2013, 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. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 772/2013 
 
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 da seguinte matéria:  
 
- Doação de Ambulância para o município de 
Itarana/ES; 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Diante da relevância do bem maior que o ser 

humano possui que é a VIDA e diante do papel do 
Estado perante seus cidadãos e cidadãs, conforme 



Vitória-ES, terça-feira, 24 de setembro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 57 

prevê nossa Constituição Federal em seu Art. 6º “São 
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados.” 

Venho nessa oportunidade apresentar a 
presente matéria requerendo a  doação de 
Ambulância para atender as necessidades de 
transporte dos pacientes do município de Itarana/ES. 

O fluxo de demanda da área de saúde é 
grande em todo território capixaba, onde alguns 
municípios estão em processo de estruturação da sua 
rede de atendimento, o que obriga o intercambio em 
ter os municípios. É sabido que o Governo vem ao 
longo de sua gestão empreendendo ações em prol da 
Saúde, mas diante do passivo ainda a muito que 
fazer. 

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

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2013. 
 

RODRIGO COELHO 
Deputado Estadual - PT 

 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 772/2013, 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. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 773/2013 
 
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: 
 
“Dar nova redação ao artigo 137 da Lei 
Complementar n° 46, de 31/12/1994 - Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Espírito Santo, a fim de contemplar as 
servidoras públicas QUE SE TORNEREM MÃES 
ADOTIVAS e as servidoras ocupantes de cargos 

comissionados e designações temporárias, a A 
TEREM DIREITO a Licença por Gestação, 
Lactação e Adoção, com DURAÇÃO DE 180 dias 
consecutivos.“ 

 
Vitória, 10 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 pretende dar 
tratamento isonômico a todas as servidoras públicas 
do Estado do Espírito Santo, a fim de garantir a todas 
o período de 6 (seis) meses de licença maternidade. 

É oportuno registrar que graças a nossa 
iniciativa as servidoras públicas efetivas já possuem o 
benefício de gozarem 180 de licença, conquista 
instituída por meio da Mensagem Governamental n. 
206/2007, do então Governador Paulo Hartung. 

Contudo, é necessário incluir a 
possibilidade das mães adotivas a também serem 
beneficiados pela licença maternidade de 180 dias, 
a fim de incentivar e respeitar o ato de adoção, 
bem como evitar que as servidoras precisem ir à 
Justiça para ver seu direito reconhecido. 

O amparo à maternidade possui amplo 
caráter social. Como célula da sociedade, a família 
tem que ser preservada e, para isto, é necessário que a 
mãe esteja integralmente disponível para os cuidados 
indispensáveis ao filho, nos primeiros meses de vida, 
sobretudo para o aleitamento materno. A assistência 
ao filho recém-nascido é prioritária, e constitui uma 
das finalidades da ampliação do benefício da licença 
que ora proponho para 180 dias. 

Assim, devemos levar em conta os interesses 
da criança, razão pela qual não podemos distinguir, 
nesse particular, servidoras efetivas das 
comissionadas e as ocupantes de designações 
temporárias, além de beneficiar a servidora pública 
efetiva que resolver ser mãe adotiva. 

Diante disso, solicito o estudo da matéria e o 
envio da mensagem a esta Casa de Leis, acatando a 
indicação da matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Em discussão a Indicação n.º 773/2013, 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. 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (GENIVALDO 
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LIEVORE) - Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 
que não há mais Expediente a ser lido.  
 
(Comparece o Senhor Deputado Paulo Roberto) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 
Não havendo mais Expediente a ser lido, passa-se à 
fase das Comunicações.  
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, hoje o Jornal A 
Gazeta comemora oitenta e cinco anos de existência. 
É um jornal faz parte da história do Espírito Santo. 
No seu editorial lembra toda essa história e destaca, 
principalmente, há pouco mais  de dez anos, quando 
as instituições no Espírito Santo estavam ameaçadas 
pelo crime organizado, onde o jornal foi importante 
para os esclarecimentos e informações. Foi 
importante junto com outras entidades que se 
juntaram no fórum Reage Espírito Santo - e aí se 
pode falar em igrejas, sindicatos, movimento popular 
e movimentos do campo e da cidade. 
 É importante ressaltar esses oitenta e cinco 
anos de existência do jornal A Gazeta na nossa 
história. Continue cumprindo papel fundamental na 
democracia, que é a verdadeira informação, para que 
os nossos leitores tenham a informação do que 
acontece em todo o Estado. Parabéns ao jornal A 
Gazeta que tem muitas histórias. Quando o Espírito 
Santo era um Estado com a economia toda baseada 
no café, quase noventa por cento da receita da 
economia era o café, passou de Estado rural para 
industrial. Então, são muitas histórias. Parabéns ao 
jornal A Gazeta e ao Espírito Santo pelo seu 
desenvolvimento nesses oitenta e cinco anos.  

Hoje, parabenizamos também o Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo na pessoa da 
Senhora Juíza Hermínia Maria Azoury. S. Ex.ª é 
responsável pela Coordenadoria Estadual das 
Mulheres em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar. Amanhã, será instalado o Juizado Itinerante 
da Lei Maria da Penha. O nosso Estado, Infelizmente, 
ocupa o desonroso primeiro lugar em assassinato de 
mulheres.  

Todas as iniciativas do Governo Federal, por 
meio da criação da Secretaria de Políticas públicas 
para as Mulheres; todas as políticas públicas 
implantadas do Governo do Estado, dos municípios, 
do Ministério Público e do Poder Judiciário, da 
sociedade envolvida e dos Poderes Públicos, 
precisam dar uma resposta para acabar com a 
violência contra as mulheres no Estado do Espírito 
Santo. Não é possível ver uma sociedade ainda 
marcadamente machista. Muitos acham ainda que as 
mulheres são objeto. A Lei Maria da Penha é 
importante, mas também é importante mudar o nosso 
mau costume, porque violência não é cultura, é mau 

costume que acontece principalmente dentro dos 
lares, dos conhecidos.  

Parabenizamos todas as políticas públicas. E 
é preciso o envolvimento dos Poderes públicos e da 
sociedade. Padre, pastor, dirigentes de movimentos 
populares, de associações, de sindicato precisam 
entrar nesta campanha para mudar mentes e corações 
machistas que estão impregnados na nossa sociedade. 
Parabéns ao Tribunal de Justiça por mais essa 
inciativa. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado Freitas) 

 
O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 

Presidente, pela ordem! Cumprimentamos e 
parabenizamos o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore pelo brilhante discurso na manhã de hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Glauber 
Coelho, orador inscrito. 

 
O SR. GLAUBER COELHO - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, amigos que nos 
assistem pela TV Assembleia e diletos internautas, 
queremos, na manhã de hoje, compartilhar uma 
preocupação que temos e, concomitantemente a essa 
preocupação, nosso interesse. 

Deixamos nosso apelo, enquanto Presidente 
interino da Comissão de Agricultura desta Casa de 
Leis, pois fizemos uma indicação ao Governo do 
Estado objetivando que o Governo possa elaborar um 
estudo de forma técnica e concisa, estatisticamente, 
para reduzir e simplificar taxas impostas aos 
agricultores por intermédio do Idaf. 

Sabemos e temos conhecimento de que mais 
de oitenta por cento das propriedades capixabas são 
de agricultura familiar. Mas, independentemente da 
porcentagem, é importante mencionar que somos um 
estado também eminentemente agrícola.  

Senhor Deputado Freitas, há mais de 
duzentas taxas - taxa aqui, taxa acolá, taxa em cima 
de taxa - e grande parte não têm resultado financeiro 
da forma esperada pelo Governo do Estado. Mas 
criam um impacto muito grande na conta do pequeno 
produtor rural.  

Fizemos uma indicação ao Governo do 
Estado e fazemos questão de ler a justificativa, que 
diz:  

 
IDAF, é a entidade responsável pela execução da 
política agrária do Estado no que se refere às terras 
públicas, pela execução da política cartográfica e 
pela execução da política de defesa sanitária das 
atividades agropecuárias, florestais, pesqueiras, dos 
recursos hídricos e solos bem como pela 
administração dos remanescentes florestais da mata 
atlântica, demais formas de vegetação existentes e da 
fauna no território do Estado do Espírito Santo. 
Por meio deste Instituto, o Estado do Espírito Santo, 
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através da Secretaria de Agricultura, SEAG, desenvolve 
de forma mais efetiva o trabalho de defesa 
agropecuária. 
O objetivo a ser atingido com o atendimento a esta 
indicação, é a DIMINUIÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DAS 
TAXAS IMPOSTAS PELO INSTITUTO AOS 
AGRICULTORES, que ao todo somam mais de 200 
(duzentas), desde licenças (prévia - de instalação - de 
operação), autorizações de exploração florestal de 
produtos e subprodutos, de madeiras chamadas 
“exóticas e nativas”, taxas que se desdobram de acordo 
com a quantidade de hectares, e que são cobradas em 
todas as vistorias, necessárias de tempo em tempo, e 
que sofrem variações de acordo com o produto 
quantidade de hectares.  
Também não podemos deixar de mencionar as taxas de 
guia de transito animal, que se subdividem em produto 
e subproduto, em abate, fabricação, beneficiamento, 
processamento e desdobramento, além da preservação 
das matérias primas e outros.  
Embora existam mais de 200 taxas devidamente 
descriminadas pelo Instituto, nos termos do DECRETO 
Nº 3157-R, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2012 (...) 
 

Deixamos registrada nossa ponderação, nosso 
pedido, nosso pleito ao Governo.  
 
(...) os valores das taxas não são de grande monta, visto 
que a elas são aplicados o Valor de Referência do 
Tesouro Estadual - VRTE, vigente no exercício de 2013, 
ou seja, R$ 2,382 (dois reais e trezentos e oitenta e dois 
décimos de centavos). Dado que justifica nosso 
entendimento de que tais taxas não são relevantes 
para o Governo do estado, mas que pela quantidade, 
acabam sendo de grande impacto para o produtor. 
 

Fazemos esse apelo ao Governo do Estado, 
para que monte, de forma célere, um grupo de estudos 
dentro da Secretaria de Estado da Agricultura, Seag; do 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo, Idaf; e do Instituto Capixaba de Pesquisa, 
Assistência Técnica e Extensão Rural, Incaper; para 
estudar uma forma mais rápida de diminuir a quantidade 
de taxas, criando um impacto ainda menor para o nosso 
produtor rural, tão importante na cultura e na história 
deste estado.  

Senhor Presidente, informamos que 
retornaremos, enquanto Presidente da Comissão de 
Agricultura, substituindo momentaneamente o eminente 
e brilhante Senhor Deputado Atayde Armani. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, 
Aparecida Denadai, Claudio Vereza, Marcos Mansur, 
Solange Lube e Theodorico Ferraço) 
 
 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 da Casa, 

profissionais de imprensa, servidores nas galerias, todos 
que nos assistem, queremos falar sobre três assuntos. 
Em primeiro lugar, queremos manifestar de público a 
nossa solidariedade ao Presidente do nosso partido, o 
Senhor Sérgio Vidigal, que ontem foi vítima de uma 
atrocidade. Uma atrocidade que muitos aqui desta Casa 
também já sofreram e que, infelizmente, está se 
tornando rotina nos meios de comunicação. 

Antigamente, um fato só virava manchete de 
jornal quando era comprovado. Hoje, a coisa mudou: 
basta uma leve suspeita para que a manchete seja 
construída e muitas vidas destruídas. 

O que aconteceu ontem foi além disso: não 
existia nem a leve suspeita contra o ex-Prefeito Sérgio 
Vidigal. Na pressa, o jornalista do jornal O Globo não 
fez a apuração correta, não ouviu o outro lado, como é 
prática do bom jornalismo, e quase destruiu uma vida.  

Quando viu seu filho sendo tratado como um 
bandido na mídia, a mãe do Senhor Sérgio Vidigal foi 
parar no hospital. Com a saúde já combalida, Dona Flor 
por pouco não morreu. 

Fico aqui me perguntando; se tivesse 
acontecido, quem seria responsabilizado por esse 
crime?  

O estrago ontem foi grande. Um jornalista 
errou e muitos o acompanharam no erro. Em poucos 
minutos, todas as redes sociais só falavam da suposta 
prisão do Presidente do meu partido.  

Uma imagem pública foi atingida de forma 
cruel. O médico que reconstruiu o Município de Serra, 
um homem que construiu a sua história com trabalho e 
amor, e não com esperteza política, foi brutalmente... 
por causa da irresponsabilidade de um jornal que teve o 
seu mau exemplo seguido por centenas de colegas no 
País inteiro. 

Mas o pior ainda estava por vir: no meio da 
tarde quando a Polícia Federal divulgou que o Senhor 
Sérgio Vidigal não estava sendo investigado e que não 
havia nenhuma ordem de prisão contra ele, o que fez o 
jornalista que quase matou uma pessoa? Através do 
portal on-line do jornal O Globo, limitou-se a dizer: 
erramos. Não entrou em detalhes, não se penitenciou e 
não se desculpou com as vítimas da sua 
irresponsabilidade. Ficou o dito pelo não dito. É como 
se tivesse dito para toda a sociedade: os feridos e os 
mortos que se danem! 

As manchetes que denunciam uma pessoa são 
sempre enormes. As retratações quando acontecem são 
minúsculas, quase imperceptíveis. Na televisão, as 
manchetes ocupam mais de três minutos; já as 
retratações são feitas através de notinhas que não 
consomem nem trinta segundos. É isso que a gente vê 
todo dia por esse País afora. 

Fico aqui me perguntando: isso é justo? Isso é 
humano? Qual o papel do jornalista na construção da 
sociedade humana, que todos nós queremos e 
precisamos? A missão da imprensa é nobre. Ela é 
absolutamente necessária em qualquer processo de 
transformação social, disso eu não tenho a menor 
dúvida. Ai da sociedade organizada se não contasse 
com os olhos investigativos da imprensa. Mas, como em 
todas as profissões, existem os bons e os maus 
jornalistas. Existem os que apuram e que respeitam a 
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integridade humana, como existem também os que 
trabalham sem a responsabilidade que a função exige.  

Existem ainda os que estão a serviço de forças 
políticas que se movem permanentemente incentivando 
a mentira e disseminando o ódio. Dois adversários 
políticos do ex-prefeito Sérgio Vidigal foram vistos 
ontem circulando nas redações de jornais. Eles se 
aproveitaram da irresponsabilidade do jornalista de O 
Globo para obter dividendos políticos, aqui entre os 
jornalistas capixabas.  

A estratégia dos que fazem a política da 
perversidade é incentivar a produção de manchetes 
negativas e depois reproduzi-las em seus redutos 
eleitorais. Na verdade, esses maus políticos usam o 
jornalista para atingir seus objetivos espúrios. Essa é 
uma prática condenável que precisa ser melhor 
observada pelos profissionais de imprensa, senão eles 
vão continuar sendo manipulados por aqueles que não 
têm história na política e que só estão na vida pública 
por sede de poder. 

O Senhor Sérgio Vidigal tem história. Chegou 
aonde chegou andando com as próprias pernas, 
construiu o seu caminho com o seu trabalho, não 
precisou de muletas, foi o homem que reconstruiu a 
Serra. Até bem pouco tempo atrás, os serranos tinham 
vergonha de dizer que moravam na Serra. Hoje sentem 
orgulho de morar na quarta cidade que mais cresce no 
País.  

Ninguém, por mais esperto e perverso que seja, 
vai tirar esse mérito de Sérgio Vidigal. A população é a 
principal testemunha do grande trabalho que ele fez 
naquele Município. 

Eu termino fazendo um apelo a todos os 
profissionais de imprensa: que realizem o seu trabalho 
pensando na consequência de cada palavra escrita ou 
falada. Uma palavra pode salvar uma pessoa, assim 
como também pode destruir vidas. Uma simples palavra 
tem o mesmo poder fulminante que uma bala de fuzil. 

Já irei encerrar, Senhor Presidente. 
 Como todo ser humano, o jornalista precisa 
aprender a reconhecer seus erros e a pedir desculpas por 
eles. A sociedade humana, com a qual todos nós 
sonhamos, só será possível com pessoas humanizadas. 
Ou seja, quando todos nós aprendermos a respeitar uns 
aos outros.  
 Assomaremos a esta tribuna novamente porque 
hoje a liderança é do PDT. Também estamos inscritos 
na fase dos oradores inscritos. Falaremos sobre o PDT, 
que precisa tomar atitude com relação a algumas 
pessoas que estão em nossos quadros. Defenderemos o 
nosso presidente: homem que reconstruiu a Serra. 
 Falaremos sobre o Senhor Deputado Doutor 
Hércules e o projeto Conselheiro Cidadão. Foi um 
retrocesso esta Casa tê-lo rejeitado. (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 19,2, TV Educativa, taquígrafos, funcionários 
desta Casa e presentes nas galerias, assomo a esta 

tribuna para falar sobre os oitenta e cinco anos, um 
pouco mais de oito décadas, de existência da Rede 
Gazeta. Não é fácil durante todo esse período, com 
todas as dificuldades, chegar ao ponto em que a Rede 
Gazeta chegou. Hoje, temos A Gazeta como um jornal 
de excelência no nosso Estado e porque não dizer no 
nosso País. 
 Conheci várias pessoas responsáveis pela Rede 
Gazeta. Inicio pelo grande homem público, Senhor 
Carlos Lindenberg, ex-senador da República, ex-
governador do Estado do Espírito Santo, que andava 
sempre de chapéu escuro. Eu era pequeno, mas tive a 
oportunidade de conhecê-lo. S. S.ª sempre foi muito 
gentil, inclusive com as crianças. 
 Também gostaria de falar de um homem 
público tão importante como o General Darcy Pacheco 
de Queiroz; o Senhor Eugênio Pacheco, um homem 
importante dentro da Rede Gazeta no início das 
dificuldades, meu amigo, também uma pessoa por quem 
tinha um grande respeito. Gostaria de citar o Senhor 
José Costa, jornalista que veio a falecer. Hoje, temos o 
Senhor Carlos Lindenberg Neto e Senhor Carlos 
Lindenberg Filho, o Cariê, comandando a Rede Gazeta 
de Televisão.  
 Foram milhares de matérias. Quando 
levantamos, já estamos com o pensamento de ver quais 
são as notícias do dia. O jornal nos mantém sempre bem 
informado. Isso é muito importante. Portanto, fica a 
minha solidariedade, o meu respeito, o meu aplauso 
pelos oitenta e cinco anos da Rede Gazeta, tão bem 
administrada por todos esses que tive a oportunidade de 
citar os nomes. 
 Senhor Presidente, reporto-me a uma indicação 
que fiz sobre o transporte coletivo na região do Bairro 
Operário, em Cariacica. O transporte coletivo nesse 
bairro, onde existem milhares de pessoas, não chega até 
a rua principal. Fiz uma indicação. Tive a informação 
da Ceturb de que será implantado o transporte coletivo, 
para que as pessoas possam ir e vir.  
 Realmente é uma falta de respeito e de 
consideração com aqueles milhares de moradores que 
trabalham, pessoas que labutam e estão sem condições 
de locomoção. Quem tem carro ou moto, muito bem, 
mas quem não tem, tem que ir a pé. 
 Quero dizer em alto e em bom som que esta 
indicação de nossa autoria beneficiará aqueles 
moradores, não só da região do bairro Operário, mas de 
toda aquela região circunvizinha onde terão agora, 
Senhor Deputado Marcelo Santos, seu transporte 
coletivo, o que já era para ter sido feito há muito tempo. 
Mas a Ceturb realmente aceitou nossa indicação e 
colocará no bairro Operário o transporte coletivo para 
amenizar o sofrimento daqueles moradores que, quando 
chove, é muito difícil conseguirem chegar ao serviço. 

Fica o meu agradecimento à Ceturb. Com 
certeza encaminharemos outras demandas importantes 
de interesse do bairro Operário no Município de 
Cariacica. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - (Sem revisão do 



Vitória-ES, terça-feira, 24 de setembro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 61 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, assomamos a esta tribuna na fase 
das Comunicações para fazer uma reivindicação ao 
vice-líder do Governo, Senhor Deputado Atayde 
Armani, no sentido de verificar a Mensagem 
Governamental n.º 194/2013. 

A mensagem encaminhada pelo Senhor 
Governador Renato Casagrande é referente ao Projeto 
de Lei n.º 275/2013. Este projeto diz respeito às taxas 
cobradas pelo Detran, e há uma alteração dizendo que: 
 
Art. 17. A Secretaria de Estado da Fazenda deverá 
repassar, mensalmente, ao Departamento Estadual de 
Trânsito - DETRAN os valores das Taxas arrecadadas 
decorrentes da Tabela III, da Lei 7.001 de 17 de 
dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 9.774 de 28 de 
dezembro de 2011, até 50% (cinquenta por cento) do 
valor apurado no mês anterior. 
 Pedimos ao Senhor Deputado Atayde Armani 
no sentido de que fosse autorizada uma emenda para 
que as taxas do poder de polícia de fiscalização, tanto: 
do Bombeiro, Polícia Civil e Polícia Militar. E que 
também fossem repassadas no mês seguinte, porque as 
polícias arrecadam e precisam manter a fiscalização. 
 
 O Sr. Euclério Sampaio - Agradecemos o 
aparte, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

Faço minhas as palavras de V. Ex.ª, porque é 
mais do que justo que as taxas arrecadadas pela polícia 
sejam revertidas em prol da melhoria da segurança do 
nosso Estado e administradas pela própria polícia. 
Como também é assim no Corpo de Bombeiros. Não é 
justo que só o Detran tenha esse privilégio. Não é nem 
privilégio, mas um direito para melhorar o serviço. 

Senhor Deputado, parabenizamos a Rede 
Gazeta pelos oitenta e cinco anos de serviços prestados 
ao povo do nosso Estado. Parabéns, Rede Gazeta! 
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Obrigado. 
Também faço minhas as palavras de V. Ex.ª e as do 
Senhor Deputado José Esmeraldo em relação a este 
grande veículo de comunicação que é a Rede Gazeta. 
  

A Sr.ª Aparecida Denadai - Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, sem querer abusar do seu tempo, 
gostaríamos de um aparte de V. Ex.ª. 

 
O SR. GILSINHO LOPES - Com certeza. V. 

Ex.ª sabe o carinho e apreço que tenho por V. Ex.ª. 
 
A Sr.ª Aparecida Denadai - Muito obrigada 

pela sua elegância. V. Ex.ª está sempre pronto a atender 
esta Deputada, bem como a todas as mulheres deste 
Plenário e do Estado do Espírito Santo. V. Ex.ª é 
sempre elegante, cortês e educado. O Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes é um Deputado com garbo e elegância. 
Muito obrigada, Senhor Deputado. 

Parabenizamos a Rede Gazeta, não nos 
esquecendo de frisar que o ex-governador Carlos 
Lindenberg por diversas vezes esteve em minha Cidade 
de Cariacica inaugurando, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, V. Ex.ª também tem seu reduto eleitoral no 
local, assim como o Senhor Deputado Marcelo Santos e 

outros Deputados, várias obras,  assim como a 
Braspérola.  

Recentemente, tivemos a oportunidade de ver 
uma fotografia do ex-governador inaugurando aquela 
fábrica, ladeado pelo Carlos Lindenberg Filho, o Cariê, 
pequenininho. Lembrando-se do Cariê, jornalista que se 
tornou um mito neste Estado e referência no jornalismo, 
temos respeito por todos os jornalistas, sobretudo o 
Cariê, que tem muita sensibilidade e carinho por todos. 
Hoje ao chegar à redação do jornal A Gazeta, S. S.ª é 
tido praticamente como um mito por todos pelo seu 
conhecimento e respeito aos demais profissionais.  

Está de parabéns a Rede Gazeta, esse veículo 
de comunicação que tem prestado um excelente serviço 
à comunidade capixaba. 
 Aproveitamos a oportunidade para prestar 
solidariedade ao presidente do nosso partido, Senhor 
Sérgio Vidigal, que ontem foi vítima de uma atrocidade. 
 Relembramo-nos do que diz a Palavra de Deus: 
A casa edificada sobre a rocha, ninguém derruba. E, a 
casa do presidente do nosso partido foi edificada sobre a 
rocha. Ele edificou a sua vida política sobre a rocha. 
Hoje, a cidade de Serra está edificada sobre uma rocha; 
uma rocha de trabalho político do presidente do PDT 
Sérgio Vidigal.  

Podem vir as tempestades e os ventos que não 
derrubarão a história política desse grande homem que é 
companheiro de partido nosso e o do Senhor Deputado 
Euclério Sampaio.  

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhora 

Deputada Aparecida Denadai, o ex-prefeito, ex-
deputado federal Sérgio Vidigal merece respeito e 
confiança do povo capixaba pelo trabalho que 
desenvolveu no Município de Serra e, também, no 
Congresso Nacional. O tempo é o Senhor da razão. S. 
Ex.ª terá tempo de provar que não tem nada, como já 
está provando. (Muito bem!) 

 
 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, parabenizamos os Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Euclério Sampaio pelo 
discurso proferido. 
 Inicialmente, agradecemos aos colegas 
parlamentares a aprovação, no dia de ontem do Projeto 
de Lei n.° 268/2013, que padroniza os abrigos dos 
ônibus das linhas do Transcol em operação na Região 
Metropolitana da Grande Vitória. 
 Objetivamos padronizar e atender com conforto 
e segurança os usuários protegendo-os da exposição ao 
sol, da chuva e outros intempéries da natureza. A 
estrutura padronizada dos abrigos dará essa condição ao 
usuário do sistema, o que hoje não acontece.   
 Há uma determinação do Governador Renato 
Casagrande de melhorar o transporte coletivo. E 
melhorar o transporte coletivo não se trata 
especificamente de melhorar os ônibus, mas também o 
abrigo onde as pessoas, diuturnamente, utilizam esse 
sistema, seja para o lazer ou para qualquer outra 
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atividade que não o trabalho e também deve ser 
contemplado. A maioria dos cidadãos que utilizam o 
transporte coletivo são trabalhadores humildes e têm o 
transporte como um veículo para locomoção - repito - 
têm o ônibus como transporte para o seu trabalho. 
 Uma mobilidade urbana de qualidade diminuirá 
o estresse do dia a dia causado pelo trânsito. Para que 
isso aconteça o Governo vem debatendo a questão da 
implantação do BRT. Paralelamente a isso, 
apresentamos essa medida. E por que foi aprovada? Por 
conta da sua legalidade? Porque trata-se da lei que 
criou a região metropolitana da Grande Vitória 
dando-nos condição, enquanto parlamentares 
estaduais, de legislar. Legislando sobre tal matéria 
garantimos, desde o dia de ontem, quando aprovada a 
lei, depois da sanção do Governo os abrigos. E 
tenhamos assim os abrigos padronizados.  
 Havíamos nos reportado ao Governador, com 
anuência dos colegas membros da Comissão de 
Infraestrutura, dizendo das dificuldades que os 
usuários do sistema de transporte coletivo têm por 
causa da falta de abrigos adequados. Os Senhores 
Deputados Jamir Malini, Euclério Sampaio, Gilsinho 
Lopes e José Esmeraldo, todos nós, juntos, fizemos esse 
documento entregue ao Governo do Estado e o 
Governador sinalizou com todas as letras que se faz 
necessária essa política. Antenados a isso 
apresentamos esse projeto, que se tornou lei, e 
aguardamos agora a sanção do Governo do Estado. 
  Estamos pedindo uma agenda para debater 
com o Governador e mostrar a S. Ex.ª a legalidade da 
matéria e o quanto será benéfica para os usuários do 
sistema de transporte coletivo. 
 Por fim, novamente agradecemos aos 
Presidentes das Comissões, aos relatores da matéria e 
a todo o Plenário, a aprovação desse projeto, que não 
é apenas de nossa autoria, mas a Assembleia 
Legislativa aprovou uma medida que garantirá aos 
usuários do sistema de transporte coletivo uma 
qualidade melhor. É um investimento social. 
 Também queremos dividir a alegria com os 
colegas Parlamentares e toda população capixaba do 
jornal A Gazeta, de grande circulação no Estado, que 
comemora oitenta e cinco anos de fundação e que tem 
feito o seu papel de divulgar, investigar, noticiar, enfim, 
fazer o seu papel jornalístico, como tantos outros jornais 
também de grande circulação no nosso Estado. 
 Queremos dividir essa alegria e dizer ao 
Diretor-Geral da Rede Gazeta, Senhor Carlos 
Lindenberg Neto, o Café, da nossa satisfação em ter no 
Estado um jornal como o A Gazeta, que também faz 
com que a mídia nacional reconheça a do Espírito 
Santo, assim como reconhecemos enquanto 
Parlamentar. 

Nesses três mandatos que exercemos 
consecutivamente nesta Casa, o jornal A Gazeta vem 
contribuindo em muito para o desenvolvimento e 
crescimento econômico e social do nosso Estado. 
Parabéns, ao jornal A Gazeta! Parabéns a todos os 
jornais, que como o jornal A Gazeta, vêm divulgando e 
ampliando as informações para que cheguem a todo 
cidadão capixaba e brasileiro. (Muito bem!)  

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

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, usaremos esses poucos minutos 
para repercutir sobre a audiência pública realizada na 
noite de segunda-feira, com a presença de mais de cento 
e cinquenta moradores do bairro Paul, em Vila Velha. 

Como sempre gosto de registrar com muito 
orgulho, nasci em Paul, Vila Velha, e saí ainda jovem, 
com catorze anos, para morar no Município de Serra. 
Retornei a Paul na segunda-feira para participar de uma 
audiência pública, visto que a comunidade está 
aterrorizada com a instalação de tanques de 
combustíveis a, aproximadamente, quinze metros das 
suas residências. 

O Iema deu a licença de instalação, mas ainda 
não forneceu a licença de operação. Nós, juntamente 
com Vereadores da Câmara Municipal de Vila Velha, 
não conseguiremos nos lembrar do nome de todos os 
Vereadores que participaram da audiência pública, mas 
foram seis ou sete, com a comunidade e o Secretário 
Municipal de Meio Ambiente. Estamos repudiando essa 
situação. 

Entramos em contato com o Ministério Público, 
que ajuizou uma ação e, neste momento, a obra está 
embargada. Não permitiremos que essa empresa 
funcione situada a quinze ou dez metros das casas da 
população, porque será uma crônica de uma tragédia 
anunciada. Não sabemos quem permitiu a instalação 
daqueles tanques para armazenamento de combustível a 
dez metros de residências.  

Vamos nos reunir com o Diretor-Presidente do 
Iema; vamos ao Ministério Público, não vamos permitir, 
dentro da legalidade, e se preciso for com a mobilização 
da sociedade em Paul, para que não sejam instalados os 
tanques de armazenamento de combustível, que é uma 
crônica de uma tragédia anunciada. (Muito bem!) 

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

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.o 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. Pareceres 
orais da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
da Comissão de Defesa da Cidadania, da Comissão de 
Defesa do Consumidor e da Comissão de Segurança, 
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todos pela aprovação. Na Comissão de Finanças, o 
Deputado Atayde Armani se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária do 
dia 10/09/2013. (Prazo até o dia 17/09/2013). 
(COMISSÃO DE FINANÇAS). 

 
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. Parecer oral da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade. Na Comissão de 
Defesa da Cidadania, o Deputado Genivaldo Lievore se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 10/09/2013. (Prazo até o dia 
17/09/2013). (COMISSÕES DE DEFESA DA 
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. 
Na Comissão de Justiça, o Deputado Marcelo Santos se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 10/09/2013. (Prazo até o dia 
17/09/2013). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
DEFESA DA CIDADANIA, DE PROTEÇÃO AO 
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 única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.o 275/2013, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 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. Publicado no DPL do dia 04/09/2013. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DA 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

 
Discussão especial, em 3.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) - 

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor Deputado 
Roberto Carlos, pois o primeiro projeto em discussão é 
de minha autoria. (Pausa)  

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento.  

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

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 e na forma regimental assumo a presidência 
da Comissão de Finanças e convoco seus membros, 
Senhores Deputados José Esmeraldo, Euclério 
Sampaio, Lúcia Dornellas, Paulo Roberto, Gilsinho 
Lopes e Rodrigo Coelho. 

Senhor Presidente, informo a V.  
Ex.ª que continuarei me prevalecendo do 

prazo regimental, requerido na sessão ordinária do 
dia 10 de setembro de 2013, para oferecer parecer ao 
Projeto de Lei n.º 271/2013.  
 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Devolvo a palavra à Mesa. 
 

(Comparece o Senhor Deputado Gildevan Fernandes) 
 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

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

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 Gildevan Fernandes, Claudio Vereza, 
Marcelo Santos e Gilsinho Lopes. (Pausa) 

Informo aos Senhores Deputados que na 
sessão ordinária do dia 10/09/2013 me prevaleci do 
prazo regimental para relatar o projeto, o que passarei 
a fazer neste momento. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Defesa 
da cidadania, o Projeto de Lei n.º 274/2013 já foi 
discutido ontem, no final da sessão ordinária. Na 
Comissão de Justiça recebeu parecer pela 
constitucionalidade e veio para a Comissão de Defesa 
da Cidadania para receber parecer. Avoquei e pedi 
prazo para que pudesse relatar nesta sessão em 
virtude de já ter recebido algumas informações de um 
requerimento feito por nós, no ano passado. 
Recentemente recebi um ofício da PGE dizendo o 
seguinte: 
(...) 
Inicialmente, cabe registrar, que o Estado do Espírito 
Santo ingressou no regime especial de pagamento de 
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precatórios, instituído pela Emenda Constitucional 
n.º 62/2009, por meio do Decreto 2482-R, de 
09/03/2010, com vinculação anual de 2% de sua 
receita corrente líquida, com depósitos mensais no 
valor correspondente a 1/12 desse percentual.(...) 

 
Ou seja, o Governo do Estado destina, 

mensalmente, dois por cento da sua receita corrente 
líquida para pagar as dívidas oriundas dos 
precatórios.  

Continua as informações do ofício: 
 
(...)Os recursos são depositados em 2 (duas) contas 
especiais, uma vinculada ao pagamento na ordem 
cronológica (§6º, art. 97, ADCT), outra vinculada 
para pagamento de precatórios mediante leilão, 
ordem crescente de valor por precatório ou acordo 
direto com credores (§8º, do art. 97, ADCT).(...) 
 
 É isso que o Governo propõe ao revogar o 
art. 2.º que votaremos. É importante esclarecer 
também aos colegas Deputados e Deputadas, e 
aqueles que nos assistem pela TV Assembleia sobre 
as contas dos precatórios que diz: 
 
(...)As contas são geridas pelo Presidente do 
Tribunal de Justiça local com o auxilio de um Comitê 
Gestor integrado por um magistrado titular e um 
suplente indicados pelos respectivos Presidentes de 
cada um dos Tribunais com jurisdição sobre o 
Estado do Espírito Santo (TJES, TRT e TRF) e que 
tenham precatórios a serem pagos com os recursos 
vinculados do regime especial. 
 
 O Governo também me informou quanto já 
foi repassado para esse Fundo Especial a partir desse 
ingresso no regime especial. Em 2010, por exemplo, 
a partir de março, data do ingresso, o Estado repassou 
pouco mais de cento e quarenta e um milhões de 
reais. Em 2011, repassou pouco mais de cento e 
setenta e cinco milhões de reais e em 2012, repassou 
pouco mais de duzentos e cinco milhões, ou seja, 
nesses quase três anos o Estado repassou quinhentos 
e vinte e dois milhões de reais para pagamento de 
precatórios. Aqueles cinquenta por cento em ordem 
cronológica foram pagos. Aqueles que eram leilão, os 
titulares, principalmente sindicato não se habilitaram 
e o dinheiro está na conta. Por isso que o Governo do 
Estado propõe essa alteração, Senhor Deputado Elcio 
Alvares, porque tem dinheiro na conta, mas os 
titulares dos precatórios não se habilitaram nos 
respectivos leilões. 
 Com a revogação desse artigo o Governo terá 
mais recursos, que estão na conta - não sei se são cem 
milhões ou duzentos milhões de reais - que não foram 
utilizados para pagar precatórios. Com isso 
esperamos diminuir essa dívida que é do povo do 
Estado do Espírito Santo.  

 O Governo ainda nos informou que o 
estoque de precatórios do Estado, incluindo suas 
autarquias e fundações públicas, em dezembro de 

2012, correspondia, à época, ao valor aproximado de 
seiscentos e quarenta e seis milhões de reais. Ou seja, 
os precatórios inscritos e prontos para pagamento 
caminham quase que para zerar. Não está incluído 
nesse valor um precatório que alguns falam que deve 
chegar a dez bilhões, que é o da trimestralidade. 
Muitos professores nos procuram e perguntam: E o 
nosso precatório, Deputado? Vou morrer e não vou 
receber! Mas esse precatório da trimestralidade ainda 
depende de uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal.  

Fazemos esses esclarecimentos aos colegas 
Deputados e Deputadas e aqueles que nos assistem, 
para que saibam da importância dessa matéria e 
também para que o Estado com seus gestores 
administrem com responsabilidade para que mais 
dívidas não sejam geradas, porque é o povo quem 
paga a dívida. Quantas escolas deixaram de ser 
construídas? 

Senhor Presidente, Senhores Deputados e 
Senhoras Deputadas, apenas para esclarecimento, 
este mês, Senhor Deputado Elcio Alvares, termina de 
pagar aquela dívida de antecipação dos royalties de 
petróleo. Já pagamos mais de um bilhão e meio de 
reais em dez anos; já falamos isso nesta Casa. Mais 
de um bilhão e meio de antecipação por causa de 
administradores irresponsáveis. Dinheiro que faz 
falta em nossos cofres públicos para a cidadania, para 
a educação, para a saúde e para a segurança. 
 Voltando a esta dívida, pois a outra, se Deus 
quiser, neste mês de setembro, Senhor Deputado 
Elcio Alvares, acaba. Estou monitorando. Acaba. No 
ano que vem sobrarão nos cofres públicos mais de 
quatrocentos milhões de reais. É bom que sobrará 
dinheiro para investimento no estado. 
 Sendo assim, após esses esclarecimentos, 
relato pela aprovação do Projeto de Lei n.º 274/2013, 
que revoga o art. 2º da Lei n.º 9705/2011. Esse é o 
nosso relato. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  
 
O SR. ELCIO ALVARES - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GENIVALDO LIEVORE) - Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Elcio Alvares. 

  
O SR. ELCIO ALVARES - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, a discussão 
deste projeto começou no dia de ontem, na Comissão 
de Justiça. O Senhor Deputado Marcelo Santos, que 
foi o relator, foi muito feliz em colocar a importância 
deste projeto, um projeto que estava tramitando nesta 
Casa quase que em regime de silêncio. 

Hoje, estamos ouvindo a palavra do nosso 
eminente colega de Colatina, que é o Presidente da 
Comissão que está examinando este passo. Vieram 
novas luzes. O que é importante dizer para todos os 
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funcionários, inclusive, é que o Senhor Governador 
quando nos recebeu, há cerca de uma semana e meia, 
disse que o Estado pagaria todos os precatórios e que 
deixaria apenas dois de fora: o dos 11.98% e o da 
trimestralidade. Causou-nos certa estranheza, porque 
sabemos que o Estado tem caixa para pagar os 
precatórios. Graças à boa administração do Senhor 
Governador Renato Casagrande, estamos encaixados. 
Mas, agora, o levantamento feito pelo eminente 
Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania 
mostra um campo muito mais amplo na sustentação 
financeira do pedido. 

Ontem, na Comissão de Justiça, deixamos 
claro que os funcionários desta Casa, aprovado este 
projeto, encontrarão um arrimo de argumento muito 
forte. Podemos, se Deus nos ajudar e havendo 
compreensão do Governo, fazer com que esse 
pagamento se efetue logo no momento que sejam 
regularizados os pontos questionados pelo precatório.  

Quero deixar claro, sempre me silenciei, que 
desde o momento em que o Supremo Tribunal 
Federal entendeu que era devido os 11,98% aos 
funcionários, eu tive um gesto, como Presidente, que 
está obscurecido - ninguém fala. Determinei, 
imediatamente, sob minha responsabilidade, que 
fosse acrescentado aos vencimentos dos funcionários 
da Casa 11,98%, assumindo a responsabilidade, por 
entender, como advogado, que poderia, no exercício 
da presidência, reconhecer a decisão. Não precisei ser 
notificado pelo Supremo. Tive a oportunidade e pedi 
à assessoria que apanhasse o julgado. Na ocasião 
falei claramente que a providência que me cabia 
como presidente seria mandar escrever os 11,98% 
como acréscimo em todos os pagamentos, e aquilo 
que era o pagamento passado teria que ser feito por 
meio de precatório.  

Óbvio, naquela ocasião esse assunto estava 
muito nebuloso. Mas, agora, glória a Deus, estamos 
vendo nesta Casa o Governo tomar uma providência 
que queremos enaltecer. Ontem, inclusive, o Senhor 
Deputado Marcelo Santos falou com muita 
propriedade, assim como aqueles que debateram o 
assunto na Comissão de Justiça. E o Governo vem, 
agora, com o Projeto de Lei n.º 274/2013. Isso abre 
uma porta. Abre uma porta efetiva para o 
recebimento. O Senhor Governador não mais falará, 
nas próximas reuniões, que duas classes de 
precatórios ainda vão depender de decisão: o da 
trimestralidade e o dos 11.98% da Assembleia 
Legislativa.  
 Quanto ao precatório devido aos funcionários 
da Assembleia, em meu modo de sentir, precisam ser 
efetivamente discutidos com a Procuradoria-Geral do 
Estado, a PGE. Não tenho dúvida nenhuma: com este 
projeto abrimos um grande caminho para que os 
funcionários da Casa recebam, como lhes é devido, 
os 11,98%, já incorporados aos seus vencimentos por 
meio do despacho que dei quando Presidente desta 
Casa. 
 Portanto, ficamos muito feliz. Hoje, na 

Comissão de Defesa da Cidadania houve uma palavra 
esclarecedora. A palavra do Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore foi muito esclarecedora. E essa 
palavra tem peso. A Assembleia Legislativa está toda 
identificada com este projeto. E vamos torcer para 
que as medidas ulteriores possam permitir aos 
funcionários, com a maior rapidez possível, o início 
do recebimento do que lhes é devido por decisão 
transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal.  
 É esse o registro que fazemos, louvando, 
como sempre, a palavra do Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore, que é uma palavra comedida, que 
possui sustentação e que esclarece de vez o problema 
dos precatórios, principalmente quanto à parte que 
nos interessa, os 11,98%. (Muito bem!) 
 
(Comparece o Senhor Deputado Da Vitória) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GENIVALDO LIEVORE) - Continua em 
discussão o parecer. (Pausa)  
 
 O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GENIVALDO LIEVORE) - Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, colegas 
parlamentares, ontem o Senhor Deputado Elcio 
Alvares nos deu a oportunidade de relatar essa 
matéria e demos ênfase diante do que representa, 
primeiramente para o crédito que será ampliado para 
o Governo do Estado, que ao pagar as dívidas em 
precatório aumenta o seu limite de crédito. Ao 
mesmo tempo, honra o que, ao longo dos anos, vem 
sendo debatido de forma muito sensata.  
 Fazemos justiça ao Ex-Presidente Elcio 
Alvares, quando representou esta Casa à frente do 
Poder Legislativo.  
 Lembro-me que um dia, nós que relatamos 
esta matéria na data de ontem, questionamos se o 
precatório seria mesmo a saída.  
 Criticado, vaiado pelos corredores da 
Assembleia Legislativa, quero, em nome dos 
parlamentares que não entenderam a decisão que o 
Deputado Elcio Alvares, então presidente desta Casa, 
sugeria à época, pedir desculpas a S. Ex.ª e dizer que 
hoje teremos condição de abrir a janela para os 
servidores da Assembleia Legislativa receberem os 
11,98% graças a uma ideia que S. Ex.ª iniciou.  
 Parabenizamos o Senhor Presidente 
Genivaldo Lievore, que com muita propriedade 
proferiu um parecer na Comissão de Defesa da 
Cidadania, da qual nos orgulhamos muito em fazer 
parte, dando mais informações aos colegas 
parlamentares sobre o assunto.  



66 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 24 de setembro de 2013 

 Referimo-nos a outra figura importante, que 
também presidiu esta Casa, o Senhor Deputado 
Claudio Vereza, que em reunião última com os 
Deputados no Palácio Anchieta, fez o registro. 

Temos uma importância gigantesca, no que 
tange à constituição dos Poderes e às funções, de dar 
a condição de chancela para que o Poder Executivo 
altere a medida que pede neste momento, autorizando 
o Poder Judiciário a pagar as dívidas do Estado por 
meio de precatórios. Vale o registro para aqueles que 
não conhecem o papel do Poder Legislativo, dos 
legisladores, que é esse. 

Esta Casa foi muito bem presidida à época 
pelos Senhores Deputados Claudio Vereza, Elcio 
Alvares e, hoje, pelo Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço.  
 Nossa contribuição é meramente a de 
parabenizar os presidentes de comissões e os 
relatores e ressaltar a importância do Poder 
Legislativo, que na maioria das vezes é esquecida. Às 
vezes, as manchetes dos jornais colocam tão abaixo 
da terra o Poder Legislativo, devido a questões 
menores, por conta de um ou dois. E a Assembleia 
Legislativa é nivelada por baixo e esquecida por 
completo pelas ações benéficas que ela faz em prol 
da população capixaba. 
 Exemplos como esse, como o orçamento 
estadual, e o exemplo da recuperação financeira e 
administrativa que o Estado do Espírito Santo hoje 
tem - diremos com todas as letras - é e está sendo um 
papel do Poder Legislativo Estadual, que tem 
autorizado o Poder Executivo e os demais Poderes 
para que pudéssemos chegar aonde chegamos.  
 Parabéns, Senhor Deputado Elcio Alvares, 
que presidiu a Casa Legislativa, e na época levantou 
essa questão; a todos os colegas Parlamentares que 
vem debatendo esse tema da justiça a ser feita aos 
servidores; e ao Senhor Presidente Genivaldo 
Lievore, que acrescentou com sua manifestação, por 
meio de relatório, mais subsídios para que os 
parlamentares votem esta matéria, por entenderem a 
importância desse projeto, que tanto ajudará a 
economia do Estado do Espírito Santo. 
Parabenizamos também aos servidores que carecem 
de ter a justiça feita de fato. (Muito bem!) 
  
 O SR. PRESIDENTE - (GENIVALDO 
LIEVORE) - 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. GILSINHO LOPES - Com o relator. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Comparece a Senhora Deputada Luzia Toledo) 
 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Antes de passar para a Comissão de 
Finanças, registro um requerimento que esta Mesa 
Diretora recebeu do Senhor Deputado Estadual 
Sandro Locutor, que diz o seguinte: 

 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 
O Deputado Estadual abaixo assinado, vem à ilustre 
presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 
305, II do Regimento Interno, requerer que lhe seja 
concedida licença para tratamento de saúde durante 
o período de 10/09/2013 à 19/09/2013, conforme 
atestado médico ora colacionado. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 de 
setembro de 2013. 
 

SANDRO LOCUTOR 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
Ou seja, o Senhor Deputado Sandro Locutor 

encontra-se em licença médica.  
Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Senhor Presidente, na ausência do 
Presidente, Senhor Deputado Sérgio Borges, na 
forma regimental, assumo a presidência da Comissão 
de Finanças e convoco os seus membros, Senhores 
Deputados José Esmeraldo, Luzia Toledo, Euclério 
Sampaio, Lúcia Dornelas, Gilsinho Lopes, Rodrigo 
Coelho. 

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

o assunto foi muito bem explicado pelo Senhor 
Deputado Marcelo Santos e também pelo Senhor 
Deputado Elcio Alvares. Dizemos neste momento 
que também comungamos com a defesa feita por S. 
Ex.ªs ao Projeto de Lei n.º 274/2013, que é de suma 
importância para o Governo do Estado do Espírito 
Santo, que dispõe de uma legislação para a liberação 
dos recursos para o pagamento dos precatórios. 
Portanto, relatamos pela aprovação do referido 
projeto. (Pausa) (Muito bem!) 

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

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
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lo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ATAYDE 

ARMANI) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
José Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, aqueles que nos assistem das 
galerias, e acreditamos que noventa e cinco por cento 
desses são funcionários e S. S.ªs aguardam uma 
posição há quanto tempo? Tudo chega ao seu final.  

Ontem, tive a oportunidade na tribuna desta 
Casa de Leis de falar sobre a reunião que tivemos 
como o Senhor Renato Casagrande, Governador do 
Estado do Espírito Santo. Naquela oportunidade S. 
Ex.ª nos disse, em alto e bom som, que encaminharia 
para o Poder Executivo um projeto de lei, com o qual 
resolveria a questão dos precatórios dos funcionários 
desta Assembleia Legislativa. E S. Ex.ª disse mais: o 
Governo do Estado tem trezentos milhões de reais. 
Não adianta S. Ex.ª falar em pagar precatórios, se não 
há dinheiro. Os funcionários querem receber. Não 
adianta se resolver o problema dos precatórios nesta 
Assembleia Legislativa, se não houver pagamento.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, V. Ex.ª 
esteve presente quando o Senhor Governador do 
Estado falou, em alto e bom som, que há trezentos 
milhões de reais. E, conforme o entendimento deste 
Deputado, S. Ex.ª já tem os trezentos milhões de reais 
para pagar os precatórios devidos aos funcionários. 
Além do mais, sobrará alguma coisa para pagar 
outros precatórios.  

Isso foi muito importante. E agora o projeto 
está sendo encaminhado neste Plenário. Essa não foi 
luta fácil! Depois que a onça está morta,... Não 
completarei o pensamento. Depois, procurem saber, 
pois não posso falar nesta tribuna. Mas este 
Deputado tem vontade. É impressionante!  

O Senhor Governador fez sua parte. Este 
Deputado criticou nesta tribuna. Não rasgarei seda 
para quem estiver errado! Senhor Deputado 
Atayde Armani, ser da base do Governo, não é 
rasgar seda, é assomar a esta tribuna e falar a 
verdade! Ser da base do Governo não é puxa-
saquismo! 

O Senhor Governador está de parabéns! S. 
Ex.ª está cumprindo, desde que os funcionários se 
inscrevam no precatório e é importante falar sobre 
isso. Assim, cabe ao Senhor Leandro Pereira 
Machado, juntamente com o advogado, fazer esse 
trabalho, em que todos sejam contemplados. A 
verdade é esta: Todos são filhos de Deus!  

Havia uma pegadinha no projeto: só 
receberiam cinquenta por cento. Mas, em função 
da Lei Maior, isso foi extinto. Vocês, funcionários, 
que estão nas galerias, já pensando no final do ano. 
É lógico que alguém, e com todo o direito, 
poderá... Ano passado foi um ano difícil e triste, 

em que os funcionários desta Assembleia 
Legislativa passaram à míngua, porque achavam 
que receberiam, e não receberam nada.  

Os funcionários desta Assembleia 
Legislativa sabem quais são os Deputados 
Estaduais que tiveram a coragem de assomar a esta 
tribuna e falar. Nesta Assembleia Legislativa não 
há ninguém bobo! Nesta Assembleia Legislativa 
não há funcionários bobos! São inteligentes, 
porque chegaram onde estão.  

Parabenizamos o Governo do Estado que 
entendeu. Renato Casagrande não é bobo! Renato 
Casagrande é muito sabido! S. Ex.ª não queria criar 
um problema com os funcionários da Assembleia 
Legislativa, até mesmo porque os funcionários não 
merecem que algum problema fosse criado.  

Todos os projetos oriundos do Poder 
Executivos, quando batem nessa Casa de Leis, têm 
o maior apoio dos funcionários desta Assembleia 
Legislativa. E Deputado Estadual não resolve 
problema se não for com a cobertura dos 
funcionários. 

Este Deputado tem certeza, porque é uma 
felicidade muito grande, assim como para os vinte 
e nove Deputados Estaduais desta Casa de Leis, 
que vocês receberão também, como os demais 
receberam e gastaram. Esse projeto resolverá o 
problema dos precatórios, de pegar o dinheiro e 
não ficar demorando até cinco anos para recebê-lo, 
pois há inclusive quem já morreu. Esta é a verdade: 
houve gente que morreu, pensando que receberia o 
precatório.  

Senhor Deputado Euclério Sampaio, nosso 
amigo, V. Ex.ª é um batalhador também. Houve 
gente que morreu e não recebeu! E o Senhor 
Leandro Pereira Machado, Lelê, sabe o que estou 
falando. E outros que estão nas galerias. 

Mas agora, a moçada, a rapaziada, os 
funcionários irão receber, porque o Senhor 
Governador Renato Casagrande abriu o olho e fez 
certo.  

Por isso, Senhor Deputado Atayde Armani, 
V. Ex.ª ontem estava um pouco nervoso com o 
nosso querido amigo, Senhor Deputado Doutor 
Hércules. V. Ex.ª foi falar a idade do Senhor 
Deputado Doutor Hércules e S. Ex.ª ficou 
chateado. Falei para o Senhor Deputado Doutor 
Hércules: o problema do Senhor Deputado Atayde 
Armani é o seguinte: S. Ex.ª está meio febril, está 
tomando uns comprimidos. E esses comprimidos, 
naturalmente, estão fazendo um efeito que está 
falando muita coisa que não deveria. 

Então, volto a esta tribuna com muito 
prazer, com muita satisfação. Fizeram Justiça a 
quem estava injustiçado, há muito tempo. Quanta 
injustiça fizeram aos funcionários deste Poder. O 
nosso amigo tentou, batalhou, depois chorou. O 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço. S. Ex.ª 
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chorou, porque queria resolver o problema e não 
conseguiu. A coisa estava difícil. 

É pena que o Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço não esteja presente agora, pois falaria 
assim: naquela vez, naquela oportunidade, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, S. Ex.ª chorou de 
tristeza; agora quero ver S. Ex.ª chorando de 
alegria, porque o precatório será pago este ano. 

E o povo não quer o ano que vem, Senhor 
Governador! O povo quer receber logo. E tenho 
certeza absoluta de que aquilo que falou na reunião 
com os Deputados S. Ex.ª irá cumprir. Naquela 
oportunidade, repito, S. Ex.ª disse em alto e bom 
som: tenho trezentos milhões para pagar de 
precatórios e quero pagar este ano, desde que os 
funcionários se inscrevam imediatamente! 

Então, Senhor Deputado Atayde Armani, o 
recado está sendo dado. Tenho certeza de que é o 
pensamento de V. Ex.ª também, como Vice-Líder 
do Governo nesta Casa, que tem ajudado o 
Governo. Esta Assembleia Legislativa não 
concluirá essa legislatura deixando os funcionários 
ao Deus-dará. Deus é brasileiro. Deus é de todos 
nós e, com certeza, a mão Dele está aí. Pode ter 
certeza, porque sem Ele ninguém faz nada. 

Concluirei a minha fala, dizendo em alto e 
bom som: teoria não resolve o problema. O que 
resolve é partir para cima. Ficam aqui os meus 
agradecimentos a todos. (Muito bem!) 

 
(Comparece a Senhora Deputada Janete de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Agradeço ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo quanto aos 
comprimidos, mas esse negócio de tomar, Senhor 
Deputado José Esmeraldo, não é comigo não. 
Bebo-os e tomo algum medicamento injetável. 
Esse negócio de tomar é diferente. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Senhor 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ATAYDE ARMANI) - Concedo a palavra à 
Senhora Deputada Luzia Toledo.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 
oradora) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, cumprimentamos o Senhor 
Leandro Pereira Machado, presidente do Sindicato; 
os funcionários desta Casa, que dão suporte para 
fazermos um bom trabalho, e os telespectadores. 

Quando chegamos a esta Casa o Senhor 
Deputado Marcelo Santos estava falando. Ouvimos 
atentamente o discurso do nosso colega de partido, 
vice-líder do PMDB. Depois ouvimos o Senhor 

Deputado José Esmeraldo. 
 Não podemos nos esquecer de agradecer, não 
só em nome dos Deputados, dos servidores desta 
Casa e do Presidente Leandro Pereira Machado, ao 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente do 
Tribunal de Justiça, o importantíssimo apoio na 
negociação com o Governador Renato Casagrande.  
 O Governador Renato Casagrande e o 
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conversaram e 
nos deram a notícia do pagamento do precatório.  
 Neste instante, acabamos de ligar para o 
Diretor Fabiano Burock Freicho, para que S. S.ª 
entregue a planilha. Ele nos disse que entregará até 
amanhã.  
 Isso foi construído a trinta mãos. Todos os 
Deputados queriam a mesma coisa, porque já não 
aguentávamos mais cruzar com os servidores, e ver a 
tristeza no rosto de cada um. E precisávamos buscar 
uma solução. 
 Parabenizamos o Governador Renato 
Casagrande pela negociação. Existem recursos. Isso 
ficou acertado. Só dependerá de entrarmos na Justiça 
com a planilha. A partir desse momento, cada 
servidor será chamado para fazer a parte judicial para 
o pagamento do precatório. Se Deus quiser, até o 
final do ano de 2014 todos já terão recebido, 
conforme as palavras do Governador Renato 
Casagrande. 
 Não poderíamos deixar de assomar a esta 
tribuna na manhã de hoje. Foi uma luta muito grande. 
Não sei quantas vezes, em comissão,  fomos ao 
Tribunal de Justiça.  Depois desfizemos essa 
comissão e começamos a trabalhar separadamente. 
Estamos fazendo justiça ao nosso sindicato, por meio 
do Senhor Leandro Pereira Machado, o Lelê, que 
também não faltou, esteve conosco em todas as 
reuniões no Tribunal de Justiça sempre com o mesmo 
direcionamento de resolver o problema. 
 Concluindo o nosso pronunciamento dizemos 
que pelo que conhecemos da história do Senhor 
Governador Renato Casagrande, S. Ex.ª não poderia 
ter outra atitude que não fosse a de realmente fazer o 
acordo com o Tribunal de Justiça, com os nossos 
servidores e com os Senhores Deputados desta Casa 
de Leis. Podemos andar estar de cabeça erguida 
porque temos trabalhado seriamente e com 
transparência. A Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo é a mais enxuta do País. 

Deixamos um abraço para o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, Presidente desta Casa 
que não mediu esforços em todos os momentos para 
essa luta, sempre com delicadeza e respeito a cada 
um de nós que estávamos buscando este resultado.  

Fica registrada a nossa fala, Senhor Deputado 
Atayde Armani, Vice-Líder do Governo e neste 
momento Presidente da Comissão de Finanças, a qual 
somos membros titulares, para informar exatamente 
como procedemos durante todo esse período em que 
estávamos trabalhando silenciosamente. Não falamos 
todos os dias sobre o mesmo assunto, mas, estamos 
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trabalhando. (Muito bem!) 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Gostaria de avisar aos 
Senhores Deputados que, infelizmente, se 
continuarmos prolatando essa discussão, não teremos 
quorum para votar a matéria. A matéria será aprovada 
na Comissão de Finanças, mas não haverá quorum no 
Plenário para aprovação da mesma. Gostaria de 
antecipar esta discussão para que haja quorum com 
os deputados presentes. 

Solicito aos Senhores Deputados que se 
encontram nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam ao Plenário e deem quorum à votação 
de um projeto tão importante.  
Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, primeiro, V. 
Ex.ª deveria ter dado esse aviso no início da 
discussão. Depois que todos falam na minha vez V. 
Ex.ª pede para ninguém falar. Por mim esse projeto já 
estaria votado. Parabéns aos servidores, porque se 
esse projeto está sendo votado, é porque foram 
unidos na luta.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, V. Ex.ª tem dez minutos para falar. A 
palavra está com V. Ex.ª. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com todo 

respeito que tenho por V. Ex.ª, Senhor Deputado 
Atayde Armani, por mim ninguém falaria porque o 
projeto é benéfico ao servidor. Então, que seja votado 
logo, pois, temos interesse que seja votado o que é 
bom para o servidor. Mas na minha vez V. Ex.ª pede 
para ninguém falar. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, fique à vontade. V. Ex.ª tem dez minutos. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - 

Parabenizamos os servidores e deixamos este 
registro. V. Ex.ª, com todo respeito, foi infeliz. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ATAYDE ARMANI) - Não foi minha intenção, 
muito pelo contrário. Comungo com V. Ex.ª que 
deveria ter falado antes. Mas o momento oportuno foi 

agora. Infelizmente é uma matéria de suma 
importância que precisamos aprovar. Estou sentindo 
o Plenário esvaziando e daqui a pouco não haverá 
quorum para votação.  

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

relator.  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o 

relator.  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 

relator.  
 
O SR. RODRIGO COELHO - Com o 

relator.  
 
O SR. GILSINHO LOPES - 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 - (ROBERTO 
CARLOS) - Os Servidores deste Parlamento estão 
presentes nas galerias desta Casa junto com o 
Presidente do Sindicato. É um milagre sendo 
operado. O precatório que já foi considerado coisa do 
diabo, hoje, vamos exorcizá-lo. 

Em discussão o Projeto de Lei n.º 274/2013. 
(Pausa)  

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 274/2013.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado. 

 À Secretaria para extração de autógrafos. 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 45/2013 .  
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,  Marcelo Santos, Atayde Armani, Lúcia 
Dornellas e  Janete de Sá.  

Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que na 
sessão ordinária realizada dia 10 de setembro de 
2013, o relator do projeto, Senhor Deputado Marcelo 
Santos  se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar o projeto na Comissão de Justiça. Portanto, 
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tem prazo até o dia 17 de setembro de 2013 e 
continuará se valendo desse prazo para oferecer 
parecer.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

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

(ELCIO ALVARES) - Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 272/2013 .  

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, Marcelo Santos, Atayde 
Armani, Lúcia Dornellas e  Janete de Sá.  

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, a Mensagem do Governo n.º 
189/2013 diz:            

 
Submeto ao exame dessa Assembléia Legislativa o 
anexo projeto de lei que tem por escopo solicitar a 
autorização desse Poder para que o Estado possa 
doar ao Município de Afonso Claudio-ES as 
seguintes áreas de terra: 919,71 m²  (novecentos e 
dezenove metros quadrados e setenta e um 
decímetros quadrados), ora ocupada pela Câmera 
Municipal; 2.061,17 m²  (dois mil e sessenta e um 
metros quadrados e dezessete decímetros quadrados) 
para a realização de projetos sociais e edificação; 
1893,23 m² (mil oitocentos e noventa e três metros 
quadrados e vinte e três decímetros quadrados) 
destinada a realização de atividades físicas e ao 
projeto “Atleta do Futuro”, tendo sido avaliadas em 
R$ 614.500,00 (seiscentos e catorze mil e quinhentos 
reais). 
Os imóveis acima referenciados estão devidamente 
registrados no Cartório de Registro de Imóveis de 
Afonso Cláudio sob matrícula n° 4.471, Livro 2-U às 
fls. 199. 

 
O projeto já tem autorização do município 

por intermédio da Câmara Municipal.  A área será 
destinada a realização de atividades físicas e ao 
projeto Atleta do Futuro.  

O nosso parecer é pela constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n.º 272/2013. (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. MARCELO SANTOS - Com a 
relatora.  
 

O SR. ATAYDE ARMANI - Com a 
relatora.  

 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com a 

relatora. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - 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. 
 

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

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Claudio Vereza.  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, relataremos o 
Projeto de Lei n.º 272/2013, do Governador do 
Estado, autorizando o Poder Executivo Estadual a 
doar imóveis ao Município de Afonso Cláudio para 
implantação do Projeto Atleta do Futuro. A área foi 
avaliada em seiscentos e catorze mil e quinhentos 
reais. 

A matéria veio acompanhada da 
documentação, planta, de tal forma que o Município 
de Afonso Cláudio será beneficiado com a utilização 
dessa área. Assim sendo, relatamos, com certeza, pela 
aprovação da matéria, parabenizando o Município de 
Afonso Cláudio por arrecadar essa área para um 
projeto voltado a atividades diversas na área 
esportiva, o que fortalece as políticas para as 
juventudes no Município de Afonso Cláudio. 

O desporto é praticado principalmente por 
jovens, Senhor Deputado Atayde Armani, não só, 
mas principalmente, e isso desenvolve a autoestima, 
dá atividade para retirar pessoas da inatividade, e 
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evita riscos sociais. Parabéns ao Município de 
Afonso Cláudio e ao Governo do Estado, que está 
doando esses imóveis para a municipalidade. 

Relatamos pela aprovação da matéria. 
(Muito bem!)  
 

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

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 

O SR. GENIVALDO LIEVORE - A Presidência 
acompanha o voto do relator.  
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Defesa da Cidadania.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, pela ordem! 
Gostaríamos de comentar, com a licença de V. Ex.ª e 
dos colegas, que a palavra precatório, o instrumento 
precatório, há alguns meses havia sido demonizado 
nesta Assembleia Legislativa e hoje, um dia histórico, 
foi santificado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Exorcizado. 
Concedo a palavra à Comissão de 

Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 

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

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Infraestrutura, o Projeto de 
Lei n.o 272/2013, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 189/2013, autoriza o Poder 
Executivo a doar imóveis ao Município de Afonso 
Cláudio-ES. 

Senhor Presidente Marcelo Santos, a emenda 
modificativa ao Projeto de Lei n.o 272/2013, tem o 
seguinte teor:  
 

“Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis ao 
Município de Afonso Claudio-ES, e revoga a Lei n.º 
9089/2008.”  

 
É como voto, Senhor Presidente. (Muito 

bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(MARCELO SANTOS) - Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - A 

Presidência acompanha o parecer do relator. Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Infraestrutura. 

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 da 
Comissão de Finanças e convoco seus membros, os 
Senhores Deputados José Esmeraldo, Euclério 
Sampaio, Lúcia Dornellas, Paulo Roberto e Gilsinho 
Lopes.  

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

CARLOS) - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.o 275/2013. 

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 Justiça, Senhores Deputados Marcelo 
Santos, Lúcia Dornellas, Claudio Vereza, Gilsinho 
Lopes 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 
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membros da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei n.o 
275/2013, oriundo da Mensagem Governamental n.o 
194/2013, altera o artigo 17 da Lei n.o 7.001/2001 e 
define as taxas devidas ao Estado em razão do 
exercício regular do Poder de Polícia. 

Na Mensagem Governamental n.º 194/2013 
consta: 

 
O que ora se propõe tem por objetivo ajustar os 
repasses mensais dos recursos provenientes das 
Taxas do DETRAN, com base na estimativa dessas 
receitas estabelecida na Lei Orçamentária Estadual 
de cada exercício financeiro, bem como revogar o 
inciso V e o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
9.905/2012, que fixa recursos de Royalties da 
produção de petróleo e gás para o Fundo de 
Desenvolvimento e Participações do Espírito Santo - 
FUNDEPAR-ES.  

 
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 - (ROBERTO 

CARLOS) - Discussão Especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 269/2013. 

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

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero deixar registrado que 
hoje é um dia importante para a humanidade. O dia 
11 de setembro foi um dia em que a rede terrorista Al 
Qaeda fez aquele ataque às torres em Nova Iorque. 
Penso que deveríamos registrar para que não haja 
outros tipos de terrorismo como o de 11 de setembro 
de 2001. É Importante porque foi um atentado que 
marcou muito a humanidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) - Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase 
do Grande Expediente, dividido em duas partes: 
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.  

Concedo a palavra ao Líder do PDT, Senhor 
Deputado Da Vitória. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Senhor 
Presidente, na ausência do Líder, Senhor Deputado 
Da Vitória, na forma regimental, na qualidade de 
Vice-Líder, declino. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao representante do DEM, Senhor Deputado 
Elcio Alvares. (Pausa)  

 
O SR. ELCIO ALVARES - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, apesar de ainda estar bastante 
gripado venho a esta tribuna, hoje, para abordar um 
assunto da mais alta importância e relevância, 
principalmente para nós advogados e membros da 
Igreja Cristã Maranata. 

Esse registro se justifica não apenas pela 
pessoa envolvida na situação que relatarei, mas, 
sobretudo pela aberração de se impedir o livre acesso 
do cidadão ao advogado. Isso é ingerência indevida, 
intolerável e inconstitucional do Estado no direito de 
defesa. É também uma ofensa grave às prerrogativas 
inefáveis do advogado. Falo como Deputado, como 
cidadão e, sobretudo, como advogado que sou há 
mais de meio século.  

Não farei nenhum comentário pessoal. A 
Igreja Maranata é uma igreja pacífica, ordeira e que 
em momento algum se coloca de maneira belicosa 
em qualquer questão. Limitarei a ler um artigo 
publicado no site do Conjur, que é uma das 
publicações mais acreditadas do campo do Direito, 
com repercussão nacional.  

O artigo que lerei diz bem da gravidade do 
fato. Acreditamos que depois de o artigo do Conjur 
ter sido registrado nos anais desta Casa teremos uma 
providência para que essa aberração, que falei de 
início, não continue na Justiça do Estado do Espírito 
Santo. Farei a leitura do artigo publicado no dia 04 de 
setembro:  

 
 Invenção Judicial  
 Prisão domiciliar restringe visita de advogado 
A prisão domiciliar de um acusado pode ser pior 
do que a cadeia. Pelo menos é o que mostrou o 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo ao agravar 
as restrições ao pastor Gedelti Gueiros, líder da 
Igreja Cristã Maranata. Preso em sua casa há dois 
meses, o pastor, de 82 anos, está impedido de 
receber visitas, usar o telefone ou a internet e de 
conversar com seus advogados, "graças" a decisão 
do TJ que concedeu parcialmente Habeas Corpus 
pedido pela defesa. Para falar com seu cliente, os 
advogados dependem de uma agenda ainda a ser 
feita pelo juiz do caso — o que não ocorreria se 
Gueiros estivesse em uma detenção. A decisão foi 
contestada em recurso levado pela defesa de 
Gueiros ao Superior Tribunal de Justiça, ainda 
não julgado. 
O caso está desde o dia 16 de agosto sob relatoria 
da ministra Assusete Magalhães, da 6ª Turma do 
STJ. O processo foi enviado ao gabinete da 
ministra por prevenção, já que ela foi relatora de 
outro caso envolvendo um membro da igreja. 
Desde o dia 21 de agosto, o processo está concluso 
para que a ministra decida sobre o pedido de 
liminar. 
O pastor teve a prisão preventiva decretada com a 
justificativa de que tentou coagir testemunhas e 
que descumpriu medidas restritivas impostas pela 
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Justiça no curso das investigações. Ele responde a 
duas denúncias por desvio de dinheiro da igreja, 
uma por estelionato e formação de quadrilha, 
ajuizada em maio, e outra por coação de 
testemunhas, de julho. Apenas a primeira já foi 
recebida pela Justiça. A segunda foi motivada pelo 
fato de a igreja ter processado testemunhas que 
denunciaram o pastor. 
As testemunhas que sofreram processo cível ou 
criminal disseram ao Ministério Público que se 
sentiam ameaçadas. O MP entendeu que o mero 
fato de se processar civilmente e criminalmente as 
testemunhas que depuseram na investigação era 
uma tentativa de ameaça. Segundo essa segunda 
denúncia, a alteração do depoimento de algumas 
testemunhas teria ocorrido devido à coação, sem 
se explicar o teor dessas coações. O relato do MP 
dá conta de uma testemunha que, hospitalizada, 
teria recebido uma visita de um pastor da igreja — 
que é médico — e, em decorrência dessa visita, 
teria se sentido intimidada. Em todos os casos, 
porém, não se atribuem as denúncias a qualquer 
conduta direta do pastor, senão a outras pessoas. 
Segundo o MP, como presidente da igreja, Gueiros 
deveria ter o conhecimento de tudo isso.  
A alegação de que Gedelti Gueiros tentou coagir 
testemunhas já havia motivado sua prisão em 8 de 
março. Mas a ordem de prisão foi revogada pelo 
Juízo da Vara Central de Inquéritos de Vitória em 
20 de março. O juiz entendeu que a prisão não era 
mais necessária, porque o período de prisão tinha 
sido suficiente para a “restauração do bom 
andamento do feito”. Portanto, quando a denúncia 
foi recebida, o juiz Ivan Costa Freitas, da 8ª Vara 
Criminal de Vitória, usou um fundamento que já 
havia sido superado pela Justiça meses antes para 
decretar novamente a prisão preventiva. 
Outra justificativa para a prisão, a de 
descumprimento de medidas cautelares, também 
não foi comprovada. Uma das medidas impostas 
ao pastor no processo foi a de que ele fosse 
afastado das atividades de direção da igreja, o que 
ocorreu, e que não comparecesse aos locais onde 
fossem exercidos atos de administração da igreja.  
A decisão, de novembro do ano passado, ressalvou 
de modo expresso que a proibição não 
compreendia o acesso a locais próprios de culto, 
ensino e de retiro religioso, chamados de 
Maanains. Depois, em 24 de abril, a decisão foi 
revogada, o que permitiu que o pastor 
frequentasse até mesmo o centro administrativo e 
eclesiástico da igreja. O juiz da Vara Central 
permitiu que Gueiros pudesse se reunir com outros 
membros do conselho no chamado "Presbitério", 
para fins eclesiásticos. Ou seja, ao entender que, 
ao frequentar o "Presbitério", o pastor descumpria 
decisão judicial anterior, o juiz da 8ª Vara, que 
julgava a denúncia, ignorou o que disse a decisão 

a que se referiu. 
Mas a nova decisão de prender Gedelti Gueiros 
trouxe como um de seus fundamentos o fato de que 
o pastor continuava a frequentar os Maanains, o 
que caracterizaria desobediência às restrições 
judiciais. O argumento não leva em consideração 
o fato de que o pastor nunca foi proibido de 
frequentar os retiros da igreja. Além disso, o juiz 
da 8ª Vara Criminal de Vitória ignorou a regra 
que manda o réu ser ouvido antes de tomar 
medidas cautelares e determinou a prisão depois 
de mais de 40 dias do pedido feito pelo Ministério 
Público capixaba, o que, segundo a defesa, revela 
a inexistência de urgência da medida ou o risco de 
sua ineficácia.  
O parágrafo 3º do artigo 282 do Código de 
Processo Penal é claro ao dispor que “ressalvados 
os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da 
medida, o juiz, ao receber o pedido de medida 
cautelar, determinará a intimação da parte 
contrária, acompanhada de cópia do requerimento 
e das peças necessárias, permanecendo os autos 
em juízo”. Em resumo, foi negado ao pastor o 
direito ao contraditório exigido pela lei.  
Por conta disso, os advogados Fabrício Campos, 
Conceição Aparecida Giori e Joaquim Pedro de 
Medeiros Rodrigues, que representam o pastor, 
impetraram pedido de Habeas Corpus no Tribunal 
de Justiça do Espírito Santo. Mas os 
desembargadores da 2ª Câmara Criminal do 
tribunal rejeitaram o pedido sem enfrentar os 
argumentos de defesa. Em vez de analisar se o juiz 
pode ou não ignorar a existência do contraditório 
prévio e afastá-lo tacitamente, os 
desembargadores buscaram justificar os atos do 
juiz. 
Para o colegiado, embora não se possa negar que 
o juiz cometeu erros, também não se poderia 
ignorar a nova denúncia contra o réu, dessa vez 
por coação de testemunhas. Acontece que a 
denúncia sequer foi recebida, ou seja, não foi 
analisada em primeiro grau nem mesmo sobre sua 
viabilidade.  
Ao determinar a manutenção da prisão, os 
desembargadores também inovaram, ao cumular 
com a privação de liberdade medidas chamadas 
pela própria lei de “alternativas”. Impuseram uma 
série de medidas que tornaram a prisão domiciliar 
mais rigorosa do que se o pastor estivesse detido 
em um presídio.  
 

Isso é impressionante. 
 
Gueiros foi proibido de receber, sem permissão 
judicial, quaisquer visitas, inclusive de seus 
familiares próximos, e de usar o telefone ou a 
internet. Sua esposa, que mora na casa, também 
não pode receber visitas ou usar o telefone e a 



74 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 24 de setembro de 2013 

internet. Além disso, o acórdão do TJ capixaba 
fixa que a visita de seus advogados tem de ser 
regulamentada pelo juiz da 8ª Vara Criminal de 
Vitória, a quem cabe estabelecer os horários e dias 
em que podem visitar seus clientes. Ou seja, não 
havendo regulamentação, os advogados não 
podem ter acesso ao cliente.  
No STJ, os advogados aguardam o julgamento do 
pedido de liminar em HC até o fim desta semana. 
Caso isso não ocorra, pretendem entrar com 
pedido semelhante no Supremo Tribunal Federal, 
requerendo a extensão dos efeitos de liminar 
concedida pela corte suprema a outro acusado 
pelo mesmo caso.  
No caso de outro pastor preso graças ao mesmo 
decreto de prisão que determinou o 
encarceramento de Gueiros, o ministro Gilson 
Dipp, no exercício da Presidência do STJ, havia 
negado a liminar, que foi concedida mais tarde 
pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo. 
O ministro registrou que, de acordo com a 
jurisprudência do STF, a prisão, antes da 
condenação definitiva, deve ser fundada em 
evidentes indícios da materialidade do crime e de 
autoria, “sob pena de mostrar-se ilegal”. Segundo 
Lewandowski, a ordem de prisão do juiz Ivan 
Costa Freitas “baseou-se, especialmente, na 
gravidade em abstrato dos delitos supostamente 
praticados e na comoção social por eles 
provocada”. E concluiu que isso provocava 
“constrangimento ilegal” ao acusado. 
 
 Não coloquei nenhuma palavra minha. É 
um comentário feito pelo ConJur. Essa matéria está 
tendo repercussão nacional e depois que o Ministro 
Ricardo Lewandowski concedeu a liminar, 
concedida em favor de pastores da nossa Igreja. 
Obviamente resta ainda um pastor preso. Os outros 
pastores, para terem uma ideia, estavam presos na 
penitenciária do Município de Viana. Homens de 
bens, respeitados pela sociedade capixaba.  

O pastor Gedelti Gueiros foi agraciado, 
entre aspas, com a prisão domiciliar. Mas a prisão, 
se estivesse no Município de Viana, seria mais 
interessante, porque poderia conversar com seus 
advogados.  

Esse fato é gravíssimo e certamente terá 
repercussão, não só na Ordem dos Advogados do 
Brasil, mas também nas instâncias superiores da 
Justiça. Falo como cidadão capixaba, como 
advogado há mais de meio século, como fiel da 
Igreja Cristã Maranata e, acima de tudo, 
profundamente contra o Estado por ver a nossa 
Igreja tão atingida nesses últimos tempos.  

A nossa Igreja é constituída por homens de 
bem. Não fazemos outra coisa senão cultuar a 
Deus. Não falei até hoje, apesar de todo o 
noticiário, mas em face desse artigo publicado no 

ConJur, neste instante faço questão de escrever nos 
anais desta Casa Legislativa, para que fique 
realmente registrado um protesto técnico, jurídico, 
a respeito de uma medida, que não pode ser 
adotada por ninguém, principalmente pelos 
democratas. 

O direito a defesa é um direito sagrado. O 
direito de o réu receber seus advogados está 
previsto por lei. Portanto, faço o pedido de 
transcrição desse artigo publicado pelo ConJur e 
estimo que brevemente seja restabelecido todo o 
processamento envolvendo os pastores da Igreja 
Maranata. (Muito bem!) 

 
(Retiram-se momentaneamente os Senhores 
Deputados Euclério Sampaio, Freitas e Glauber 
Coelho) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Tem nossa solidariedade o Senhor 
Deputado Elcio Alvares. 

Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Freitas, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a à Senhora Deputada 
Janete de Sá, oradora inscrita. 

Antes que a Senhora Deputada Janete de Sá 
faça uso da palavra, passo a presidência dos 
trabalhos à Senhora Deputada Luzia Toledo 
(Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (LUZIA 

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

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (Sem revisão 

da oradora) - Senhora Presidente Luzia Toledo e 
Senhores Deputados, usamos da palavra para 
lembrar que a data de hoje, 11 de setembro, tem 
marcado a história no mundo. 

Além de ter sido o dia em que, por essa 
hora da manhã, tínhamos diversas notícias sobre o 
ataque às torres gêmeas, nos Estados Unidos da 
América do Norte, questão muito pior, na década 
de 70, ocorreu no Chile. A capital Santiago foi 
bombardeada e o Chile teve seu Presidente 
Salvador Allende deposto pelos militares, que 
tomaram o País de assalto, fazendo com que um 
governo popular, democrático e socialista que se 
estabelecia naquela ocasião viesse abaixo por conta 
da supremacia do imperialismo na época, 
patrocinado pelos Estados Unidos contra todo o 
regime democrático na América Latina. 
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Aconteceu no Brasil em data diferente. 
Mas nesta mesma data, 11 de setembro, acontecia 
no Chile, quando um governo popular eleito pelos 
trabalhadores foi deposto por um golpe militar.  

Fica o registro de que questões que 
acontecem com os Estados Unidos, que 
lamentamos, como o caso das Torres Gêmeas, são 
frutos dessa situação que os Estados Unidos impôs, 
como se fossem o xerife do mundo inteiro e de 
outros planetas que acaba assolando a ira de outros 
países que não se conformam com esse tipo de 
dominação. Nós, do Brasil, fomos vítimas dessa 
dominação. 

 
O Sr. Claudio Vereza - O pronunciamento 

de V. Ex.ª é extremamente correto, oportuno e 
histórico, porque resgata uma história. Não é 
apenas o que aconteceu com as Torres Gêmeas que 
marca o dia de hoje. Há quarenta anos, o 
assassinato do Presidente Salvador Allende, 
democraticamente eleito, atingiu toda a América 
Latina. V. Ex.ª fala da atitude imperial dos Estados 
Unidos. Essa atitude continua quarenta anos 
depois. Olhem a história dos grampos, da 
espionagem vergonhosa dos Estados Unidos sobre 
o Brasil, sua Presidenta, seus Ministros e sua 
empresa estatal; olhem, agora, a tentativa de 
tomada da Síria. A história do imperialismo 
continua e sempre o interesse deles se sobrepondo 
ao interesse do restante do planeta. Parabéns, 
Deputada.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Obrigada, 

Senhor Deputado Claudio Vereza. Iria exatamente 
falar nesta linha de que não existe santinho no 
Governo norte-americano. É claro que temos de 
resguardar a questão de um povo. Os Estados 
Unidos ainda não faz uma dominação maior devido 
a não permissão de boa parte de seu povo. Estamos 
vendo agora que a Síria ainda não foi invadida por 
uma repulsa do povo americano nesse sentido.  

Como bem disse o Senhor Deputado 
Claudio Vereza no seu aparte, há quarenta anos um 
presidente eleito democraticamente pelo voto 
popular era deposto para atender os interesses dos 
Estados Unidos. Presidente Salvador Allende, do 
Chile, uma das economias pujantes da América 
Latina, um País belíssimo que crescia de forma 
espetacular teve a sua vontade interrompida por 
caprichos e dominação norte-americana. E pior, os 
Estados Unidos se intitula como se fosse 
americano. Só eles são americanos como se a 
América do Sul não fosse América também. Como 
se todos nós, brasileiros, uruguaios, paraguaios, 
argentinos, bolivianos, chilenos e tantos outros não 
fôssemos também americanos. Por isso que o 
brasileiro tem de ter claro de que quando cita os 
Estados Unidos, que cite os norte-americanos, 

porque acabamos introduzindo na nossa linguagem 
essa questão de que eles é que são americanos, 
como se não fôssemos também americanos.  

Essa dominação predomina. Quando vemos 
que não conformado com a dominação que, hoje, 
não aceitamos mais, não há caminhos e nem meios 
para na América do Sul, na América Latina existir 
um governo militar, insistem em espionar. 
Espionaram a Presidenta da República; a Petrobrás, 
nossa principal estatal, uma das empresas de 
petróleo mais significativas do mundo, a principal 
empresa do Brasil para saber quais as reservas de 
pré-sal que temos e sobre nossas reservas 
petrolíferas, para tentar controlar essas questões 
que dizem respeito à riqueza dos brasileiros, à 
economia do nosso País, com interferência dos 
Estados Unidos. E até agora o Presidente nada 
falou. 

Quando vemos isso acontecer nos Estados 
Unidos - e lamentamos o que aconteceu com as 
Torres Gêmeas -, é devido toda essa questão de 
dominação, porque os povos já não mais aceitam 
esse tipo de coisa. As pessoas, hoje, nas ruas, têm 
discutido essa questão e outros países. Não aceitam 
essa dominação imperialista que para o povo norte-
americano viver com mais conforto precisa 
empobrecer o povo de outros países. Isso tentando 
dominar, tentando cercear sua liberdade ou por 
intermédio dos golpes militares - como fez na 
década de setenta -, da interferência de espiões que 
existiam dentro do nosso País, que vinham como se 
fossem pessoas oriundas de algumas agremiações 
religiosas, mas que se instalavam em nosso País 
nos mais diversos municípios do interior, onde a 
política se fazia por meio de lideranças locais e de 
estudantes. Eles se infiltravam para depois, à época 
do golpe, entregar essas pessoas. 

Perdemos muitos brasileiros por causa 
dessa espionagem que acontecia naquela época e 
que não mudou. Hoje, acontece de forma mais 
sofisticada. Pior, acontece pelas redes sociais, um 
avanço às redes sociais, onde tudo é on line. Todos 
sabem o que acontece no Brasil, nos Estados 
Unidos, na Europa, na Ásia. O mundo todo sabe o 
que acontece em todos os lugares. As pessoas 
sabem pela internet e das redes sociais, mas essas 
mesmas redes sociais, com o Facebook, o antigo 
Orkut, Twitter e tantas outras manifestações que 
são feitas, hoje, são interceptadas pela inteligência 
dos Estados Unidos, pela CIA, para descobrir quais 
são as nossas riquezas, qual o tamanho de nossas 
reservas petrolíferas, o que estamos discutindo no 
País, com que países estamos negociando e tantos 
outros segredos empresariais que interessam ao 
povo brasileiro, de domínio do povo brasileiro que, 
infelizmente, sofre essa intervenção. 

No dia de hoje lamentamos, de fato, o 
atentado de onze de setembro às Torres Gêmeas, 
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porque o povo não pode ser penalizado por 
algumas decisões políticas de seu País, de seus 
governantes. Mas lamentamos muito mais, com 
profunda dor pelo golpe militar que aconteceu no 
Chile há quarenta anos, quando Presidente Salvador 
Allende foi trucidado, foi assassinado. Lamentamos 
muito o desencadear de todas as ditaduras na 
América do Sul, na América Latina pelo 
imperialismo norte-americano que acabou por 
assolando à ira e o ódio de muitos países, em especial 
do Oriente Médio, que não aceita esse tipo de 
dominação. (Muito bem!) 

 
(Retiram-se momentaneamente os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Doutor Hércules e 
Marcos Mansur) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Concedo a palavra Senhor Deputado 
Claudio Vereza, orador inscrito. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito. (Pausa)  

Ausente, concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcos Mansur, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente.  
Passo a presidência dos trabalhos à Senhora 

Deputada Janete de Sá, pois sou a próxima oradora 
inscrita. (Pausa) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 
- Assumo a presidência dos trabalhos neste momento 
e concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo, oradora inscrita. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (Sem revisão da 

oradora) - Senhora Presidenta, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados; funcionários e telespectadores 
que nos assistem pela TV Assembleia, queremos dar 
sequência ao discurso proferido pela Senhora 
Deputada Janete de Sá. S.Ex.ª já falou com 
propriedade sobre o ocorrido no Chile. Não podemos, 
de forma alguma, deixar passar batido o dia de hoje.  
 Falarei do dia 11 de setembro porque estava 
lá. No dia 11 de setembro de 2001, eu era Secretária 
de Turismo e estava em Washington, a vinte minutos 
do Pentágono. 
 Infelizmente não tive tempo de aprender falar 
inglês. Passei esse tempo todo trabalhando e 
realmente não consegui aprender falar a língua 
inglesa.  
 Quando acordei, vi aquele tumulto todo. Não 
estava em frente a uma televisão ligada, mas vi o 
tumulto. Quero falar da comoção. A cidade de 
Washington entrou em comoção total. Eu só via 
pessoas chorando pelas ruas e as lojas fechando. Foi 
uma coisa desoladora, que nunca vi igual. 
 Eu era a Secretária de Turismo e a Senhora 
Rita Garajau era a Subsecretária de Turismo no 
Governo do Senhor José Ignácio Ferreira. Fomos 
para uma reunião com o presidente do BID, na busca 

da entrada dos Estados do Espírito Santo e de Minas 
Gerais no Prodetur II, que é o maior programa de 
turismo do Ministério de Turismo com o BID, com 
uma participação pequena do nosso Estado e de 
Minas Gerais. 
 Apesar de todas as reuniões que participamos 
no Nordeste todo, ainda não tínhamos conseguido. O 
nordestino é super educado e super fino, mas é unido. 
Quando se trata de dinheiro, não abre mão. Eu virava 
as costas, eles se reuniam e tiravam o Espírito 
Santo... 
 Quando percebi que o projeto do Prodetur II 
acabaria e que o nosso Estado não seria incluído, 
marquei essa reunião. A minha secretaria não tinha 
dotação orçamentária, por equívoco do meu gabinete 
e da Secretaria de Administração da época. Não havia 
orçamento. Tive que pedir à Cesan e ao Bandes que 
custeassem a minha viagem até Washington para 
participar da reunião com o Presidente do BID. 
 Eram 11h do dia 11 de setembro. Claro que 
foi desmarcada a reunião.  
 Quando cheguei, troquei de hotel, que era 
extremamente ruim e distante. Fui para um hotel 
perto do Pentágono. 
 Foi um momento marcante na minha vida. 
Foi muito triste porque vi praticamente ao vivo a 
queda das Torres Gêmeas, sabendo que havia tantas 
pessoas no Word Trade Center. Realmente me 
lembro com muita tristeza do ocorrido. Mas ao 
mesmo tempo, no dia seguinte, com a persistência 
que tenho, fui à porta do BID. O BID, em 
Washington, é como se fosse uma cidade, de tão 
grande que é. 

Mas fui ao setor do Brasil e mandei um 
cartão ao Presidente dizendo que estava na Casa e a 
qualquer hora que S. Ex.ª pudesse me atender, estaria 
aguardando. 

Fui atendida. Cheguei às 9h da manhã e fui 
atendida às 15h, mas já com toda equipe formada, 
com todos os técnicos do BID. Na mesma hora, 
depois de conversar com todos os técnicos, aquela 
figura mansa que esteve no Brasil tantas vezes ligou 
para o Ministério do Turismo, conversou com o 
Ministro e pediu que incluísse os Estados do Espírito 
Santo e de Minas Gerais no Prodetur II. 

Senhora Deputada Janete de Sá, tudo que está 
sendo feito hoje, principalmente nos Municípios de 
Conceição da Barra e de São Mateus por meio da 
Secretaria de Turismo, com o Ministério do Turismo, 
é com o dinheiro que conseguimos ainda na época 
que éramos Secretária de Turismo. É o Prodetur II, 
que trabalha principalmente com infraestrutura. 

Há uma lembrança boa, uma marca, porque 
não perdemos a viagem apesar da comoção daquele 
povo chorando pelas ruas, completamente 
desalentado. Mas com persistência não deixei de, no 
dia seguinte, tentar novamente ser recebida. E fui 
recebida às 15h. Foi dessa forma. 

Não consegui só a entrada do Estado do 
Espírito Santo, mas também a entrada do Estado de 
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Minas Gerais. Os dois Estados da Região Sudeste não 
estavam incluídos porque só havia Estados da Região 
Nordeste. 

Por isso, quando vamos ao Nordeste e vemos 
aqueles hotéis maravilhosos e aquelas autoestradas 
maravilhosas, foi tudo dinheiro do Prodetur I, no 
qual não entramos. Não entramos no Prodetur I. 

Os estados do Nordeste avançaram muito 
mais do que o nosso estado. Têm aeroportos 
maravilhosos, autoestradas, hotéis, enfim, 
conseguiram uma infraestrutura para o turismo com 
muito mais rapidez do que o Espírito Santo. Mas, não 
deixei de ir e de insistir. 

E consegui, de modo que o dia 11 de 
setembro, para mim, tem o marco da persistência, da 
luta, da dor e da determinação porque se fosse outra 
pessoa, a audiência teria sido desmarcada no dia 11 
às 11h. Não teria coragem de bater no BID, naquela 
outra cidade dentro de Washington, para tentar falar 
com o Presidente daquele banco. 

Minha fala hoje é muito comovida pelos dois 
lados. O lado da tristeza, por ter vivenciado aquele 
momento e ter que ficar no local, pois não havia 
como sair de Washington... Quando saí, saí de trem 
porque o aeroporto fechou. Então, ninguém melhor 
do que eu para relatar o que aconteceu em 
Washington, no Pentágono, e em Nova Iorque, com 
as duas Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 
2001. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ) 

- Somos testemunhas de seu ato guerreiro, Senhora 
Deputada. V. Ex.ª é uma guerreira nesta esfera do 
turismo. 

Ainda temos muito a avançar, mas como 
capixabas temos que agradecer  o que V. Ex.ª tem 
feito nessa área. Sabemos que V. Ex.ª trabalhou 
muito, para que o Estado do Espírito Santo e o de 
Minas Gerais fossem incluídos. Inclusive, V. Ex.ª nos 
falou sobre esse episódio. Portanto, agradecemos, 
pois, de fato esse recurso vem nos auxiliar.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO - Agradeço a V. 
Ex.ª de coração. (Muito bem!)  
 
(Retira-se momentaneamente o Senhor Deputado 
Elcio Alvares) 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ) 

- Devolvo a dos trabalhos à Senhora Deputada Luzia 
Toledo. (Pausa) 

 
A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO) - Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo, orador inscrito. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 

do orador) - Senhora Presidenta, Senhores 
Deputados e Senhoras Deputadas: Luzia Toledo, 

Marcos Mansur, nosso amigo Gilsinho Lopes e nossa 
Deputada Janete de Sá. Há cinco parlamentares 
presentes neste Plenário. O Senhor Deputado Doutor 
Hércules não está presente porque está em uma 
palestra. Caso contrário, com certeza, S. Ex.ª estaria 
presente também neste Plenário. 

No que diz respeito ao precatório dos 
servidores desta Casa digo que sempre fui contra. 
Sempre! Isso, porque eles não tinham data de 
pagamento. Ou seja, as pessoas entravam na fila do 
precatório, e não tinham definição de quando iriam 
receber o pagamento. Poderiam ser dez, vinte anos. 
Portanto, era contra esse procedimento.  Esse 
precatório encaminhado pelo Governo do Estado, por 
meio do projeto do Executivo, tem prazo.  

Portanto, sou favorável ao precatório, pois 
ele tem prazo. Às vezes, um político mal-
intencionado fica jogando piadinha. E, piadinha 
comigo não tem vida útil. Sou favorável ao 
precatório, porque o Senhor Governador do Estado 
falou em alto e bom som, em seu gabinete. Acredito 
no que S. Ex.ª falou. Disse que tem trezentos 
milhões, e com eles pagará os precatórios de todos os 
funcionários desta Casa de Leis, e dará para pagar 
outros precatórios. Por isso, eu que sempre fui contra 
precatório, sou favorável. Respondo a uma fala mal-
intencionada de um Parlamentar. Por enquanto não 
falarei o seu nome. Mas, se necessário for, falarei. 
Vou falar o português claro. 

Senhora Presidenta Luzia Toledo, com muita 
honra presidindo esta Casa de Leis, querida amiga, 
ex-vereadora, deputada estadual, ex-senadora, ex-
prefeita, ex-vice-prefeita e vai embora. Cada dia que 
passa V. Ex.ª fica mais jovem. Não sei que tipo de 
água V. Ex.ª está tomando. V. Ex.ª está sempre de 
bem com a vida, acredito ser por isso. Mulher 
guerreira, trabalhadora. A Senhora Deputada Luzia 
Toledo não é brincadeira: está nos quatro cantos. Não 
sei como a Senhora Deputada consegue chegar a 
todos os lugares. 

Reporto-me a uma reunião que tivemos com 
o nosso vereador Jonaci da Farmácia, de Viana, com 
o José Geraldo e outros amigos, com o Presidente do 
Banestes. Isso já tem uns dois meses. Fomos solicitar 
ao Presidente do Banestes Senhor Guilherme Dias - e 
é bom que alguém esteja ouvindo - pois estou 
fazendo uma cobrança Senhor Guilherme Dias. 
Dizem que o senhor é até do PMDB. Essa é a 
informação que tive, mas estou fazendo essa 
cobrança. 
 Fomos, junto com o Vereador Jonacir da 
Farmácia e cinco representantes do bairro, solicitar 
uma agência do Banestes em Marcílio de Noronha, 
em Viana. Imediatamente essa solicitação - inclusive 
tenho uma indicação, mato a cobra e mostro o pau - 
foi encaminhada pelo Presidente ao setor competente. 
Já foram a Marcílio de Noronha, inclusive, fazer o 
levantamento da área, porque é inadmissível um 
bairro tão importante em Viana não ter uma agência 
do Banestes. O povo, os comerciantes, a população 
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de uma forma geral, tem que sair de Marcílio de 
Noronha, em Viana, e ir a Cariacica. Sabemos que 
Marcílio de Noronha é o bairro de maior densidade 
populacional dentro do Município de Viana. 

Fomos à direção do Banestes e conversamos 
com o Presidente, que nos atendeu muito bem. Mas 
quero solução, Senhor Guilherme Dias! Solução. 
Inclusive, telefonei duas vezes para o senhor e não 
consegui retorno. É bom avisar, porque o Senhor 
Governador do Estado não sabe disso. Depois o 
Deputado vem a esta tribuna, até mesmo porque não 
fui para brincar, mas para resolver. Sou um cara de 
solução, tenho responsabilidade com o representante 
daquela região, o Vereador Jonacir da Farmácia, e 
seus assessores, Amaral, o amigo José Geraldo e 
tantos outros. Isso é uma questão de rapidez. O 
Governo tem alguns setores burocratas. Demora dois 
ou três anos para resolver uma questão, que poderia 
resolver em um mês e quinze dias. E a população fica 
jogada às traças. 

É inadmissível que um Município como 
Viana, tão importante, não tenha uma agência do 
Banestes. Levei o representante do Município ao 
Senhor Guilherme Dias, e até hoje não tive resposta. 
Estou fazendo minha fala e voltarei a esta tribuna 
quantas vezes forem necessárias. Fica nosso recado, 
Senhor Guilherme Dias, da solução da agência do 
Banestes em Marcílio de Noronha. Vou brigar por 
isso, o Vereador Jonacir da Farmácia também, seus 
assessores e a população, que precisa. É inadmissível 
sair de Marcílio de Noronha e ter que ir a Cariacica, 
porque não tem um posto ou uma agência do 
Banestes. Fica a nossa fala. 

Já chega, Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 
O cartão postal de Viana, quando você passa na BR-
262, em Viana, é presídio para tudo quanto é lado. 
 O cara mora assustado, e é um lugar lindo, 
maravilhoso. Mas os moradores do Município de 
Viana moram assustados. Ouvi um zum, zum, zum de 
que estão querendo levar outro para o local. Não 
levarão! Chega! Está na hora de tirar e não de 
colocar. 
 Passando pela BR 262, está lá o presídio, um, 
dois, três, quatro. Quem passa pela BR, principalmente 
quem vem do Estado de Minas Gerais, da cidade de 
Belo Horizonte, diz: Poxa, que lugar bonito! Aí o cara 
olha para o lado esquerdo e pergunta o que é aquilo, e 
dizem que é um presídio. Ele passa rápido. Essa é a 
verdade, passa rápido. 
 Senhora Deputada Luzia Toledo, V. Ex.ª 
sempre foi gentil, conceda-me mais dois minutinhos 
para completar minha fala. 
 Monitoraremos a região de Viana. Nesta 
Casa de Leis temos a Senhora Deputada Solange 
Lube, uma grande Deputada representante desse 
município. Queremos melhoria para o Município de 
Viana, que só tem seis escolas de segundo grau, com 
quase cem mil habitantes! 
 Senhor Klinger Barbosa, V. Ex.ª é um cara 
do bem! Estivemos, recentemente, com V. Ex.ª e com 
o Senhor Governador, que ordenou a construção de 

quatro escolas maravilhosas no Município de Serra; 
coisa linda, escolas de primeiro mundo! Levemos 
também escolas de primeiro mundo para o Município 
de Viana. Tem que pedir ao microfone! Tem que 
fazer o pedido.  
 Vamos dar qualidade àquele povo do 
Município de Viana. Chega de tanto Mosesp! Não é 
isso, Senhor Deputado Gilsinho Lopes? V. Ex.ª é 
profissional, conhece tudo e é um batalhador também 
por Viana. 
 Agora entrou um cara peitudo, tenham 
certeza. Já começamos, marquei uma reunião, 
pedimos ao Ministro - S. S.ª foi Ministro. Pare com a 
burocracia! Pare com a burocracia Senhor Guilherme 
Dias. Não fique com esse negócio de burocracia não! 
Resolver! Solução! 
 O Município de Viana não pode esperar 
mais. Chega! Os moradores do bairro Marcílio de 
Noronha têm que sair do bairro para fazerem os 
pagamentos no Município de Cariacica, porque não 
há uma agência bancária no local. 
 Agradeço à querida Senhora Deputada do 
PMDB, o tempo a mais concedido a mim.  

Somos agora vinte e cinco por cento desta 
Casa de Leis. PMDB, PMDB e PMDB! (Muito 
bem!)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 
TOLEDO) - Agradeço ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo as palavras dirigidas a mim. Faço a 
mesma coisa com V. Ex.ª, porque sei que é 
batalhador. Agora estamos, realmente, no mesmo 
partido, formando a maior bancada nesta Casa de 
Leis, com sete Deputados. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Elcio 
Alvares, orador inscrito. (Pausa)  

Ausente. 
 

 Não havendo mais oradores inscritos e nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. 
Antes, porém, convoco os Senhores Deputados para a 
próxima, especial, dia 13 de setembro de 2013, sexta-
feira, às 19h, para debater sobre a agricultura familiar 
e as reservas naturais, conforme requerimento do 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho, aprovado em 
Plenário, para a qual designo Expediente: o que ocorrer, 
e comunico que haverá sessão ordinária, dia 16 de 
setembro de 2013, cuja Ordem do Dia é a seguinte: 
Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 
Lei n.º 271/2013; 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.  
 
 Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às onze horas e 
cinquenta e quatro minutos. 
 
*De acordo com o registrado no painel eletrônico, 
deixaram de comparecer a presente sessão os Senhores 
Deputados Sandro Locutor e Sérgio Borges. 



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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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 
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Diretora de Finanças 
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