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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1647 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais 
 

Considerando o Ato nº 3260, de 1º de agosto 
de 2008, publicado em 03 de setembro de 2008, 
alterado pelo Ato nº 267, de 31.03.2010, que 
regulamenta a concessão de incentivo educacional, 
resolve: 
 
 CONCEDER a servidora ANA 
CATARINA DE PINHO SIMAS OLIVEIRA -
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, matrícula 
nº 203270, o primeiro incentivo educacional de 5% 
sobre o vencimento do respectivo cargo, a contar de 
15 de abril de 2013, observando o art. 3º, inciso II e 
§ 3º da Lei Estadual nº 8.950/2008, alterada pela Lei 
nº 10.083/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1648 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais 
 

Considerando o Ato nº 3260, de 1º de agosto 
de 2008, publicado em 03 de setembro de 2008, 
alterado pelo Ato nº 267, de 31.03.2010, que 
regulamenta a concessão de incentivo educacional, 
resolve: 
 
 CONCEDER ao servidor JOSE 
ROBERTO SILVA HERNANDES - Consultor 
Parlamentar Temático, matrícula nº 203313, o 
primeiro incentivo educacional de 5% sobre o 
vencimento do respectivo cargo, a contar de 17 de 
outubro de 2012, observando o art. 3º, inciso II e § 
3º da Lei Estadual nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 
10.083/2013. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1649 
 

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, AILTON DE SOUZA RAMOS, para exercer 
o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, no 
gabinete do Deputado Dary Pagung, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
133409/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1650 
 

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, MARCIA CRISTINA FONSECA 
BEZERRA, do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, do gabinete do 
Deputado Glauber Coelho, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 133353/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário  
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ATO Nº 1651 
 

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, MARCIA CRISTINA FONSECA 
BEZERRA, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador-Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código CGGRP, no gabinete do 
Deputado Glauber Coelho, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 133353/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1652 
 

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 “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GIVALDO LEANDRO, do cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Luiz Durão, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
133399/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1653 
 

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, LEONARDO PAVESI RAMOS, 

do cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, do 
gabinete do Deputado Dary Pagung, por solicitação 
do próprio Deputado, contida no processo nº 
133355/2013, a partir de 17/10/2013. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1654 
 

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 08/10/2013, de acordo com o art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, o ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 
ANTONIO CARLOS PASOLINI, matrícula nº 
201339, Técnico Legislativo Sênior -ETLS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1655 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 3.187, de 15 
de maio de 2012, publicada em 16 de maio de 2012, 
a qual regulamenta a concessão de assistência à 
saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro 1994, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 3.187/2012 aos servidores listados 
abaixo: 
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Nome Matrícula Cargo Situação 
Funcional Processo 

Angela 
Maria 

Coutinho 
Pereira 

203275 
Técnico 

Legislativo 
Júnior 

Efetivo 133385 

Antonio 
Marcos 

Denicolo 
204179 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

Comissionado 133164 

Dulcinéia 
Martins 
Abreu 

207791 

Técnico 
Júnior de 

Gabinete de 
Representação 
Parlamentar 

Comissionado 133123 

Gabrieli 
Heredia 
Luchi 

208327 
Técnico 

Legislativo 
Sênior 

Efetivo 133162 

José 
Antonio 

Melo 
Soares 

208339 

Coordenador 
de Gabinete 

de 
Representação 
Parlamentar 

Comissionado 133151 

Josedy 
Simões 
Nunes 

208082 

Técnico 
Júnior de 

Gabinete de 
Representação 
Parlamentar 

Comissionado 133429 

Leonardo 
Pavesi 
Ramos 

206960 

Assistente de 
Gabinete de 

Representação 
Parlamentar 

Comissionado 133170 

Luciano 
Simon 
Batista 

207713 
Assessor 
Sênior de 
Secretaria 

Comissionado 133350 

Luísa 
Bustamonte 
de Oliveira 

200688 
Assessor 
Júnior de 
Secretaria 

Comissionado 133320 

Paula 
Nascimento 

de Souza 
208195 

Assessor 
Júnior de 
Secretaria 

Comissionado 133192 

Silvia 
Helena de 

Souza 
207799 

Sub-
Coordenadora 
de Gabinete 

de 
Representação 
Parlamentar 

Comissionado 133249 

 

 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

30 de outubro de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
PORTARIA Nº 825 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

SUSPENDER, a partir de 25/10/2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
765/2013, da servidora LUCIANE BICAS DA 
CUNHA - matrícula nº 207064, ocupante do cargo 
em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 
código ASS, reservando-lhe o direito de gozar os 12 
(doze) dias restantes em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 

PORTARIA Nº 826 
 

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

SUSPENDER, a partir de 30/10/2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
775/2013, do servidor NILO CARLOS ABBADE - 
matrícula nº 204635, ocupante do cargo em comissão 
de Supervisor de Almoxarifado, código SALMOX, 
reservando-lhe o direito de gozar os 14 (catorze) 
dias restantes em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 

PORTARIA Nº 827 
 

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

SUSPENDER, a partir de 25/10/2013, 
as férias regulamentares referentes ao exercício 
de 2013, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 725/2013, da servidora PATRICIA 
IZABEL RODRIGUES COSTA DA SILVA 
FREIRE - matrícula nº 207870, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
do Quadro Permanente, reservando-lhe o direito de 
gozar os 05 (cinco) dias restantes em época oportuna. 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
30 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 

PORTARIA Nº 828 
 

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

MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2013, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 377/2013, da 
servidora BRUNA DOS SANTOS SCIORTINO - 
matrícula nº 207950, titular do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, do 
Quadro Permanente, para o período de 04/11 a 
03/12/2013. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 

PORTARIA Nº 829 
 

O DIRETOR-GERAL DA 
SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
MARCAR os 08 (oito) dias restantes das férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2012, 
suspensas anteriormente conforme Portaria nº· 
347/2013, do servidor CÁSSIO GIMENES DE 
SOUZA - matrícula nº 207056, ocupante do cargo 
em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 
código ASS, para o período de 04 a 11/11/2013.    
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

PORTARIA Nº 830 
 

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

MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2012, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº 1442/2012, da 
servidora LÉA HELENA LYRIO PERES - 
matrícula nº 201628, titular do cargo efetivo de 
Procurador, código EP, do Quadro Permanente, para 
o período de 04/11 a 03/12/2013. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 

PORTARIA Nº 831 
 

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

SUSPENDER, a partir de 30/10/2013, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2013, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
741/2013, da servidora MIRIAN CALIMAN - 
matrícula nº 207157, titular do cargo efetivo de 
Consultor Parlamentar Temático, do Quadro 
Permanente, reservando-lhe o direito de gozar os 15 
(quinze) dias restantes em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 

ERRATA 
 

Na Portaria nº 630, publicada em 16/08/2013, 
na parte referente a servidora IZILDA LEMOS 
DOS SANTOS FRANCO. 
 

Onde se lê: 
 
(...) reservando-lhe o direito de gozar os 15 

(quinze) dias restantes em época oportuna (...) 
 
Leia-se: 
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(...) marcar para o período de 1º a 15/09/2013 
(...)  
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de outubro de 2013. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Diretor de Recursos Humanos 

 
 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 055/2013 
Processo nº 122935/2012 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico para 
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VÍDEO 
STREAMING PARA WEB TV, INCLUINDO 
RECURSOS DE HARDWARE, SOFTWARE, 
PROJETO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE E CORREÇÕES, COM GARANTIA 
NO PERÍODO DE VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO COM SUPORTE TÉCNICO 
TELEFÔNICO E WEB EM TEMPO INTEGRAL 
PARA UTILIZAÇÃO DE TV CORPORATIVA 
POR TECNOLOGIA DE VÍDEO STREAMING. A 
SOLUÇÃO VISA À AQUISIÇÃO DE 
FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, PUBLICAÇÃO E O 
GERENCIAMENTO DO CANAL DE WEB TV NO 
AMBIENTE DE REDE DA ALES, conforme 
especificação contida no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até: 12/11/2013 às 14:00h. 
Abertura das Propostas:  
12/11/2013 às 14:00h. 
Início da Sessão de Disputa: 12/11/2013 às 16:00h. 
 
Os Editais estão disponíveis no site: 
www.al.es.gov.br links: “Transparência no 
Legislativo”, “Licitações”, “Pregão Eletrônico” ou 
www.licitacoes-e.com.br. 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax.: (27) 
3382-3874  
 

Vitória-ES, 30 de outubro de 2013. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

 
A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 
disposto no Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 
público que a Mesa Diretora ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente à 
prestação de serviços de televisão por assinatura via 
cabo, que possua em sua grade de canais a TV ALES, 
com fornecimento de 140 pontos de televisão, a fim 
de atender as necessidades desta Casa de Leis, pelo 
período de 12 (doze) meses, com base no Caput do 
Artigo 25 da citada Lei e Parecer da Procuradoria 
constante do Processo nº 131502/2013. 
 
CONTRATADA: NET SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO S/A - valor total R$ 33.432,00 
(trinta e três mil, quatrocentos e trinta e dois reais). 
 

Vitória, 30 de outubro de 2013. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
 

COMUNICADO 
 

Pregão Eletrônico nº 048/2013 
Processo nº 122935/2012 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº 048/2013, relativo à 
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE VÍDEO 
STREAMING PARA WEB TV, INCLUINDO 
RECURSOS DE HARDWARE, SOFTWARE, 
PROJETO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
TREINAMENTO, MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE E CORREÇÕES, COM 
GARANTIA NO PERÍODO DE VINCULAÇÃO 
DO CONTRATO COM SUPORTE TÉCNICO 
TELEFÔNICO E WEB EM TEMPO INTEGRAL 
PARA UTILIZAÇÃO DE TV CORPORATIVA 
POR TECNOLOGIA DE VÍDEO STREAMING. 
A SOLUÇÃO VISA À AQUISIÇÃO DE 
FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO, 
DISTRIBUIÇÃO, PUBLICAÇÃO E O 
GERENCIAMENTO DO CANAL DE WEB TV 
NO AMBIENTE DE REDE DA ALES, lote único, 
foi considerado FRACASSADO. 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelos Tel/Fax.: (27) 
3382-3874 ou 3382-3747 
 

Vitória/ES, 30 de outubro de 2013. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
31 DE OUTUBRO (QUINTA-FEIRA) 
 
8 às 18 horas -Seminário Estadual sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência e Encontro de 
Conselhos dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
do ES 
Requerente: Comissão de Cidadania 
Local: Auditório Hermógenes Lima da Fonseca 
 
9 horas -Audiência Pública para Apresentação da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2014 -Região 
Caparaó -PL307/2013 
Proponente: Comissão de Finanças 
 
Local: Divino São Lourenço 
 
13 horas -Encontro para o Lançamento Estadual 
do Fórum Mundial de Direitos Humanos de 
Brasília  
Proponente: Comissão de Cidadania 
Local: Auditório Hermógenes Lima da Fonseca 
 
13 horas -Audiência Pública da Comissão de 
Assistência Social  
Tema: Debate sobre a Judicialização da Assistência 
Social. 
Local: Conselho Regional de Assistência Social -
Cras de Iúna 
 

14 horas -Audiência Pública da Comissão de 
Cultura 
Tema: Projeto de Revitalização do Porto de Vitória 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
15 horas -Visita da embaixadora da Áustria à 
Assembleia Legislativa 
Local: Presidência da Ales 
 
19 horas -Sessão Solene em comemoração ao Dia 
do Dentista 
Proponente: Deputada Janete de Sá (PMN) 
Local: Plenário Dirceu Cardoso 
 
01 DE NOVEMBRO (SEXTA-FEIRA) 
 
9 horas -Audiência Pública para apresentação da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2014 -Região 
Central Sul 
Proponente: Comissão de Finanças 
Local: Mimoso do Sul 
 
--  
Secretaria de Comunicação Social 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) 
www.al.es.gov.br 
www.facebook.com/parlamentocapixaba 
www.twitter.com/assembleia_es 
(27) 3382-3507 / 3382-3550 

 

 
PROGRAMAÇÃO -QUINTA-FEIRA -31.10.2013 

 
 
HORA OBS. PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

07H00  ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 

DIVERSOS  

07H30  ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE PÚBLICO 

DIVERSOS  

08H00  PANORAMA TELEJORNAL QUARTA-
FEIRA 

DIVERSOS 

08H15 
 ESPAÇO PARCERIA 

MEMÓRIAS DA 
DEMOCRACIA 

GILMAR FERREIRA 
MENDES 

DIVERSOS 

08H45  ESPAÇO PARCERIA 
TSE: BRASIL ELEITOR 

DIVERSOS  

http://www.al.es.gov.br/
http://www.facebook.com/parlamentocapixaba
http://www.twitter.com/assembleia_es
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09H15 
 AUDIÊNCIA PÚBLICA 

COMISSÃO DE 
SEGURANÇA 

BAIRRO MARIA ORTIZ  

10H45  COMISSÃO PERMANENTE POLÍTICAS SOBRE 
DROGAS 

 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS  CARIACICA DIVERSOS 

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPT -TRABALHO LEGAL 
CLT, PRINCIPAL 
CONJUNTO DE LEIS 
TRABALHISTAS 

DIVERSOS 

13H00 

 ASSEMBLEIA DO CAMPO 
 

AÇAÍ DA MATA 
ATLÂNTICA (PALMEIRA 
JUÇARA) 

FABIANA RUAS, 
COORDENADORA DO 
PROGRAMA DE PALMÁCEAS E 
PLANTAS MEDICINAIS DO 
INCAPER 

13H30 
 OPINIÃO 

 
TRABALHO ESCRAVO  DJAILSON MARTINS ROCHA, 

PROCURADOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO  

14H00 
 
AO VIVO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA  DISCUTIR O PROJETO DE 
REVITALIZAÇÃO DO 
PORTO DE VITÓRIA 

 

18H00  

ES EM DEBATE 
 

PESSOAS 
DESAPARECIDAS 

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

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

ESTILAQUE FERREIRA DOS 
SANTOS 

19H00 
 AO VIVO SESSÃO SOLENE HOMENAGEM AO DIA DO 

DENTISTA 
 

22H00  PANORAMA TELEJORNAL QUINTA-
FEIRA 

DIVERSOS 

22H15 

 MP COM VOCÊ 
 

CAMPANHA “CONTE ATÉ 
10 NAS ESCOLAS” E 
“EDUCAÇÃO EM 
VALORES HUMANOS”. 

DRA. FABIOLA SECCHIN 

22H45 
 OPINIÃO 

 
TRABALHO ESCRAVO  DJAILSON MARTINS ROCHA, 

PROCURADOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO  

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR 
 

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

ROBERTO CARLOS, 
 DEPUTADO ESTADUAL 

23H45 

 ES EM DEBATE 
 

PESSOAS 
DESAPARECIDAS 

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

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
SBC -DE CORAÇÃO 

FIBRILAÇÃO ATRIAL DR. DALMO MOREIRA 

 
 
 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
PARLAMENTARES 

 
NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 
DE OUTUBRO 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, Aparecida 
Denadai, Da Vitória, Doutor Hércules, 
Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, Glauber 
Coelho, Janete de Sá, José Esmeraldo, Luzia 
Toledo, Marcos Mansur, Roberto Carlos, 
Rodrigo Coelho e Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) - Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão. (Pausa) 
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(Assume a 2.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Roberto Carlos)  

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

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

  
(O Senhor Deputado Roberto 
Carlos lê Romanos, 16:27) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da nonagésima sétima sessão 
ordinária, realizada em 16 de outubro de 2013. 
(Pausa)  

 
(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Jamir Malini) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

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

leitura da ata da trigésima segunda sessão solene, 
realizada em 16 de outubro de 2013. (Pausa) 

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

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata da trigésima primeira sessão especial, 
realizada em 17 de outubro de 2013. (Pausa) 

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

 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Convido o Senhor Deputado Roberto Carlos 
a assumir 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 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 199/2013 
 

Vitória, 15 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito através deste, a autorização para me 
ausentar do País no período de 28 de Outubro a 13 de 
Novembro do corrente ano, de acordo com o artigo 

305, inciso III do Regimento Interno. 
 

Atenciosamente, 
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual - PP 

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

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Dary Pagung e Elcio 
Alvares) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) -Ciente. Defiro. Publique-se. À 
Secretaria para providenciar ato de licença.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 92/2013 
 

Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Assunto: Justificativa de ausência na Sessão 

Ordinária do dia 15 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com base no artigo 23, § 1º, III combinado 
com o artigo 305, §§ 6º e 7º do Regimento Interno -
Resolução 2.700/2009 vem justificar a minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 15 de outubro 
de 2013. 
  

Atenciosamente, 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual -PMDB 

Líder do Governo 
 

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

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Justificada a ausência, à Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

OFÍCIO S/N.º - 2013 
 

Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 15 de outubro, 
nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 
 

Atenciosamente, 
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Justificada a ausência, à Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
OFÍCIO S/N.º - 2013 

 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atesto a presença do deputado Gilsinho 
Lopes no dia 15 de outubro do corrente mês, nos 
termos do art. 23, § 1º, III, tendo em vista que o 
parlamentar esteve em Plenário e não registrou 
presença no Painel Eletrônico.  

 
Atenciosamente, 

 
THEODORICO FERRAÇO 

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

NESTA 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Justificada a ausência, à Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem 

n.o 237/2013, do Governador do Estado, 
encaminhando Projeto de Lei Complementar 
n.o 052/2013, que autoriza o Poder Executivo a 
realizar contratação temporária de pessoal, para 
atender necessidades do Instituto de Obras Públicas 
do Estado - IOPES. Publicado integralmente no 
DPL do dia 22 de outubro de 2013. 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e 
de Finanças.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem 

n.o 238/2013, do Governador do Estado, 
encaminhando Projeto de Lei n.o 343/2013, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Boa Esperança áreas de terrenos urbanos para os fins 
que especifica. Publicado integralmente no DPL do 
dia 22 de outubro de 2013. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e 
de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.o 

239/2013, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 053/2013, que dá 
nova redação ao inciso I do artigo 4° da Lei 
Complementar n.o 343 de 14 de dezembro de 2005 e 
inclui o inciso VI, que reorganizou o Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo -IPEM-
ES, com vistas a permitir a inclusão de um 
representante do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia -Inmetro, no Conselho de 
Administração do IPEM-ES. Publicada 
integralmente no DPL do dia 22 de outubro de 
2013. 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.o 

240/2013, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei n.o 344/2013, que inclui programa de 
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Gestão Integrada das Águas e da Paisagem e 
respectivas ações e atributos no Anexo I da Lei nº 
9.781, de 03 de janeiro de 2012 e suas alterações e dá 
outras providências. Publicada integralmente no 
DPL do dia 22 de outubro de 2013. 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Proteção ao Meio 
Ambiente, de Infraestrutura, de Saúde e Saneamento 
e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem 

n.o 241/2013, do Governador do Estado, 
encaminhando Projeto de Lei n.o 345/2013, que 
institui o Sistema Estadual de Avaliação das 
Condições de Oferta de Ensino do Estado, e dá outras 
providências.  Publicada integralmente no DPL do 
dia 22 de outubro de 2013. 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Educação e de 
Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem 

n.o 242/2013, do Governador do Estado, 
encaminhando Projeto de Lei Complementar 
n.o 054/2013, que altera o art. 31 da Lei n.o 5580, de 
13/01/1998, que instituiu o Plano de Carreira e 
Vencimentos do Magistério Público Estadual do 
Espírito Santo. Publicada integralmente no DPL do 
dia 22 de outubro de 2013. 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Educação e de 
Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem 

n.o 243/2013, do Governador do Estado, 
encaminhando Projeto de Lei n.o 346/2013, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
São José do Calçado imóvel medindo 75m². 
Publicada integralmente no DPL do dia 22 de 
outubro de 2013. 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Agricultura e de 
Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 244/2013 
 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em atenção ao teor do Requerimento 
n.º273/2013, de autoria do deputado Gilsinho Lopes, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis cópia 
reprográficas do OF/SEJUS/GAB/Nº 2086/2013, 
bem como 05 (cinco) caixas contendo informações 
sobre o processo seletivo de credenciamento 
simplificado de docentes profissionais do programa 
de capacitação da Escola Penitenciária.  

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Sandro Locutor) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) -Ciente. Ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 245/2013 
 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Complementando resposta ao Requerimento 
n.º 256/2013, de autoria do Deputado Doutor 
Hércules, protocolado sob n.º 63477173, encaminho 
à Mesa Diretora dessa Casa de Leis cópias 
reprográficas do OF/DG/GAB/DETRAN N.º 
247/2013 e das Receitas de Multas e Despesas do 
DETRAN/ES referentes aos exercícios de 2009, 
2010,2011,2012, e 2013 (de janeiro a agosto).  

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Ciente. Ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 246/2013 
 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao pleito da Deputada Janete de 
Sá, formulado no Requerimento n.º 229/13, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis 
cópias reprográficas do OF/SESA/GS/Nº 741/13 e 
das  fls. 04 e 05 do Processo 63395886 que atendem 
a solicitação da ilustre Deputada. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Ciente. À Senhora Deputada Janete de 
Sá por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 247/2013 
 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em resposta ao teor do Requerimento n.º 
305/2013, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis o 
Ofício SEG n.º 178/2013, de autoria do então 
Secretário de Estado do Governo, bem como cópias 
reprográficas de fls. 04 a 13 do processo nº 
63810190 onde a Secretária para Assuntos 
Administrativos da SEG responde ao questionamento 
do nobre Deputado com as explicações pertinentes. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Ciente. Ao Senhor Deputado Euclério 
Sampaio por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 248/2013 
 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao teor do Requerimento n.º 
306/2013, de autoria do Deputado Gilsinho Lopes, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis 
cópias reprográficas do Decreto n.º 1433-S, de 
19.11.2010, e da manifestação do Gerente do Projeto 
Ampliação e Modernização da Rede Hospitalar, bem 
como de 04 (quatro) volumes referente ao processo 
n.º 43956777/2009, que atendem, perfeitamente, ao 
questionamento do nobre Deputado. 

 
Atenciosamente, 
 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Ciente. Ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes por cópia. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 249/2012 
 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao pleito do Deputado Rodrigo 
Coelho, formulado no Requerimento n.º 232/2013, 
encaminho à mesa Diretora dessa Casa de Leis cópias 
reprográficas do OF/SEDU/GS/N.º 1077, das Leis 
n.º 7.687/2003 e 7.955/2004, que satisfazem 
plenamente ao questionamento do requerente.  

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Ciente. Ao Senhor Rodrigo Coelho por 
cópia. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 252/2012 
 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Dando cumprimento ao disposto no artigo 5º 
da Lei 7457/2003 encaminho à Mesa Diretora dessa 
Casa de Leis cópias reprográficas do Termo de 
Acordo INVEST-ES n.º 310/2013 e do Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST- ES n.º 
251/2011 e respectivas publicações das Resoluções 
do Comitê de Avaliação do Programa INVEST-ES 
referente aos Termos em apreço.  

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 253/2012 

 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Em atendimento ao disposto nos artigos 5º da 
Lei n.º 7457/2013 e 56 XIII da Constituição Estadual, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis cópias 
reprográficas dos extratos dos Regimes Especiais de 
Obrigações Acessória - REOA n.º 010,012,013,014 e 
015, todos do corrente exercício, concedidos pela 
SEFAZ, devidamente acompanhados das respectivas 
justificativas. 

Também, em anexo, seguem os extratos dos 
Termos de Acordo n.º s 107,114 e 118, também do 
fluente exercício, pactuados pela SEFAZ, 
acompanhados das devidas justificativas.  

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Ciente. À Comissão de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 254/2012 
 
Vitória, 16 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Atendendo ao disposto nos artigos 5º da Lei 
nº 7457/2003 e 56, XIII da Constituição Estadual, 
encaminho à Mesa Diretora dessa Casa de Leis, em 
anexo, cópias reprográficas dos Termos de Acordo 
SEFAZ n.º s 113, 115, 116,117, 120, 122, 124, 125, 
128, 129, 131 e 135, todos do exercício de 2013, 
bem como do Termo de Acordo nº 127/2013, 
pactuados pela Secretaria de Estado da Fazenda, 
acompanhados das respectivas justificativas. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) -Ciente. À Comissão 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 347/2013 
 

Declara de Utilidade Pública a 
Associação de Pequenos Produtores 
Rurais da Cabeceira do Palmital e 
Cabeceira da Boa Vista 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública 
estadual a “Associação de Pequenos Produtores Rurais 
da Cabeceira do Palmital e Cabeceira da Boa Vista”, 
situada no município de Barra de São Francisco - ES. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PPS 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Associação de Pequenos Produtores Rurais 
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da Cabeceira do Palmital e Cabeceira da Boa Vista, é 
uma entidade civil de personalidade jurídica 
independente e sem fins lucrativos. 

A associação em escólio tem por objetivo 
incentivar, auxiliar, orientar, reivindicar, defender e 
representar os associados, com vistas à melhoria da 
organização, produtividade e qualidade de sua 
produção visando o seu desenvolvimento 
socioeconômico. Além disso, possui finalidades 
voltadas ao fortalecimento e à organização dos 
trabalhos em busca da melhoria da convivência em 
comunidade, melhoria na qualidade de vida, da 
saúde, da educação, assistência técnica e social, 
esportes e outros.  

Isto posto, considerando que a entidade em 
comento apresenta toda documentação exigida pelos 
ditames legais, conforme cópias anexas, mister se faz 
a concessão do título declaratório de utilidade pública 
estadual, uma vez que somente desta forma será 
possível a realização de parcerias com órgãos 
estaduais, fato este que irá facilitar de sobremaneira a 
efetivação dos objetivos da entidade, principalmente 
no que tange ao atendimento à comunidade em geral. 

Frise-se, por derradeiro, que a associação tem 
prestado relevantes serviços sociais ao nosso Estado, 
razão pela qual, conto com o apoio de Vossas 
Excelências para aprovação desta proposição. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Assistência Social, na forma do artigo 276 do 
Regimento Interno.  
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI N.º 348/2013 
 

Regulamenta o uso de canetas laser, 
proibindo sua venda para menores 
de dezoito anos e seu uso por estes 
no Estado, e dá outras providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - As canetas ou ponteiras laser serão 
usadas exclusivamente para exibir, mostrar ou 
apontar em aulas ou palestras expositivas e atividades 
afins. 

 
§ 1º - Os equipamentos usados para os fins 

mencionados no “caput” devem ter potência máxima 
de 1MW. 

 
§ 2º - É de inteira responsabilidade dos 

fabricantes a apresentação de informações claras e 
precisas, destacadas nos rótulos dos produtos, sobre a 
forma correta de uso e os riscos do uso indevido dos 
equipamentos mencionados no “caput”. 

 
Art. 2º - Os equipamentos a que se refere o 

art. 1º só deverão ser vendidos para maiores de 
dezoito anos. 

 
§ 1º - Os comerciantes que descumprirem 

esta lei estarão sujeitos ao disposto no art. 29 do 
Código Penal, além do pagamento de multa e/ou 
cassação do alvará de funcionamento e apreensão dos 
equipamentos, conforme determina o art. 56 e 
parágrafo único do Código de Defesa do 
Consumidor. 

 
§ 2º - O descumprimento das restrições 

apresentadas no art. 1º sujeita o infrator às penas 
legais cabíveis. 

 
§ 3º - O descumprimento da restrição 

prevista no “caput” do art. 1º sujeita o infrator à 
multa, sem prejuízo das medidas legais pertinentes à 
espécie. 

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

sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2013. 
 

APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual -PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
As canetas ou ponteiras laser, que têm 

causado problemas nos estádios, em jogos de futebol, 
agora estão sendo apontadas para aviões. Quem 
assim procede desconhece os enormes riscos a que 
expõe os seus “alvos”. Esses utensílios parecem 
brinquedos inocentes, mas são capazes de grandes 
estragos se usados inadequadamente. O CENIPA, 
Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos registra diariamente ocorrências 
envolvendo o uso de ponteiras laser perto de 
aeroportos, apontadas para aviões em procedimento 
de pouso ou decolagem. 

O CENIPA emitiu um alerta aos pilotos 
sobre a interferência dos raios lasers, fato constatado 
em relatórios operacionais, com base em informações 
prestadas por pilotos. 

“Existe o risco, e é sério. Quando um raio 
laser adentra a cabine de comando de um avião que 
esteja voando nas proximidades, no momento de 
pouso ou de decolagem, pode ofuscar a visão dos 
pilotos, havendo risco de acidente de graves 
proporções”, diz Carlos Camacho, do Sindicato dos 
Aeronautas. 

Estudos recentes mostram que há risco de 
danos para o olho humano a partir da exposição 
acidental a luz laser com potência de até 5MW, 
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olhando-se para o raio por 10 segundos ou mais. "É 
quase uma arma, porque o laser, além de causar uma 
lesão permanente em alguém, poderá causar acidente 
e levar a consequências imprevisíveis. Se focado de 
maneira concentrada na área da visão central, que é a 
área macular, pode causar uma perda de visão 
permanente”, alerta o Presidente da Sociedade de 
Oftalmologia do Paraná, Ezequiel Portella. 

O Brasil, infelizmente, não tem nenhuma lei 
específica. As autoridades têm apenado os usuários 
que cometem alguma irregularidade usando outras 
leis, que de acordo com elas, quem for apanhado em 
flagrante apontando um laser para um avião pode ser 
preso e enquadrado no crime de atentado contra o 
transporte aéreo, o que pode causar de 2 a 5 anos de 
prisão. Em caso de acidente aéreo, o Código Penal 
prevê 12 anos de cadeia. Alguns países já têm leis 
rígidas para o uso do laser. 

No futebol, as maiores vítimas dos maus 
torcedores que levam as ponteiras laser aos estádios 
têm sido os goleiros. “Quando passa no olho, ofuscam a 
visão, tendo que procurar a bola novamente”. Diz 
jogadores. Pelo exposto e pela relevância social da 
matéria, seja para a segurança das aeronaves ou para a 
saúde, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Publique-se. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Defesa do 
Consumidor, de Educação e de Finanças. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Emenda 

Substitutiva n.o 001/2013, da Mesa Diretora, ao Projeto 
de Lei Complementar n.o 50/2013, de sua autoria, que 
altera a Lei Complementar n.o 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 - Ales, altera a 
tabela de vencimento dos cargos da Ales e dá outras 
providências. Publicada integralmente no DPL do dia 
22 de outubro de 2013. 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) -Publique-se. Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 50/2013. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Emenda 

Substitutiva n.o 001/2013, da Mesa Diretora, ao Projeto 
de Resolução n.o 31/2013, de sua autoria, que altera a 
Resolução n.o 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. Publicada integralmente 
no DPL do dia 22 de outubro de 2013. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Junte-se ao Projeto de 
Resolução n.º 31/2013. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

PROJETO DE LEI N.º 349/2013 
 

Declara de utilidade pública a 
(CVDVIDA) Centro de vivência 
despertar para a vida. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a 

(CVDVIDA) Centro de vivência despertar para a 
vida, com sede na Rua Francisco Rubim nº 253- no 
Bairro Bento Ferreira, no Município de Vitória 
Estado do Espírito Santo. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
APARECIDA DENADAI 
Deputada Estadual -PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A CVDVIDA Centro de vivência despertar 

para a vida, está situada na rua: Francisco Rubim nº 
253, no Bairro de Bento Ferreira, no Município de 
Vitória, ES, CEP. 29050-680, inscrita no CNPJ 
059614030001-10, foi constituída em 16 de outubro 
de 2003, é uma organização da sociedade civil de 
interesse público, sem fins econômicos, com 
personalidade jurídica de direito privado, com 
autonomia administrativa e financeira, regida pelo 
presente Estatuto, por seu Regimento Interno e pela 
legislação em vigor que lhe for aplicável.  

Tem por finalidade promover na área da 
educação Especial atendimento psicopedagógico 
individual, aconselhamento familiar e oficinas 
coletivas pertinentes aos portadores de necessidades 
especiais (PNEs), especialmente às crianças, 
adolescentes e adultos através de programas e 
projetos de atendimento e tratamento, bem como a 
sua família visando à inclusão social, promover a 
ética, a paz, a cidadania, o desenvolvimento 
sustentável, os direitos humanos, a democracia e a 
assistência social beneficente. 

Desenvolverá ações conjuntas que promovam 
esforços capazes de propiciar a adequada articulação 
entre Educação-Família-Trabalho-Comunidade, 
propiciando interação entre Saúde, Educação 
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Especial, da formação de base, cultura, ação social e 
assistencial.  

Para alcançar tais objetivos, o CVDVIDA 
poderá promover, coordenar, assessorar, colaborar, 
sugerir, propor ações, executar planos, programas, 
projetos e realizar ações e atividades, tais como: 
Independência física, emocional, intelectual e 
profissional e estabelecer as relações sociais 
demandadas pelo dia-a-dia na sociedade em que o 
PNE está inserido. (entre outros).  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. Às Comissões de Justiça 
e de Assistência Social, na forma do artigo 276 do 
Regimento Interno. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 343/2013 

 
PARECER DO RELATOR: Projeto de Lei n.º 
216/2013 
AUTOR: Gilsinho Lopes 
EMENTA: “Estabelece a Data Magna do Estado”. 
 

RELATÓRIO 
 

Ao examinar o Projeto de Lei nº 216/2013, 
de autoria do Deputado Estadual Gilsinho Lopes, 
verifica-se que o mesmo visa estabelecer a Data 
Magna do Estado. 

O Projeto foi protocolizado em 01/07/2013. 
Passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem restrições 
no dia 02/07/13. O Projeto sofreu correções, que são 
pertinentes, às quais adoto neste parecer (fl.07). A 
justificativa sem assinatura do autor da conta da 
pretensão do autor. 

O presente Projeto de Lei veio a esta 
Comissão para exame e parecer na forma do disposto 
no art. 41, I, do Regimento Interno da ALES 
(Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 
 
DA ANÁLISE QUANTO À 

CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 
O presente Projeto de Lei trata de matéria 

ligada a Lei Federal nº 9.093/94, ao qual, em seu 
inciso II do artigo 1º, dispõe in verbis: 

 
“Art. 1º São feriados civis: 
(...) 
II - a data magna do Estado fixada 
em lei estadual.” 

O ilustre autor da matéria pretende 
estabelecer como Data Magna do Estado do Espírito 
Santo a Colonização do Solo Espírito Santense e 
surgimento da Identidade Capixaba, a ser 
comemorado “sempre em uma segunda-feira, oitavo 
dia posterior à comemoração da Páscoa, visando 
coincidir com os festejos em homenagem à Padroeira 
do Estado.” 

É sabido que o oitavo dia posterior à 
comemoração da Páscoa é o dia da padroeira do 
Estado do Espírito Santo, ou seja, Nossa Senhora da 
Penha, que possui inestimável relevância religiosa 
para o povo capixaba e brasileiro. Além de ícone 
religioso, Nossa Senhora da Penha tem um enorme 
valor histórico e cultural para o Estado. Assim, ciente 
da dimensão que Nossa Senhora da Penha possui 
com este Estado e para o povo capixaba, foi 
decretado ponto facultativo para o serviço público 
estadual como forma legítima para homenagear 
Nossa Senhora da Penha. 

Por outro lado, temos que “Data Magna” é 
excludente, ou seja, nada mais deve ser comemorado 
no dia ao qual foi escolhido para tal. Mas em virtude 
da escolha do dia de Nossa Senhora da Penha, não é 
o que ocorreria com a presente matéria. Tornou-se 
uma data flutuante, fazendo do presente Projeto de 
Lei sem forte consistência.  

A inclusão para um mesmo dia, teríamos 
outra questão a analisar. O Estado de Direito exige 
que os administradores públicos ajam em estritas 
conformidades com o que estabelece o ordenamento 
jurídico. Pois bem, o Estado é laico! 

Estado secular ou estado laico é um conceito 
do secularismo onde o Estado é oficialmente neutro 
em relação às questões religiosas, não apoiando nem 
se opondo a nenhuma religião. Um estado secular 
trata todos os seus cidadãos igualmente, 
independentemente de sua escolha religiosa, e não 
deve dar preferência a indivíduos de certa religião.  

A presente proposição, ao pretender instituir 
novel feriado estadual, invade o campo da 
competência privativa da União Federal para legislar 
sobre o direito do trabalho, conforme dispõe o inciso 
I do artigo 22 da Carta Magna de 1988. Com efeito, 
ao Estado membro somente compete instituir feriado 
civil ligado a sua data magna, conforme determina a 
Lei Federal nº 9.093/95. E, para tanto, caberia a chefe 
do executivo analisar. 

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou tal 
questão no julgamento da ADI 3.069/DF (julgamento 
em 24.11.2005), cujos fundamentos vencedores, 
lançados no voto da então Ministra Ellen Gracie, 
aplicam-se ao vertente caso. Vamos a eles: 

 
“Examino, inicialmente, a preliminar 
de conhecimento levantada nas 
informações prestadas pela Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, que 
sustenta a presença, nesta ação, de 
um mero questionamento sobre a 
conformação do ato normativo 
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atacado ao teor da lei federal que 
dispôs feriado, pretensão inviável em 
sede de controle concentrado de 
inconstitucionalidade de normas. 
 
A Lei 9093 de 12.09.95, definiu quais 
são os referidos brasileiros divididos 
entre civis (i -os declarados em lei 
federal; ii -as datas magnas dos 
Estados, fixadas em lei estadual; e iii -
os dias do início e do término do ano 
do centenário de fecundação do 
município, de acordo com a tradição 
local e em número não superior a 
quatro, neste incluída a Sexta-Feira da 
Paixão). 
 
Note-se que o referido Diploma 
representa a instituir das hipóteses de 
feriado, exaustivamente enumeradas, 
pelo legislador federal, que delegou à 
lei estadual, no caso da data magna, e à 
lei municipal, nos casos do ano do 
centenário e dos dias de guardas, tão-
somente a fixação dos dias em que 
deverão recair aqueles feriados 
previamente concebidos. Estaríamos 
no campo da ilegalidade, por exemplo, 
se em discussão a eleição deste ou 
daquele dia do ano como a data magna 
do Distrito Federal. Não é o caso dos 
autos. 
 
Aqui, há a instituição de um novo 
feriado civil Por meio de lei distrital, 
com todos os efeitos daí decorrentes. É 
norma local que busca coexistir, no 
mundo jurídico, com lei federal 
preexistente, não para 
complementação, mas para somar nova 
e independente de feriado civil. 
 
Rejeito, portanto, a preliminar ora 
tratada. 
 
No tocante ao mérito, não verifico 
inconstitucionalidade alguma na 
escolha, pelo legislador distrital, do dia 
30 de outubro como data 
comemorativa em homenagem à 
categoria dos comerciários do Distrito 
Federal. Aliás, desde 1932 esta data é 
nacionalmente considerada dia do 
comerciário, por coincidir com a 
publicação no Diário Oficial do 
Decreto - Lei 4042, que reduziu a 
jornada diária de trabalho da referida 
categoria, de doze para oito horas e 
regulamentou o funcionamento do 
comércio. 
 
Por outro lado, ainda sob a égide das 
Constituições anteriores o STF já 
assentava que implícito ao poder 

privativo da União de legislar sobre 
direito do trabalho estava o de 
“decretar feriado civis, mediante lei 
federal ordinária” (AI 20423, rel. Min. 
Barros Barreto.DJ 24.06.59), por 
envolver tal iniciativa “consonâncias 
nas relações empregatícias e salariais” 
(Representação 1.172, rel. Min. Rafael 
Mayer, DJ 03.08.84). A Constituição 
Federal de 1988, em continuidade a 
esta sistemática estabelece a 
competência privativa da União para 
legislar sobre temas de direito do 
trabalho, aí incluído, segundo a 
jurisprudência apontada, a criação de 
feriado civil, pois este, como bem 
ressaltou o parecer da douta PGR, 
“institui um dia de descanso 
remunerado para os trabalhadores, 
fazendo surgir obrigações para os 
empregadores”. 
 
Diante do exposto, detectada a 
presença de vício formal pela invasão 
de competência privativa da União 
pelo legislador distrital, julgo 
procedente, em parte, o pedido para 
declarar a inconstitucionalidade da 
expressão “e feriado para os efeitos 
legais”, contida no art. 2° da Lei 
3083/02, do Distrito Federal. 
 
É como voto”. 

 
Diante das argumentações expostas, somos 

pela inconstitucionalidade do presente Projeto de Lei 
nº 216/13, motivo pelo qual sugerimos aos ilustres 
pares aprovarem o parecer abaixo exposto:  

 
PARECER N.º 343/2013 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE 
e ANTIJURIDICIDADE do Projeto de Lei n.º 
216/2013, de autoria do Exmo. Senhor Deputado 
Estadual Gilsinho Lopes. 

 
Plenário Rui Barbosa, 08 de outubro de 2013. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
LUZIA TOLEDO 

Relator 
DA VITÓRIA 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
ATAYDE ARMANI 
CLAUDIO VEREZA 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) -Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 349/2013 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 244/2012, de autoria do 

Deputado José Carlos Elias, que dá nova redação ao 
parágrafo único do art. 16 da Lei nº 7.943 de 16 de 
dezembro de 2004, foi lido na Sessão Ordinária do dia 
20.6.2012 e publicado no Diário do Poder Legislativo 
do dia 06.7.2012, às páginas 28 a 30. 

Durante sua tramitação ordinária o Projeto 
recebeu os pareceres nºs 57/2013 da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela 
inconstitucionalidade do projeto e da emenda 
apresentada pelo autor, Deputado José Carlos Elias, 
sendo rejeitado em Plenário na Sessão Ordinária de 
09.04.2013; 57/2013 da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos pela aprovação com 
adoção da emenda e 03/2013 da Comissão de 
Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e Regional, 
de Mobilidade Urbana e de Logística pela rejeição da 
matéria e da emenda. Posteriormente, tendo sido 
aprovado na Sessão Ordinária do dia 23.9.2013 o 
requerimento para sua tramitação em urgência, o 
Projeto foi inserido na Ordem do Dia da Sessão 
Ordinária de 24.9.2013, recebendo, a partir de então, os 
pareceres orais da Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente e da Comissão Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, 
ambos pela aprovação, com adoção da emenda 
apresentada. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei nº 244/2012 à apreciação do Plenário que 
o aprovou na forma do parecer da Comissão de Meio 
Ambiente. Por ter sido aprovado com emenda, o Projeto 
veio a esta Comissão para elaboração de sua Redação 
Final, na forma do artigo 212 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
O Regimento Interno determina que a 

proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei nº 244/2012 foi aprovado pelo 
Plenário com a adoção de emenda apresentada pelo 
autor, Deputado José Carlos Elias, com a seguinte 
redação: 

 
EMENDA MODIFICATIVA N.º 001/2012 

O artigo 1º do Projeto de Lei nº 244/12, de 
autoria do Deputado Estadual José Carlos Elias, que 
altera dispositivo da Lei º 7.943, de 16 de dezembro de 
2004, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 1º (...) 

“Art. 16 (...) 
 
Parágrafo único. Nas áreas referidas no 
caput deste artigo, os loteamentos 
poderão ter uso apenas residencial; os 
desmembramentos, por sua vez, 
poderão ter outros usos.” (NR) 

 
Com base no artigo 215 do Regimento Interno 

e em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 
nº 95/98, alterada pela Lei Complementar Federal nº 
107/01, e nas Normas para Padronização dos Atos 
Legislativos estabelecidas pela Secretaria Geral da 
Mesa, sugerimos à matéria aprovada as alterações 
abaixo destacadas em vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 349/2013 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 
244/2012, de autoria do Deputado José Carlos Elias, na 
forma que segue: 

 
REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 244/12 
 

Dá nova redação ao parágrafo único 
do artigo 16 da Lei nº 7.943, de 
16.12.2004. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O parágrafo único do artigo 16 da Lei 

nº 7.943, de 16.12.2004, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 16. (...) 
 
(...) 
 
Parágrafo único. Nas áreas referidas 
no caput deste artigo, os loteamentos 
poderão ter uso apenas residencial; os 
desmembramentos, por sua vez, 
poderão ter outros usos.” (NR) 

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

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
CLAUDIO VEREZA 

Relator 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

ATAYDE ARMANI 
LUZIA TOLEDO 
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 348/2013 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei nº 227/2012, de autoria da 
Deputada Solange Lube, que disciplina a 
obrigatoriedade de transparência, por meio de 
divulgação eletrônica, pelas entidades privadas sem 
fins lucrativos que recebam recursos públicos do 
Estado, foi lido na Sessão Ordinária do dia 11.6.2012 
e publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
25.6.2012, às páginas 35 e 36. 
 Durante sua tramitação ordinária o Projeto 
recebeu o parecer nº 388/2012 da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa, com adoção de emenda 
modificativa e os pareceres nºs 210/2012 da 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos; 01/2013 da Comissão de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Nutricional e 75/2013 
da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, todos 
pela aprovação com adoção da emenda modificativa 
apresentada na Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei nº 227/2012 à apreciação do Plenário 
que o aprovou na forma do Parecer da Comissão de 
Justiça. Por ter sido aprovado com emenda, o Projeto 
veio a esta Comissão para elaboração de sua Redação 
Final, na forma do artigo 212 do Regimento Interno. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei nº 227/2012 foi aprovado 
pelo Plenário com a adoção de emenda apresentada 
na Comissão de Justiça, com a seguinte redação: 
 

Emenda Modificativa nº 01 ao 
Projeto de Lei nº 227/2012: 
 
- Os artigos 1º e 2º do Projeto de Lei 
nº 227/2012, de autoria da Senhora 
Deputada Solange Lube, que 

disciplina a obrigatoriedade de 
transparência, por meio de 
divulgação eletrônica, pelas 
entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam recursos 
públicos do Estado, passam a ter a 
seguinte redação: 
 
“Art. 1º As entidades privadas sem 
fins lucrativos que recebam recursos 
públicos a título de subvenções e 
auxílios ou em parcerias com o 
Estado do Espírito Santo, ficam 
obrigadas a publicar, em página 
eletrônica própria (Home Page) na 
rede mundial de computadores, em 
período a ser definido através de ato 
próprio do Poder Executivo, os 
demonstrativos das transferências 
realizadas e a respectiva prestação de 
contas, especificando as pessoas 
jurídicas ou físicas, com os 
respectivos números de registro no 
Cadastro Nacional de pessoas 
Jurídicas - CNPJ e Cadastro de 
pessoas Físicas - CPF. 

 
Art. 2º A não observância do 
disposto no artigo 1º sujeitará a 
entidade infratora à suspensão do 
repasse dos recursos públicos 
advindos do Estado do Espírito Santo 
até sua regularização, observado o 
devido processo legal. 

 
(...)” 

 
Com base no artigo 215 do Regimento 

Interno e em atenção ao disposto na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei 
Complementar Federal nº 107/01, e nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações a seguir destacadas em 
vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 348/2013 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 
227/2012, de autoria da Deputada Solange Lube, na 
forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI N.º 227/12 

 
Disciplina a obrigatoriedade de 
transparência, por meio de 
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divulgação eletrônica, pelas 
entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam recursos 
públicos do Estado do Espírito 
Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º As entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam recursos públicos a título de 
subvenções e auxílios ou em parcerias com o Estado 
do Espírito Santo ficam obrigadas a publicar, em 
página eletrônica própria (Home Page) na rede 
mundial de computadores, em período a ser definido 
através de ato próprio do Poder Executivo, os 
demonstrativos das transferências realizadas e a 
respectiva prestação de contas, especificando as 
pessoas jurídicas ou físicas, com os respectivos 
números de registro no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica - CNPJ e no Cadastro de Pessoas Físicas - 
CPF. 

 
Art. 2º A não observância do disposto 

no artigo 1º sujeitará a entidade infratora à suspensão 
do repasse dos recursos públicos advindos do Estado 
do Espírito Santo até a sua regularização, observado 
o devido processo legal. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após 

decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação 
oficial. 

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
CLAUDIO VEREZA 

Relator 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

ATAYDE ARMANI 
LUZIA TOLEDO 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 354/2013 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei nº 300/2012, de autoria da 
Deputada Luzia Toledo, que obriga os fornecedores a 

informar aos consumidores, além do preço à vista de 
produtos e serviços, os valores, quantidade de 
parcelas e juros, bem como o preço total a prazo, foi 
lido na Sessão Ordinária do dia 01.8.2012 e 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
09.8.2012, às páginas 17 e 18. 
 Durante sua tramitação ordinária o Projeto 
recebeu o parecer nº 483/2012 da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa, com adoção de emenda 
modificativa apresentada pela autora e os pareceres 
nºs 16/2013 da Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos; 10/2013 da Comissão de 
Defesa do Consumidor e 65/2013 da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, todos pela aprovação 
com adoção da emenda modificativa apresentada na 
Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei nº 300/2012 à apreciação do Plenário 
que o aprovou na forma do Parecer da Comissão de 
Justiça. Por ter sido aprovado com emenda, o Projeto 
veio a esta Comissão para elaboração de sua Redação 
Final, na forma do artigo 212 do Regimento Interno. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei nº 300/2012 foi aprovado 
pelo Plenário com a adoção de emenda apresentada 
na Comissão de Justiça pela autora, Deputada Luzia 
Toledo, com a seguinte redação: 
 

EMENDA AO PROJETO DE LEI N.º 300/2012 
 

EMENDA MODIFICATIVA N.º 001/2012 
A Ementa do Projeto de Lei nº 300/2012 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Ficam os fornecedores obrigados a 
informar aos consumidores os preços 
de produtos e serviços à vista, bem 
como o preço total a prazo, com a 
quantidade das parcelas e os juros 
aplicados.” 

 
O artigo 1º do Projeto de Lei nº 300/2012 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 1º. Ficam os fornecedores 
obrigados a informar aos 
consumidores os preços de produtos 
e serviços à vista, bem como o preço 
total a prazo, com a quantidade das 
parcelas e os juros aplicados.” 
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Com base no artigo 215 do Regimento 
Interno e em atenção ao disposto na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei 
Complementar Federal nº 107/01, e nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações a seguir destacadas em 
vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 354/2013 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 300/2012, de autoria da Deputada Luzia Toledo, 
na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI N.º 300/12 

 
Obriga os fornecedores a informar aos 

consumidores os preços de produtos e serviços à 
vista, bem como o preço total a prazo, com a 
quantidade das parcelas e os juros aplicados. 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Os fornecedores ficam obrigados a 
informar aos consumidores os preços de produtos e 
serviços à vista, bem como o preço total a prazo, com 
a quantidade das parcelas e os juros aplicados. 

 
Parágrafo único. O disposto no caput refere-

se às informações prestadas pelos fornecedores por 
meio de cartazes expostos em seus estabelecimentos 
comerciais e nas vias públicas, panfletos distribuídos 
em residências e por jornais de bairro ou de grande 
circulação, demais meios de comunicação, anúncios 
em vitrines, araras, prateleiras e em qualquer outro 
lugar onde o produto ou serviço seja exibido ao 
consumidor. 

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

publicação. 
 
 Plenário Rui Barbosa, 15 de outubro de 
2013. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
DA VITÓRIA 

GILSINHO LOPES 
LUZIA TOLEDO 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 353/2013 

 
RELATÓRIO 

 
 O Projeto de Lei nº 325/2012, de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai, que cria o Programa 
“Empresa Amiga da Educação” no âmbito do Estado 
do Espirito Santo, foi lido na Sessão Ordinária do dia 
28.8.2012 e publicado no Diário do Poder Legislativo 
do dia 06.9.2012, à página 31. 
 Durante sua tramitação ordinária o Projeto 
recebeu o parecer nº 460/2012 da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 
boa técnica legislativa, com adoção de emenda 
supresssiva e os pareceres nºs 19/2013 da Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos; 
02/2013 da Comissão de Educação e 57/2013 da 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, todos 
pela aprovação com adoção da emenda supressiva 
apresentada na Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei nº 325/2012 à apreciação do Plenário 
que o aprovou na forma do Parecer da Comissão de 
Justiça. Por ter sido aprovado com emenda, o Projeto 
veio a esta Comissão para elaboração de sua Redação 
Final, na forma do artigo 212 do Regimento Interno. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei nº 325/2012 foi aprovado 
pelo Plenário com a adoção de emenda apresentada 
na Comissão de Justiça, com a seguinte redação: 
 

Emenda Supressiva n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 
325/2012 

 
- Fica suprimida a expressão “município” no 

artigo 1º e seu Parágrafo Único do Projeto de Lei nº 
325/2012 de autoria da Excelentíssima Senhora 
Deputada Aparecida Denadai, que dispõe sobre a 
criação do Programa “Empresa Amiga da Educação”, 
o qual passa a ter a seguinte redação: 
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“Art. 1º - Cria o Programa 
“Empresa Amiga da Educação”, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, 
com o propósito de estimular as 
pessoas jurídicas a contribuírem 
para a melhoria da qualidade do 
ensino na rede pública estadual. 

 
Parágrafo Único - A participação 
das pessoas jurídicas no Programa 
dar-se-á sob a forma de doações de 
materiais, realização de obras de 
manutenção, conservação, reforma e 
ampliação dos prédios escolares ou 
de outras ações que visem beneficiar 
o ensino nas escolas estaduais”. 

 
Com base no artigo 215 do Regimento 

Interno e em atenção ao disposto na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei 
Complementar Federal nº 107/01, e nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações a seguir destacadas em 
vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 353/2013 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 325/2012, de autoria da Deputada Aparecida 
Denadai, na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N.º 
325/2012 

 
Cria o Programa “Empresa Amiga 
da Educação” no âmbito do Estado. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica criado o Programa “Empresa 

Amiga da Educação”, no âmbito do Estado, com o 
propósito de estimular as pessoas jurídicas a 
contribuírem para a melhoria da qualidade do ensino 
na rede pública estadual. 

 
Parágrafo único. A participação das pessoas 

jurídicas no Programa dar-se-á sob a forma de 
doações de materiais, realização de obras de 
manutenção, conservação, reforma e ampliação dos 
prédios escolares ou de outras ações que visem 
beneficiar o ensino nas escolas estaduais. 

 
Art. 2º As pessoas jurídicas cooperantes 

poderão divulgar, com fins promocionais e 
publicitários, as ações praticadas em benefício da 
escola adotada. 

 
Art. 3º O Poder Público não terá ônus de 

nenhuma natureza e não concederá quaisquer 
prerrogativas aos cooperados além das previstas no 
artigo 2º desta Lei.  

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

publicação. 
 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

CLAUDIO VEREZA 
Relator 

LUZIA TOLEDO 
GILSINHO LOPES 

DA VITÓRIA 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

ATAYDE ARMANI 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER N.º 355/2013 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 376/2012, de autoria do 
Deputado Gilsinho Lopes, que modifica a lei 
6.228/2000, para responsabilizar as instituições 
bancárias pela prevenção dos crimes de “saidinha de 
banco”, foi lido na Sessão Ordinária do dia 
15.10.2012 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 25.10.2012, às páginas 11 e 12. 
 Durante sua tramitação ordinária o Projeto 
recebeu o parecer nº 540/2012 da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa, com adoção de emenda 
modificativa e os pareceres nºs 21/2013 da Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos; 
11/2013 da Comissão de Defesa do Consumidor; 
04/2013 da Comissão de Segurança e Combate ao 
Crime Organizado e 56/2013 da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, todos pela aprovação 
com adoção da emenda modificativa apresentada na 
Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei nº 376/2012 à apreciação do Plenário 
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que o aprovou na forma do Parecer da Comissão de 
Justiça. Por ter sido aprovado com emenda, o Projeto 
veio a esta Comissão para elaboração de sua Redação 
Final, na forma do artigo 212 do Regimento Interno. 
 Este é o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Regimento Interno determina que a 
proposição aprovada com emenda ou com flagrante 
desrespeito às normas gramaticais e de técnica 
legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 
exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei nº 376/2012 foi aprovado 
pelo Plenário com a adoção de emenda apresentada 
na Comissão de Justiça, com a seguinte redação: 
 

Emenda Modificativa n.º 01 ao Projeto de Lei nº 
376/2012 

 
- O parágrafo único do art. 4º-A, constante do 

art. 1º do Projeto de Lei n. 376/2012, de autoria do 
Deputado Estadual Gilsinho Lopes, a ser 
acrescentado à Lei Estadual n. 6.228/2000, passa a ter 
a seguinte redação: 
 

“Art. 4º-A 
 
Parágrafo único. O fornecedor será 
responsável, independentemente de 
culpa, pelos danos morais ou 
patrimoniais de qualquer espécie 
causados aos consumidores ou 
terceiros que intervierem na relação 
de consumo ocorridos dentro do 
lapso temporal necessário ao ingresso 
e ao egresso dos estabelecimentos.” 

 
Com base no artigo 215 do Regimento 

Interno e em atenção ao disposto na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei 
Complementar Federal nº 107/01, e nas Normas para 
Padronização dos Atos Legislativos estabelecidas 
pela Secretaria Geral da Mesa, sugerimos à matéria 
aprovada as alterações a seguir destacadas em 
vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 355/2013 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 376/2012, de autoria do Deputado Gilsinho 
Lopes, na forma que segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 
376/12 

 
Acrescenta o artigo 4º-A à Lei nº 

6.228, de 09.6.2000, para 
responsabilizar as instituições 
bancárias pela prevenção dos crimes 
de “saidinha de banco”. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º A Lei nº 6.228, de 09.6.2000, passa a 
vigorar acrescida do Art. 4º-A, com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 4º-A O fornecedor de serviços 
de natureza bancária, financeira, de 
crédito ou securitária garantirá, 
ainda, a segurança dos consumidores 
durante o ingresso e egresso dos 
estabelecimentos. 
 
Parágrafo único. O fornecedor será 
responsável, independentemente de 
culpa, pelos danos morais ou 
patrimoniais de qualquer espécie 
causados aos consumidores ou 
terceiros que intervierem na relação 
de consumo ocorridos dentro do 
lapso temporal necessário ao ingresso 
e ao egresso nos estabelecimentos.” 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
CLAUDIO VEREZA 

Relator 
ATAYDE ARMANI 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
GILSINHO LOPES 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) -Publique-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
364/2013 

 
Senhor Presidente: 
 
 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, que 
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encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
IRANILSON CASADO PONTES, o seguinte pedido de 
informações: 
 

-Qual a situação do projeto de 
DRAGAGEM E AMPLIAÇÃO DA 
CALHA DO RIO FORMATE, que 
prevê a redução dos efeitos das cheias, 
e também atenuar alagamentos e 
requalificar o espaço urbano nos 
arredores do rio? 

 
- Qual a previsão para início das obras 
e qual o prazo de execução? 

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
LÚCIA DORNELLAS 

Deputada Estadual - PT 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
365/2013 

 
Senhor Presidente: 
 
 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, que 
encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
IRANILSON CASADO PONTES, o seguinte pedido de 
informações: 
 

-Qual a situação do projeto de 
DESASSOREAMENTO E 
REVITALIZAÇÃO DA CALHA E RIO 
MARINHO, que envolve obras de limpeza 
e dragagem do rio; construção de parques 
lineares; requalificação dos espaços 
degradados; execução de ações de 
preservação ambiental com a implantação 
de sistema de monitoramento de 
informação hidroclimáticas; e 
reassentamento de famílias que residem às 
margens do leito do Marinho? 

 
- Qual a previsão para início das obras e 
qual o prazo de execução? 

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
LÚCIA DORNELLAS 

Deputada Estadual - PT 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
366/2013 

 
Senhor Presidente: 
 
 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, que 
encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas, FÁBIO NEY 
DAMASCENO, o seguinte pedido de informações: 
 

-Cópia dos projetos previstos para 
implantação de viadutos/alças ao 
longo da BR 262, no perímetro de 
Cariacica. 

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
LÚCIA DORNELLAS 

Deputada Estadual - PT 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
367/2013 

 
Senhor Presidente: 
 
 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, que 
encaminhe ao Exmº Sr. Secretária de Estado de 
Controle e Transparência, ANGELA MARIA SOARES 
SILVARES, o seguinte pedido de informações: 
 

-Relação dos investimentos do 
Governo do Estado no município de 
Cariacica, no período de 2010 a 
setembro/2013 (separados por 
exercício financeiro e em meio digital). 

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
LÚCIA DORNELLAS 

Deputada Estadual - PT 

http://www.es.gov.br/Governo/Executivos/91/iranilson-casado-pontes.htm
http://www.es.gov.br/Governo/Executivos/91/iranilson-casado-pontes.htm
http://www.es.gov.br/Governo/Executivos/99/fabio-ney-damasceno.htm
http://www.es.gov.br/Governo/Executivos/99/fabio-ney-damasceno.htm
http://www.es.gov.br/Governo/Executivos/77/angela-maria-soares-silvares.htm
http://www.es.gov.br/Governo/Executivos/77/angela-maria-soares-silvares.htm
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O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -Oficie-se. 
 Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
368/2013 

 
Senhor Presidente: 
 
 A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, que 
encaminhe ao Exmº Sr. Secretária de Estado de 
Controle e Transparência, ANGELA MARIA SOARES 
SILVARES, o seguinte pedido de informações: 

-Relação dos investimentos do 
Governo do Estado no município de 
Guarapari, no período de 2010 a 
setembro/2013 (separados por 
exercício financeiro e em meio 
digital). 

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
LÚCIA DORNELLAS 

Deputada Estadual - PT 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -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 
369/2013 

 
Senhor Presidente: 
 
 O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª que seja 
encaminhado PEDIDO DE INFORMAÇÃO à 
Secretaria de Estado da Educação referente às 
informações sobre as condições da estrutura física da 
EEEFM Liceu Muniz Freire, 171, Bairro 
Independência, município de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. O objetivo deste pedido é aferir as 
condições de funcionamento da escola uma vez 
recebemos muitas reclamações da comunidade 
escolar quanto ao mal estado de conservação do 
espaço, que apresenta muitas rachaduras, infiltrações 
e queda de reboco o que coloca em risco a vida dos 
alunos que lá frequentam.  

Sem mais para o momento, reitero meu 
apreço e distinta consideração. 
 

Sala das Sessões, 09 de outubro de 2013. 
 

RODRIGO COELHO 
Deputado Estadual - PT 

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) - Oficie-se.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 
n.º  362/2013, do Deputado Paulo Roberto, de 
Sessão Solene, para comemorar junto com a 
Sociedade Capixaba o aniversário de 60 anos de 
Fundação da Petrobrás,  que conquista assim seu 
Jubileu de Diamante, a realizar-se às 19:00  horas, do 
dia 26 de novembro, do corrente ano. Lido na 97.ª 
Sessão Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 
2013, e adiada a votação por falta de quorum. 
 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.º 
362/2013, lido em  sessão anterior. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 
n.º 363/2013, da Mesa Diretora, de  transferência da 
Sessão Solene,  em homenagem aos 45 Anos da 
Escola Superior de Ciência da Santa Casa de 
Misercórdia de Vitória, que seria realizada às 19h, do 
dia 11 de  novembro, para às 19h do 
dia 02 de dezembro do corrente ano. Lido na 97.ª 
Sessão Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 
2013, e adiada a votação por falta de quorum. 
 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação o Requerimento n.º 
363/2013, lido em  sessão anterior. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 370/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
V. Exa., após ouvido o Plenário, a alteração da 

http://www.es.gov.br/Governo/Executivos/77/angela-maria-soares-silvares.htm
http://www.es.gov.br/Governo/Executivos/77/angela-maria-soares-silvares.htm
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SESSÃO SOLENE de “celebração dos 25 anos de 
carreira do Cantor Lício Bruno”, para homenagear 
o Projeto Libertarte da Fundação Operartes, 
mantida a data do dia 19 de novembro de 2013 às 
19h, no Plenário Dirceu Cardoso desta Casa de Leis. 
 

Palácio Domingos Martins, 16 de outubro 
de 2013. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual -PV 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados José Carlos Elias e Lúcia 
Dornellas) 

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
370/2013, que acaba de ser lido.(Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 371/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a V. 
Ex.ª, após ouvido o Plenário, realização de SESSÃO 
ESPECIAL, Debate sobre Eleição direta para gestor 
Escolar - PEC 011/2013 -Eleição Escolar , a 
realizar-se no dia 20/11/2013, quarta feira, às 19h. 
 

Palácio Domingos Martins, 15 de outubro 
de 2013. 
 

RODRIGO COELHO 
Deputado Estadual - PT 

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
371/2013, que acaba de ser lido.(Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO N.º 372/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 
V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, realização de 
SESSÃO SOLENE para entrega da “Comenda 
Eusthachio Ramacciotti”, para homenagear aquele 
que se destacaram na luta por melhores condições de 
trabalho e defesa dos interesses dos trabalhadores e 
servidores públicos, a ser realizada no dia, 27 de 
novembro  2013, às 19h,  no Plenário Dirceu Cardoso, 
nesta casa de leis. 
 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2013. 
 

GILSINHO LOPES 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão o Requerimento n.º 
372/2013, que acaba de ser lido.(Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer 
n.o 332/2013, da Comissão de Justiça, 
pela manutenção do despacho denegatório aposto 
ao Projeto de  Resoluçãon.o 26/2013, de autoria da 
Deputada      Luzia Toledo, que cria a Procuradoria 
Especial da Mulher, como órgão não vinculado à 
Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado, e 
dá outras providências. Publicado integralmente no 
DPL do dia 16 de outubro de 2013. 
 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 332/2013, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela manutenção do 
despacho denegatório ao Projeto de Resolução n.º 
26/2013.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
Aprovado.  
Arquive-se o projeto. 
Continua a leitura do Expediente.  

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

319/2013, da Comissão de Justiça, pela rejeição do 
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despacho denegatório, aposto ao Projeto de   Lei n.º 
232/2013, do Deputado Glauber Coelho, que cria a 
Semana da Consciência e do Combate à 
Depressão. Publicado integralmente no DPL do 
dia 16 de outubro de 2013. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Cacau Lorenzoni) 

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Informo aos Senhores Deputados que 
se o Parecer n.º 319/2013, da Comissão de Justiça, 
for aprovado, a matéria será arquivada; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela rejeição do 
despacho denegatório ao Projeto de Lei n.º 232/2013.  

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

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

Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 
n.o 966/2013, do Deputado Luiz Durão, ao 
Governador do Estado, para instalação de uma torre 
repetidora de telefonia móvel e internet 3G, na 
localidade de São Jorge de Barra Seca, Vila 
Valério/ES. Lida na 97.ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 16 de outubro de 2013, e adiada a 
votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 966/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 
n.o 967/2013, do Deputado Luiz Durão, ao 
Governador do Estado, para instalação de uma torre 
repetidora de telefonia móvel e internet 3G na 
localidade de Jurama, Vila Valério/ES. Lida na 97.ª 
Sessão Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 
2013, e adiada a votação por falta de quorum. 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 967/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 
n.o 968/2013, do Deputado Jamir Malini, ao 
Governador do Estado, para ligação entre as 
localidades de Taquarussu, Patrão Mor e São Miguel, 

no Município de Marilândia. Lida na 97.ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 2013, e 
adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 968/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 
n.o 969/2013, do Deputado Glauber Coelho, ao 
Governador do Estado, para reforma na estrutura 
física da Escola Estadual Eliseu Lofego, localizada 
em Cachoeiro de Itapemirim/ES. Lida na 97.ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 2013, e 
adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 969/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 
n.o 970/2013, do Deputado Glauber Coelho, ao 
Governador do Estado, para reforma na estrutura física 
da Escola Estadual Clube do Bosque, localizada em 
Cachoeiro de Itapemirim/ES. Lida na 97.ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 2013, e 
adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 970/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.o 
971/2013, do Deputado Glauber Coelho, ao Governador 
do Estado, para reforma na estrutura física da Escola 
Estadual Amélia Toledo do Rosário, localizada no 
Córrego dos Monos, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Lida na 97.ª Sessão Ordinária, realizada dia 16 de 
outubro de 2013, e adiada a votação por falta de 
quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 971/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 



Vitória-ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 27 

n.o 972/2013, do Deputado Glauber Coelho, ao 
Governador do Estado, para reforma na estrutura 
física da Escola Estadual Santa Cecília, localizada em 
Cachoeiro de Itapemirim/ES. Lida na 97.ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 2013, e 
adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 972/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 
n.o 973/2013, do Deputado Glauber Coelho, ao 
Governador do Estado, para reforma na estrutura 
física do CEEJA -Centro Estadual de Educação de 
Jovens e Adultos, localizada em Cachoeiro de 
Itapemirim/ES. Lida na 97.ª Sessão Ordinária, 
realizada dia 16 de outubro de 2013, e adiada a 
votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 973/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 
n.o 974/2013, do Deputado Glauber Coelho, ao 
Governador do Estado, para reforma na estrutura física 
da Escola Estadual - Ana Monteiro de Paiva, localizada 
no Município de Alegre. Lida na 97.ª Sessão 
Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 2013, e 
adiada a votação por falta de quorum. 

 
(Comparecem os Senhores Deputados 
Claudio Vereza e Solange Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 974/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação 
n.o 975/2013, do Deputado Glauber Coelho, ao 
Governador do Estado, para reforma na estrutura física 
da Escola Estadual -Juvenal Nolasco, localizada 
no Município de Divino São Lourenço. Lida na 97.ª 
Sessão Ordinária, realizada dia 16 de outubro de 
2013, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação a Indicação n.º 975/2013, 
lida em  sessão anterior.(Pausa) 

 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 977/2013 

 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de Princesa, 
no município de Rio Novo do Sul -
ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Princesa, no município de Rio 
Novo do Sul ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
977/2013, que acaba de ser lida.(Pausa) 
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 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 978/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de Trindade, 
no município de Iúna -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Trindade, no município de 
Iúna ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar os 
pequenos e médios agricultores, ligando os homens e 
mulheres do campo ao resto do mundo, proporcionando 
uma infinita possibilidade de novos negócios e 
aumentando a qualidade de vida de milhares de pessoas, 
que ainda hoje ficam isolados sem nenhum tipo de 
comunicação, em pleno século 21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas que 
vivem nas comunidades rurais, proporcionando a seus 
moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 

978/2013, 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 979/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de São 
Rafael, no município de Linhares -
ES. 
 

A presente indicação tem como objetivo 
incluir a localidade de São Rafael, no município de 
Linhares ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar os 
pequenos e médios agricultores, ligando os homens e 
mulheres do campo ao resto do mundo, proporcionando 
uma infinita possibilidade de novos negócios e 
aumentando a qualidade de vida de milhares de pessoas, 
que ainda hoje ficam isolados sem nenhum tipo de 
comunicação, em pleno século 21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas que 
vivem nas comunidades rurais, proporcionando a seus 
moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 
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O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
979/2013, 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 980/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de São João 
do Príncipe, no município de Iúna -
ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de São João do Príncipe, no 
município de Iúna ao Programa do Governo do 
Estado Comunicação no Campo que pretende levar 
até as localidades que não possuem sinal de telefonia 
e internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
980/2013, 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 981/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de Ponte do 
Pancas, no município de Colatina -
ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Ponte do Pancas, no município 
de Colatina ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
981/2013, 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 982/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de Alto Santa 
Maria (Várzea Alegre), no município 
de Santa Teresa -ES. 
 

A presente indicação tem como objetivo 
incluir a localidade de Alto Santa Maria (Várzea 
Alegre), no município de Santa Teresa ao Programa 
do Governo do Estado Comunicação no Campo que 
pretende levar até as localidades que não possuem 
sinal de telefonia e internet, esta importante 
ferramenta para beneficiar os pequenos e médios 
agricultores, ligando os homens e mulheres do campo 
ao resto do mundo, proporcionando uma infinita 
possibilidade de novos negócios e aumentando a 
qualidade de vida de milhares de pessoas, que ainda 
hoje ficam isolados sem nenhum tipo de 
comunicação, em pleno século 21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 

grandes centros urbanos. 
Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
982/2013, 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 983/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de 
Bonsucesso, no município de Apiacá 
-ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Bonsucesso, no município de 
Apiacá ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
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Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
983/2013, 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 984/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de Itaçu, no 
município de Itaguaçu -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Itaçu, no município de 
Itaguaçu ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 

sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
984/2013, 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 985/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de Paulista, 
no município de Barra de São 
Francisco -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Paulista, no município de 
Barra de São Francisco ao Programa do Governo do 
Estado Comunicação no Campo que pretende levar 
até as localidades que não possuem sinal de telefonia 
e internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
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homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
985/2013, 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 986/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de 
telefonia móvel -celular e de 
Internet 3G para beneficiar a 
localidade de Anghá, no município 
de Conceição do Castelo -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Anghá, no município de 
Conceição do Castelo ao Programa do Governo do 
Estado Comunicação no Campo que pretende levar 

até as localidades que não possuem sinal de telefonia 
e internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
986/2013, 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 987/2013 
 

Referência: Programa Caminhos do 
Campo em Comunidade de 
Ibatiba/ES.  

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 
encaminhada ao Exmo. Senhor José Renato 
Casagrande, Governador do Estado do Espírito Santo 
a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  
 

- Inclusão do trecho que liga a 
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ponte do Leondines Moreno (no 
final da Rua Manoel da Silveira) 
até o Campo da Comunidade de 
Santa Maria de Cima 
(aproximadamente 9,5 km), em 
Ibatiba, no Programa Caminhos do 
Campo. 

 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado: 
 

Nosso pleito visa atender às inúmeras 
reclamações dos moradores da região que postulam a 
inclusão do trecho em epígrafe no Programa Estadual 
Caminhos do Campo. 

O asfaltamento postulado é uma necessidade 
URGENTE, em virtude do constante movimento de 
veículos automotores e de pessoas, haja vista tratar-se 
de uma via de suma importância no município de 
Ibatiba. Tal obra é uma justa reivindicação da 
Comunidade, uma vez que irá proporcionar mais 
segurança para as pessoas que por ali trafegam.  

Cumpre ressaltar, que a Comunidade de 
Santa Maria é uma das maiores produtoras de grãos 
do Município, assim a adequação e o revestimento 
das estradas rurais em comento são de condições 
imprescindíveis para melhorar a acessibilidade além 
de agilizar o escoamento da safra. 

O Programa Caminhos do Campo, 
desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito 
Santo, visa, precipuamente, a pavimentação de 
estradas vicinais, priorizando as áreas de maior 
concentração de agricultura familiar, de sorte a 
beneficiar o escoamento da produção e reduzir os 
custos e as perdas dos produtos perecíveis. 

Impulsionados por tal assertiva, vimos 
perante Vossa Excelência pugnar pelo atendimento 
da presente propositura, para que, desta forma, 
chegue à região o tão almejado progresso.  

Isto posto, cientes da seriedade e 
responsabilidade que tem caracterizado vossa atuação 
no Executivo Estadual, agradecemos 
antecipadamente o acolhimento desta indicação e 
aproveitamos para renovar os protestos de elevada 
estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 
indicação. 

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 
 

SANDRO LOCUTOR  
Deputado Estadual - PPS 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
987/2013, 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 988/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado Estadual Euclério Sampaio, 

como representante dos capixabas, legitimado pelo 
voto popular, através do presente requerimento de 
INDICAÇÃO. 

Indico, com o escopo de contribuir com os 
propósitos que a administração estadual tem 
esboçado e utilizando o orçamento estadual, celebrar 
convênio com a Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) a 
liberação de recursos para pavimentação, drenagem 
para o Beco da Uva / Travessa Amanda / Bairro de 
Paul / valor R$310.000,00 (Trezentos e Dez Mil 
Reais). 

 
Palácio Domingos Martins, 15 de outubro 

de 2013. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual -PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A comunidade local vem enfrentando 

grandes dificuldades de acesso as suas residências há 
muitos anos. A importância da destinação desses 
recursos representará o resgate da dignidade daquelas 
famílias que residem no beco. 

Essa obra não só beneficiará os moradores do 
beco, mas a todos em seu entorno que após a sua 
conclusão não mais correrão o risco de 
deslocamentos de terra que constantemente ocorre 
em período chuvoso. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
988/2013, 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 989/2013 
 
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” do trecho de 21 km, 
tendo início no Bairro Ponte do 
Pancas, na Rodovia do Café, 
passando pelo Patrimônio de São 
Salvador, indo em direção à 
comunidade de São João Pequeno, 
também conhecida como 
Patrimônio do Moschen, 
pertencente ao Município de 
Colatina - ES. 

 
A pavimentação da estrada que compreende 

o trecho indicado atenderá às comunidades rurais 
supramencionadas, facilitando o escoamento da 
produção agrícola e beneficiando um grande número 
de produtores rurais, que têm sua renda oriunda da 
agricultura familiar. 

Esta Indicação tem o escopo contribuir 
diretamente para a melhoria da qualidade de vida tão 
almejada pelos moradores. Além de ser fator 
determinante para o desenvolvimento do 
agroturismo, da fruticultura, da pecuária e toda 
produção agrícola da região, bem como, melhorar o 
acesso às Escolas e ao Centro de Tratamento e 
Recuperação de Dependentes Químicos de Álcool e 
Drogas em geral (Projeto Nascer de Novo) existentes 
neste trecho. 

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

 
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2013. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
989/2013, 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 990/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 
encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 
do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Celebração de convênio entre o 
DETRAN/ES e o município de Muqui 
para realização de estudo de 
reordenamento e sinalização do 
trânsito na sede do município.  

 
A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 
Espírito Santo a necessidade da realização de um 
convênio a ser celebrado entre o Departamento 
Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES) e 
o município de Muqui a fim de que seja procedido o 
reordenamento e sinalização do trânsito na sede do 
referido município. 

Esclarecemos que a configuração atual do 
trânsito na sede do município é muito ultrapassada e 
não acompanhou o crescimento populacional e da 
frota de veículos, de modo que hoje o trânsito é 
desorganizado, lento e perigoso, carecendo de 
sinalização adequada e reordenamento do fluxo 
viário.  

Vale ressaltar ainda que o município possui 
diversos sítios históricos, monumentos e patrimônios 
tombados, de maneira que a nova malha viária 
precisa de um estudo que contemple a incolumidade 
dos referidos patrimônios históricos e culturais.  

Sabemos ainda que a mobilidade urbana é um 
grande desafio das sociedades contemporâneas em 
decorrência do aumento excessivo da quantidade de 
veículos que aumenta exponencialmente, causando 
desordem e dificuldades de locomoção que terminam 
por dificultar escoamento da produção econômica 
local, além de serem motivadoras de acidentes, 
vítimas e sofrimento.  

Cientes do enorme esforço realizado pelo 
Poder Executivo no sentido de melhorar a malha 
viária de nosso Estado, a fim de proporcionar 
melhores condições de tráfego e segurança aos 
nossos cidadãos, fomentando a economia e 
desonerando a produção, diminuindo os acidentes e 
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mortes nas estradas.  
Ante o exposto, e na certeza de ser de 

extrema relevância a presente indicação, venho 
clamar aos nobres deputados que a aprovem em todos 
os seus termos, para que o Governo do Estado tome 
as providências pertinentes, com a urgência que o 
caso requer. 

 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2013. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual -Líder do PMN 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
990/2013, 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 991/2013 
 

Sugere ao Poder Executivo que seja 
contratada empresa de Segurança do 
Trabalho para analisar o percentual 
de insalubridade a que os 
funcionários do Hospital Dr.ª Rita de 
Cássia tem direito a receberem, 
diante de medições dos riscos 
biológicos, químicos e radiológicos 
que estão expostos. 

 
Senhor Presidente: 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
o Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174 do Regimento, que seja encaminhada ao 
Exmo. Senhor José Renato Casagrande, Governador 
do Estado do Espírito Santo a INDICAÇÃO da 
seguinte matéria: que seja contratada empresa de 
Segurança do Trabalho para efetuar laudos 
técnicos, com o objetivo de analisar o percentual de 
insalubridade a que os funcionários do Hospital 
Dr.ª Rita de Cássia tem direito a receberem, diante 
de medições dos riscos biológicos, químicos e 
radiológicos que estão expostos. 
 
Exmo. Senhor Governador do Estado, 

A presente indicação tem como finalidade 
atender reivindicação oriunda de funcionário do 
Hospital Dr.ª Rita de Cássia que trabalha nesta 
relevante unidade hospitalar na região norte do 
Espírito Santo, visando acerta o percentual de 
insalubridade a que os funcionários tem direito de 
receberem e melhorar a estabilidade emocional 
desses, bem como promover justa remuneração, pois 
trabalham e estão expostos a doenças infecto 
contagiosa, conforme faço juntar laudos de 
funcionários que trabalham na supracitada unidade 
hospitalar. 

Ainda, informo que segue em anexo ofício 
protocolizado neste gabinete solicitando auxílio 
deste parlamentar para que interceda junto ao 
Governo do Estado.  

Sabedor que somos da seriedade e 
responsabilidade que tem caracterizado vossa 
atuação no Executivo Estadual, agradecemos 
antecipadamente o acolhimento desta indicação e 
aproveitamos para renovar protestos de elevada 
estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 
indicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 15 de outubro 
de 2013. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual -PV 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
991/2013, 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 992/2013 

 
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 
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do Campo” na estrada que liga o 
Distrito de Boa Vista, no município 
de Nova Venécia/ES, ao Distrito de 
Vila Itaperuna, pertencente ao 
município de Barra de São 
Francisco/ES. 

 
A pavimentação da estrada que compreende 

o trecho indicado atenderá as comunidades rurais da 
região, beneficiando diversas famílias. 

Esta Indicação tem o escopo contribuir 
diretamente para a melhoria da qualidade de vida tão 
almejada pelos moradores. Além de ser fator 
determinante para o desenvolvimento do setor de 
extração de pedras ornamentais, logo, para ampliar o 
escoamento de tal riqueza até às localidades onde 
estão instaladas as indústrias de beneficiamento, bem 
como para a região portuária e metropolitana. 

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

 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
992/2013, 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 993/2013 
 
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” o trecho que liga o 
Distrito de Santa Terezinha, no 

município de Ecoporanga/ES à 
comunidade de zona rural de 
Córrego do “Denzol”, no Distrito 
de Vila Paulista, pertencente ao 
município de Barra de São 
Francisco. 

 
A pavimentação da estrada que compreende 

o trecho indicado atenderá as comunidades rurais 
supramencionadas facilitando o escoamento da 
produção agrícola e beneficiando um grande número 
de produtores rurais, que têm sua renda oriunda da 
agricultura familiar. 

Esta Indicação tem o escopo contribuir 
diretamente para a melhoria da qualidade de vida tão 
almejada pelos moradores. Além de ser fator 
determinante para o desenvolvimento do 
agroturismo, da fruticultura, da pecuária e toda 
produção agrícola da região. 

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

 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
993/2013, 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 994/2013 
 
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 
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do Campo” o trecho que liga à 
comunidade de zona rural de 
Córrego do “Denzol”, no Distrito 
de Vila Paulista ao “Assentamento 
Três Corações -Poço Azul”, ambos 
pertencentes ao município de 
Barra de São Francisco. 

 
A pavimentação da estrada que compreende 

o trecho indicado atenderá as comunidades rurais 
supramencionadas facilitando o escoamento da 
produção agrícola e beneficiando um grande número 
de produtores rurais, que têm sua renda oriunda da 
agricultura familiar. 

Esta Indicação tem o escopo contribuir 
diretamente para a melhoria da qualidade de vida tão 
almejada pelos moradores. Além de ser fator 
determinante para o desenvolvimento do 
agroturismo, da fruticultura, da pecuária e toda 
produção agrícola da região. 

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

 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013. 

 
DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
994/2013, 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 995/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência 
que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Espírito Santo a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

- A construção de asfalto iniciando 
na comunidade de Ponte do Pancas 
até o Patrimônio do Moschen, na 

região de São João Pequeno, no 
município de Colatina. 

 
A solicitação foi enviada pelo vereador de 

Colatina, Laudeir Cassaro, justificando que o 
objetivo é proporcionar melhores condições de 
locomoção e comodidade aos cidadãos que usam 
aquele trecho e que têm reclamado a falta de 
asfaltamento. 

Assim, certos de que o Senhor Governador 
viabilizará o atendimento desta indicação, 
agradecemos, antecipadamente, e renovamos votos 
de estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013. 
 

GENIVALDO LIEVORE 
Deputado Estadual 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Marcelo Santos e Paulo 
Roberto) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
995/2013, 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 996/2013 
 
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: 

 
- Indica a Transposição de Agentes 
Comunitários de Saúde e Agentes 
de Combate a Endemias para 
Quadro Suplementar da secretaria 
de Estado da Saúde do Estado do 
Espirito Santo 

 
Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013. 

 
JAMIR MALINI 

Deputado Estadual -PTN 
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O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
996/2013, 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 997/2013 
 
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 matéria: 
 

- Encaminhamento de projeto de 
Lei pelo Executivo para 
transformar a Suppin -
Superintendência dos Projetos de 
Polarização Industrial em 
Sociedade de Economia Mista. 

 
Palácio Domingos Martins, 16 de outubro 

de 2013. 
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual/PDT 
Vice-Presidente da ALES 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Desde a década de 70 a Superintendência dos 

Projetos de Polarização Industrial -SUPPIN 
desempenha papel fundamental na promoção do 
desenvolvimento econômico do Estado do Espírito 
Santo através da implantação de polos empresariais.  

A criação da autarquia, juntamente com o 
surgimento de outras instituições no Governo de 
Cristiano Dias Lopes, fez parte da estrutura que 
objetivava dar prioridade à industrialização do 
Estado. O documento que fundamentou o plano de 
Governo de Dias Lopes, financiado pela FINDES, 
propunha, dentre outras ações, a criação de uma 
empresa de economia mista que seria responsável 
pelas obras de infraestrutura, elaboração de estudos, 

assistência a empreendimentos, fiscalização e 
atualização de planos diretores, além de preparar 
terrenos para a instalação de empresas. 

Entretanto, houve divergência na definição 
da forma jurídica da instituição e no campo de sua 
atuação. A FINDES propunha a criação de uma 
sociedade de economia mista, enquanto o governo, 
um órgão da administração direta. Ao final, o 
governo Estadual criou a SUPPIN sob a forma de 
autarquia e com a atribuição de infraestruturar 
terrenos para atividades empresariais. 

É notória a importância da SUPPIN no 
processo empresarial do Estado, principalmente do 
Município de Serra, com a implantação dos Centros 
Empresariais da Grande Vitória -CIVIT’s que 
reúnem mais de 400 empresas, algumas de 
importância nacional, e mais recentemente a criação 
do polo empresarial Cercado da Pedra, atendendo a 
uma demanda do empresariado capixaba. Além de 
Serra, a SUPPIN está presente nos municípios de 
Vila Velha,  Piúma, Baixo Guandu e com projetos em 
andamento em São Mateus, São Domingos do Norte 
e Vila Pavão, com foco na interiorização do 
desenvolvimento. Contudo, sob a atual forma 
jurídica, submetida ao regime de direito público, a 
Autarquia não consegue ter o dinamismo que a nova 
ordem econômica exige, tornado bem mais 
dificultosas e morosas a comercialização e 
implantação de pólos empresariais.  

Com a criação da Sociedade de Economia 
Mista a SUPPIN passa a ter uma maior agilidade e 
flexibilidade em suas ações. 

Cabe destacar que embora a SUPPIN tenha 
sofrido modificação com a promulgação da Lei 
Complementar n.º 372, de 03 de julho de 2006, as 
mudanças apenas se deram em nível de reestruturação 
organizacional básica, a qual, já se encontra inclusive 
defasada em razão da ampliação das atividades 
desenvolvidas pela entidade, e não no seu aspecto 
central e mais relevante: aprimoramento da forma e do 
papel desempenhado pela autarquia junto ao governo 
do Estado. 

Assim, não podemos ignorar o fato de que a 
SUPPIN vem trabalhando essencialmente nos 
mesmos moldes de 40 anos atrás, ou seja, com um 
aspecto de atuação extremamente restrito, e que, já 
naquela época, mostrava-se inadequado e 
insuficiente para as pretensões de crescimento do 
Estado que viriam a se consolidar nas décadas 
seguintes. (destaque nosso) 

Ademais, importante ressaltar que a norma 
criadora desta Autarquia é anterior à atual Constituição 
Federal de 1988, na contramão das tendências 
jurídico, político e econômicas das décadas que se 
seguiram. (Grifo nosso) 

Na verdade, em face da própria complexidade 
relacionada aos desafios que motivaram a constituição 
da Autarquia - SUPPIN, a entidade deveria se 
apresentar com atribuições que lhe imprimissem uma 
maior multifuncionalidade a fim de viabilizar a 
concretização de ações estratégicas inerentes à 
política do governo estadual. 
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Desse modo, propomos a criação de uma 
sociedade de economia mista voltada ao 
desenvolvimento empresarial e econômico do Estado. 

Além de desenvolver, por meio de 
incorporação, as atividades inerentes à SUPPIN, terá 
atribuições mais amplas, não se restringindo somente 
à implantação de polos empresariais 
infraestruturados, mas sim a empreendimentos que 
atendam ao interesse público, sob as suas mais 
diversas formas, bem como a ações complementares 
que visem agilizar o processo de desenvolvimento 
econômico, como gestão de patrimônio, 
desapropriações, parcerias público-privadas, 
convênios de cooperação técnica, dentre outras. 

É importante destacar que não estamos 
propondo nada novo, mas apenas adequando o 
modelo de desenvolvimento econômico do Espírito 
Santo ao que vem sendo realizado, com notório 
sucesso, nos mais importantes estados da federação, 
entre eles destacamos a Agência de Desenvolvimento 
do Distrito Federal -TERRACAP, Companhia de 
Desenvolvimento de Minas Gerais -CODEMIG, 
Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro - CODIN, Complexo Industrial 
Portuário -Suape/PE, Fundação Centros de 
Referência em Tecnologias Inovadoras -Certi -
Florianópolis –SC, CDURP - Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto 
Maravilha do Rio de Janeiro S/A. 

Nessa linha, a constituição de uma empresa 
dotada de uma estrutura de gestão moderna, sob os 
mais fortes princípios de governança corporativa, 
devidamente estruturada e adaptada à nossa realidade 
regional, cuja gestão competirá a um corpo diretivo 
com experiência em sua área de atuação, possibilitará 
um salto qualitativo no que se refere à atração de 
investimentos para o Estado. 

Entendemos que o maior objetivo da futura 
Sociedade de Economia Mista será o de agregar 
competitividade em nível de excelência ao estado do 
Espírito Santo, estabelecendo procedimentos internos 
ágeis e céleres a fim de viabilizar a implantação de 
empreendimentos capazes de gerar empregos, renda e 
tributos, o que possibilitará ao Estado competir em 
nível de igualdade na atração de investimentos com 
outros estados da federação. 

A criação de uma sociedade de economia 
mista se mostra a melhor alternativa dentre aquelas 
permitidas pela legislação atual, uma vez que 
constitui o tipo mais adequado para a intervenção do 
Estado, por meio de uma atuação indireta e 
descentralizada, visando ao preordenamento e à 
exploração de atividade econômica em segmento de 
índole caracteristicamente privada. 

Além do mais, a adoção desse modelo 
confere ao governo vantagens de empresas privadas, 
sob o controle do ente público. Na sociedade de 
economia mista proposta, o interesse público estará 
plenamente assegurado, uma vez que o governo 
estadual será o acionista majoritário, detentor do 

poder de controle da empresa, enquanto os 
mecanismos societários e contratuais favorecerão a 
captação de investimento privado e garantirão a 
rentabilidade dos investimentos. 

Cabe ressaltar que da mesma forma como a 
SUPPIN segue as diretrizes do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento -SEDES, a Sociedade de Economia 
Mista será uma entidade executora da política pública 
traçada pelo Governo, com a capacidade de 
desempenhar esse papel com uma maior agilidade e 
competitividade em relação aos seus concorrentes. 

As atividades a serem desenvolvidas pela 
futura Sociedade de Economia Mista poderão ser 
viabilizadas por meio de aporte de capital e de bens 
pelo Estado do Espírito Santo, os quais poderão ser 
ainda complementados com aporte de capital 
provindo do setor privado e de outros entes públicos. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
997/2013, 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 998/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

INDICAÇÃO 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Exa. que o Governo do Estado, via a 
Secretaria de Estado da Agricultura elabore Projeto 
de Pavimentação através do Projeto Caminhos do 
Campo para atender a comunidade de Soído de 
Baixo, Marechal Floriano, no percurso que se inicia 
em anexo a BR 262 no KM 48, passando pela entrada 
da Comunidade de Vila Schunck, pela Escola 
Municipal Braço Sul, próximo a família Kill e 
término próximo a Mercearia Klein, na Rodovia 
Estadual João Batista Klein, em Soído de Baixo, 
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medindo aproximadamente 8 KM. 
Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é uma obra de suma importância para a 
Comunidade de Soido de Baixo, que possui vocação 
turística na região de Marechal Floriano, devido a sua  
localização geográfica, com grandes riquezas naturais 
e paisagísticas ainda  inexploradas. Mas apesar de sua 
vocação turística, a região é altamente agrícola, 
precisa de uma atenção especial quanto a falta de 
infraestrutura, em especial, o trecho acima citado, 
haja vista que o número de veículos que alí trafegam 
durante dia e noite é considerável, com escoamento 
da produção de frangos, verduras, piscicultura, 
eucalipto, café, banana e demais outras culturas, além 
dos veículos do transporte escolar, dos caminhões 
que transportam ração para abastecer os abatedouros, 
dos veículos do transporte coletivo, bem como os 
veículos dos diversos sitiantes que há na região. 

Para entender melhor a necessidade da 
urgência desta obra cabe registrar que essa localidade 
concentra a instalação de grandes produtores de 
frangos, sendo Soído o maior abatedouro do 
Município e este coloca o município como maior 
produtor de frangos do Estado, com abatimento de 25 
mil frangos/dia e 550 mil frangos/mês. 

Toda a produção da região é no regime 
familiar e  o escoamento da mesma é muitas vezes 
comprometido devido às dificuldades de tráfego, 
quando na estação das chuvas. 

Somos sabedores que um dos problemas da 
sociedade moderna é a manutenção do homem no 
campo. Para que essa fixação se realize é necessário 
levar ao interior condição para que a produção 
aconteça com um mínimo de perdas e as facilidades 
decorrentes do progresso sejam acessadas. 

A indicação que ora apresentamos é uma 
reivindicação da comunidade de Soído de Baixo, do 
Presidente da Câmara Municipal de Marechal 
Floriano, João Cabral Rodrigues, que anseiam por 
esta pavimentação há anos. 
 

Palácio Domingos Martins, 16 de outubro 
de 2013. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
998/2013, 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 999/2013 

 
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 matéria: 
 

- Instalação de uma torre 
repetidora de telefonia móvel e 
internet 3G na localidade de 
Panorama, Rio Bananal/ES. 

 
Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2013. 
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual/PDT 
Vice-Presidente da ALES 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposição objetiva atender aos 
anseios da população residente na localidade de 
Panorama, Rio Bananal-ES, que há muito tempo 
sofre com a insuficiência do sinal de telefonia móvel. 

Apesar de ser  direito garantido de todos,  a 
comunidade muitas vezes fica incomunicável, o que 
transtorna e agride o direito do consumidor daquela 
população.  

No mundo atual o telefone é um instrumento 
de trabalho.  Em função da inexistência da 
mencionada torre a população está prejudicada, pois 
fica completamente isolada e não consegue 
comunicação para fechar negócios, com seus 
familiares, serviço médico,  polícia, dentre outros. 

Pelos motivos citados, contamos com a 
aprovação da presente Indicação. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
999/2013, 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 
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DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 1000/2013 

 
Senhor Presidente: 
 

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

INDICAÇÃO 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 
indicar a V.Exa. que  o Governo do Estado determine 
a Secretaria de  Estado de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura, a implantação de 
Antena de Telefonia Móvel nas comunidades  de  São 
Pedro do Itabapoana e Santo Antônio de Muqui, 
ambos distritos de Mimoso do Sul. 
 
Senhor Governador, 
 

A indicação que ora apresentamos é um apelo 
dos distritos do município de Mimoso do Sul, São 
Pedro do Itabapoana e Santo Antônio de Muqui, com 
aproximadamente 3.000 habitantes.  

O Serviço de telefonia móvel é necessário e 
de fundamental importância para o homem no 
campo, melhorando o desenvolvimento às 
comunidades rurais acima citadas, incentivando a 
venda de seus produtos e vai incentivar a geração de 
novas oportunidades de rendas para as famílias que 
ali habitam e produzem. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 
desenvolvimento do homem no campo é a falta de 
telefonia móvel no meio rural. Uma significativa fatia 
da população ainda não tem acesso à telefonia móvel. 
No futuro o acesso aos meios avançados de 
comunicação e seus diferentes suportes tecnológicos, 
serão ainda mais relevantes. 

Esta indicação nos foi solicitada pelos 
moradores das comunidades de São Pedro do 
Itabapoana e Santo Antônio de Muqui, distritos de 
Mimoso do Sul e pelos Vereadores Marcos Moreira 
Escarpini e Sandro de Oliveira Prúcoli, 
representantes das comunidades que necessitam do 
sinal de telefonia móvel para sua expansão e para o 
atendimento aos mais de 3.000 habitantes. 
 

Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 
de 2013. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 

1000/2013, 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 1001/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de 
telefonia móvel -celular e de 
Internet 3G para beneficiar a 
localidade de Anutiba, no 
município de Alegre -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Anutiba, no município de 
Alegre ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 
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O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1001/2013, 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.  
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 1002/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de 
telefonia móvel -celular e de 
Internet 3G para beneficiar a 
localidade de Melgaço, no município 
de Domingos Martins -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo incluir 

a localidade de Melgaço, no município de Domingos 
Martins ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar os 
pequenos e médios agricultores, ligando os homens e 
mulheres do campo ao resto do mundo, proporcionando 
uma infinita possibilidade de novos negócios e 
aumentando a qualidade de vida de milhares de pessoas, 
que ainda hoje ficam isolados sem nenhum tipo de 
comunicação, em pleno século 21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas que 
vivem nas comunidades rurais, proporcionando a seus 
moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1002/2013, 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.  
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 1003/2013 

 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de São Jorge 
da Barra Seca, no município de Vila 
Valério -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo incluir 

a localidade de São Jorge da Barra Seca, no município 
de Vila Valério ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar os 
pequenos e médios agricultores, ligando os homens e 
mulheres do campo ao resto do mundo, proporcionando 
uma infinita possibilidade de novos negócios e 
aumentando a qualidade de vida de milhares de pessoas, 
que ainda hoje ficam isolados sem nenhum tipo de 
comunicação, em pleno século 21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas que 
vivem nas comunidades rurais, proporcionando a seus 
moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 
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O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1003/2013, 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.  
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 1004/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de 
telefonia móvel -celular e de 
Internet 3G para beneficiar a 
localidade de São Gabriel - 
Camará, no município de Muqui -
ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de São Gabriel - Camará, no 
município de Muqui ao Programa do Governo do 
Estado Comunicação no Campo que pretende levar 
até as localidades que não possuem sinal de telefonia 
e internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1004/2013, 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.  
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 1005/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de 
telefonia móvel -celular e de 
Internet 3G para beneficiar a 
localidade de Sapucaia, no 
município de Marilândia -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Sapucaia, no município de 
Marilândia ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1005/2013, 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.  
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 1006/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de 
telefonia móvel -celular e de 
Internet 3G para beneficiar a 
localidade de Jaciguá, no 
município de Vargem Alta -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Jaciguá, no município de 
Vargem Alta ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 

novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Essa autorização para instalação de 
uma torre de telefonia móvel na localidade de Jaciguá 
- nossa terra, no Município de Vargem Alta - já foi 
assinada há dez dias pelo Governador.  

Em discussão a Indicação n.º 1006/2013, 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.  
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 1007/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de 
telefonia móvel -celular e de 
Internet 3G para beneficiar a 
localidade de Alto Caldeirão, no 
município de Santa Teresa -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Alto Caldeirão, no município 
de Santa Teresa ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar 
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os pequenos e médios agricultores, ligando os 
homens e mulheres do campo ao resto do mundo, 
proporcionando uma infinita possibilidade de novos 
negócios e aumentando a qualidade de vida de 
milhares de pessoas, que ainda hoje ficam isolados 
sem nenhum tipo de comunicação, em pleno século 
21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas 
que vivem nas comunidades rurais, proporcionando a 
seus moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1007/2013, 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.  
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 1008/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de telefonia 
móvel -celular e de Internet 3G para 
beneficiar a localidade de Santa 
Maria (no distrito de Itauninhas), no 
município de São Mateus -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Santa Maria (no distrito de 
Itauninhas), no município de São Mateus ao 

Programa do Governo do Estado Comunicação no 
Campo que pretende levar até as localidades que não 
possuem sinal de telefonia e internet, esta importante 
ferramenta para beneficiar os pequenos e médios 
agricultores, ligando os homens e mulheres do campo 
ao resto do mundo, proporcionando uma infinita 
possibilidade de novos negócios e aumentando a 
qualidade de vida de milhares de pessoas, que ainda 
hoje ficam isolados sem nenhum tipo de comunicação, 
em pleno século 21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas que 
vivem nas comunidades rurais, proporcionando a seus 
moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 1008/2013, 
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.  
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 1009/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual Euclério Sampaio, como 
representante dos capixabas, legitimado pelo voto 
popular, através do presente requerimento de 
INDICAÇÃO. 

Indico, com o escopo de contribuir com os 
propósitos que a administração estadual tem esboçado e 
utilizando o orçamento estadual e através da Secretaria 
de Estado da Saúde que sejam reabertos o restaurante e 
lanchonete no CRE Metropolitano / Cariacica. 

 
Palácio Domingos Martins, 18 de outubro de 

2013. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Deputado Estadual – PDT 
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JUSTIFICATIVA 
 

O CRE Metropolitano de Cariacica recebe 
diariamente centenas de pessoas advindas de vários 
municípios para receberem atendimentos diversos e 
passam horas a espera de atendimento. 

Devido o tempo de espera as pessoas 
precisam se alimentar e não existem serviços de 
restaurantes e lanchonetes no perímetro do CRE e 
obrigam as pessoas a atravessarem a rodovia 262 na 
busca desses serviços que muitas das vezes não são 
encontrados e ou estão inadequados. 

Considerando esses fatores citados acima 
solicitamos ao Governo do Estado que reabram o 
restaurante e lanchonete com a máxima urgência a 
fim de atender a todos os cidadãos. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1009/2013, 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.  
Aprovada. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO -(ROBERTO 

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

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. 

 
O SR. GLAUBER COELHO -(Sem 

revisão do orador) -Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, público que nos 
assiste por intermédio da TV Assembleia e queridos 
amigos da TV Educativa, ao longo das três últimas 
semanas, assomamos a esta tribuna para compartilhar 
com os nobres deputados a respeito de uma indicação 
que fizemos ao Governo do Estado, indicação esta 
carregada de preocupações advindas após algumas 
reuniões, algumas agendas anteriores que tivemos com 
representantes da Fecomércio e da Findes. O resultado 
dessas reuniões gerou uma indicação de nossa autoria 
ao Governo do Estado solicitando ao mesmo que 
pudesse tomar a mesma atitude, a mesma postura que os 
Governos dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais tomaram. Senhor Deputado Jamir 
Malini, a indicação foi para a instituição de um 
programa de parcelamento de débitos fiscais 
relacionados ao ICM, bem como ao ICMS.  

Hoje, existe uma quantidade avassaladora de 
empresas que se encontram com muitas dificuldades 
no que diz respeito à dívida ativa ou à falta de 
oportunidade de parcelamento de débitos fiscais junto 

à Secretaria de Estado da Fazenda; são empresas do 
comércio e da indústria motivadas por várias 
situações: queda abrupta de receita, logística, entre 
outras situações que não compartilharemos agora 
devido ao pouco tempo que temos.  

 Senhor Presidente, no último sábado fiquei 
extremamente feliz quando li uma matéria do 
Governo Federal, publicada no jornal A Gazeta, na 
página de Economia, que diz respeito: Prazo para o 
Refis da Crise tem início na 2.ª, ou seja, hoje. O 
Governo Federal acaba de lançar o programa Refis da 
Crise. Essa janela de oportunidades começa a vigorar 
a partir de hoje e vai até o dia 31 de dezembro deste 
ano. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, existem aproximadamente 
quinhentos e oitenta bilhões de reais relacionados a 
pessoas físicas e jurídicas que poderão ter todos esses 
débitos parcelados pelo Governo Federal. 
Retornaremos a esta tribuna numa outra oportunidade 
para esmiuçar e compartilhar mais detalhes desse 
programa importante recentemente lançado pelo 
Governo Federal.   

A minha reivindicação no que diz respeito a 
esses débitos é para que o Governo do Estado possa 
seguir o mesmo trajeto que acaba de ser pavimentado 
pelo Governo Federal. O mesmo já é uma realidade 
nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. A nossa Indicação diz mais ou menos o 
seguinte: 

 
(...)fica o Estado do Espírito Santo 
autorizado a instituir o programa de 
parcelamento de débitos fiscais 
relacionados com o ICM e o ICMS e 
dispensar ou reduzir suas multas e 
demais acréscimos legais, vencidos 
até a uma data a ser determinada 
pelo Governo Estadual, constituídos 
ou não, inscritos ou não em dívida 
ativa, inclusive ajuizados, 
respeitando os limites e condições 
que vierem a ser estabelecidos.(...) 

 
É uma solicitação, é um pleito que fazemos ao 

Governo porque acredito piamente de que tanto o 
comércio quanto as nossas empresas são mais do que 
importantes, são fundamentais na geração de empregos 
e de renda aqui no nosso Estado. Só que, hoje, a grande 
maioria vive alguns momentos de dificuldade e precisa 
de um oxigênio a mais em termos de condição 
financeira para respirar, para gerar mais emprego e mais 
renda. Retornaremos a esta tribuna para continuar 
discutindo e abordando esta pauta tão importante para 
todos nós. (Muito bem!)    

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Passo a presidência dos trabalhos à 
Senhora Deputada Solange Lube. (Pausa)  

 
A SR.ª PRESIDENTA - (SOLANGE LUBE) 
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-Assumo a presidência dos trabalhos neste momento e 
concedo a palavra ao Senhor Deputado Rodrigo Coelho.  

 
O SR. RODRIGO COELHO - (Sem 

revisão do orador) -Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, primeiro, gostaria 
de agradecer a delicadeza da Senhora Deputada 
Solange Lube, ora presidindo esta sessão, que ontem, 
num gesto de profunda gentileza, esteve no meu 
aniversário no Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, representando todos os colegas desta 
Casa. Foi extremamente importante para mim a 
presença dos meus amigos. Agradeço a Senhora 
Deputada Solange Lube pelo carinho e a todas as 
pessoas que rezaram por mim.  

O que nos traz, hoje, a esta tribuna é o fato de 
mais uma vez ter reunido a Comissão que discute a 
distribuição do ICMS, o financiamento dos 
Municípios. Além de mim, estava presente o Marcelo 
Santos. Infelizmente não contamos com a presença 
do Senhor Deputado Marcos Mansur por uma 
confusão de horário, haja vista que tinha feito uma 
proposta de alterar a data da reunião ordinária, mas 
S.Ex.ª tem se dedicado de maneira muito presente, 
muito ativa ao debate do tema. 

Na reunião recebemos a presença do Senhor 
Lucio Berilli, Secretário Municipal de Fazenda e, por 
deliberação da Comissão, por sugestão do Senhor 
Deputado Marcelo Santos, resolvemos convidar 
todos os Prefeitos municipais; Secretários Municipais 
de Fazenda; Secretário Estadual de Fazenda; 
Secretário de Planejamento para que realizar uma 
grande reunião no próximo dia 30 de outubro, às 14h, 
no Auditório I da Assembleia Legislativa.   

Mais importante do que isso, ressaltamos que 
nessa conversa que tivemos inicialmente com o 
Senhor Lúcio Berilli Mendes, Secretário de Estado da 
Fazenda, que representava todos os Secretários 
Municipais de Fazenda, percebemos que além da 
possibilidade do pagamento de despesas de custeio 
que chegou a esta Assembleia Legislativa, por parte 
do Governador, uma medida importante para os 
municípios que foi sugerida pela Amunes, foi 
apontada como Indicação, por vários Senhores 
Deputados nesta Assembleia Legislativa, também 
ainda não se faz suficiente. É necessário, inclusive 
debater a distribuição desses recursos efetivamente 
para os municípios além de debater outros recursos 
para o financiamento dos municípios.  

Ficou claro que esse debate que fazemos é 
urgente e grave. Se não chegarmos a uma solução 
eficaz para os municípios capixabas, temos a 
possibilidade de tornar efetivas as reuniões da nossa 
Comissão. Fizemos a convocação. Estamos fazendo 
um convite a todos esses atores políticos, para que 
juntos possamos ter uma proposta que seja o mais 
consensual possível, obedecendo e prestigiando a 
cada um dos municípios, tendo coerência com a 
crença de que precisamos ouvir a quem será 
impactado diretamente, para que possamos financiar 
com equilíbrio todos os municípios capixabas. 

O quadro que nos foi apresentado pelo 
Senhor Lúcio Berilli Mendes, Secretário de Estado de 
Fazenda que sessenta e cinco a setenta e cinco por 
cento dos municípios podem fechar infringindo a Lei 
de Responsabilidade Fiscal nos preocupou bastante. 
Se já tínhamos certeza da necessidade dessa 
Comissão de ICMS, hoje, reiteramos essa 
necessidade. Temos a convicção de que o fruto do 
trabalho que fizermos, trazendo todos os atores 
envolvidos com essa temática para debater na 
Assembleia Legislativa - como sempre fazemos com 
os temas importantes, mas desta vez, junto com os 
Prefeitos, junto com os Secretários de Fazenda, o 
protagonismo do debate também para a Assembleia 
Legislativa, porque temos o protagonismo do debate 
no Estado do Espírito Santo e muitas vezes esse 
debate não parece que passou por esta Casa, Senhora 
Deputada Lúcia Dornellas. 

Queremos fazer um debate que fique claro e 
evidente que passou pela Assembleia Legislativa, que 
a participação dos Senhores Deputados é 
fundamental. Mandamos comunicado para todos os 
gabinetes convidando para nossa reunião que será na 
quarta-feira, dia 30 de outubro as 14 h, no Auditório I 
da Assembleia Legislativa, para que esse debate seja 
protagonizado por todos os Senhores Deputados e 
Deputadas do Estado do Espírito Santo. 

Fazemos esse registro para que todos 
possamos produzir um melhor consenso acerca desse 
tema tão importante que é o financiamento dos 
municípios e a distribuição de ICMS. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA -(SOLANGE 

LUBE) -Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Roberto Carlos. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem 

revisão do orador) -Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, saudamos a 
Senhora Deputada Solange Lube, ora presidindo esta 
sessão. Saudamos também as Senhoras Deputadas 
Janete de Sá, Lúcia Dornellas, telespectadores que 
nos assistem pela TV Assembleia; servidores da Casa 
e aqueles que nos acompanham na galeria desta Casa, 
nesta fase das Comunicações. Temos algumas 
observações a fazer. 

Primeiramente, gostaria de parabenizar os 
membros da Secretaria de Ciência e Tecnologia 
juntamente com membros da Secretaria de Educação 
pela abertura oficial da X Semana de Ciência e 
Tecnologia, realizada, hoje, pela manhã. A partir de 
amanhã, às 9 h, na Região da Praça do Papa, teremos 
a feira que representará a semana da Ciência e 
Tecnologia com diversas atividades. A população 
capixaba está toda convidada para esse evento que 
terá vários projetos de pesquisa desenvolvidos por 
alunos da rede municipal e da rede estadual. Vale a 
pena ver os vários experimentos, várias exposições 
na área de inovação e da Ciência e Tecnologia, tendo 
como tema: Saúde, Ciência e Esporte.  

Também, na tarde de hoje, estivemos com o 
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Senhor Klinger Barbosa, Secretário de Estado da 
Educação juntamente com representantes da 
Comunidade Central Carapina, chamando a atenção 
para a situação da Escola Jones do Nascimento, que 
está numa área do Estado Presente.  

O Senhor Secretário Klinger Barbosa 
demonstrou muita sensibilidade e conhece o 
problema existente naquela escola estadual. O local 
necessita da escola, mas precisa que ela seja de 
qualidade, já temos que trabalhar para que a educação 
pública seja de qualidade.  

O esforço tem que ser maior nas áreas mais 
vulneráveis. Central Carapina é uma região que a 
cada ano vem se superando, mas ainda apresenta um 
alto índice de criminalidade e de violência. Por isso, 
falamos com o Senhor Secretário de Educação 
Klinger Barbosa sobre a importância de o Estado 
olhar com carinho para a Escola Jones do 
Nascimento no sentido de equipá-la e organizá-la, 
porque o que está acontecendo é que a comunidade 
da região não tem nenhum desejo de colocar seus 
filhos nesta escola. 

Dissemos para o Senhor Secretário que é 
jogar recurso público fora no caso de a população 
estigmatizar a escola Jones do Nascimento, em 
função da qualidade discutível de ensino ofertado 
àquela comunidade. O Senhor Secretário Klinger 
Barbosa anotou, já fez alguns encaminhamentos e 
temos certeza que em breve teremos notícias para 
dar, sendo esta uma fala feita para a nossa 
comunidade de Serra, em particular para Central 
Carapina. 

Nós, juntamente com o Senhor Júlio 
Chamun, Procurador desta Casa de Leis, e com o 
Senhor Carlos Eduardo Casa Grande, Secretário 
Geral da Mesa, fizemos uma visita à Assembleia 
Legislativa do Rio Grande Do Sul na semana 
passada. Fomos levar nossa experiência na 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 
recolher a experiência desenvolvida na área da Escola 
do Legislativo,  na área da superintendência 
legislativa, na área da procuradoria e, sobretudo na  
área da transparência. 

Travamos primeiro uma reunião muito 
produtiva com o Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que nos 
recebeu, e logo em seguida sentamos com servidores 
de diversos setores. E o que ficou consignado? 
Primeiramente, a constatação dos Parlamentares que 
nos receberam e, sobretudo dos servidores daquela 
Assembleia, que a Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo está num processo de avanço 
contínuo. Eles elogiaram a nossa vontade e 
analisaram o nosso site de transparência, achando que 
pode haver reformulação. Mas eles entendem e 
fizeram questão de registrar que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo é uma das 
que mais apresenta informação para a população e 
este é o nosso objetivo. 

Baseado no objetivo de apresentar 

informação para a população, receberemos nesta 
Casa de Leis, na próxima quarta-feira, uma servidora 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
quando começaremos a organizar o 1.º Seminário 
Interno da Assembleia Legislativa de Transparência, 
para o que serão convidados sindicato e servidores 
desta Casa de Leis. O objetivo é caminhar no sentido 
de transparência, para que a sociedade capixaba 
enxergue esta Casa como se fosse um espelho; 
enxergue tudo o que está sendo feito, empregado e 
gasto, de forma que não paire nenhuma dúvida em 
relação à retidão daquilo que está sendo feito. 

Acreditamos que apostar no combate à 
corrupção é, sobretudo, apostar na transparência. 
(Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Sérgio Borges) 

 
A SR.ª PRESIDENTA -(SOLANGE 

LUBE) -Concedo a palavra a Senhora Deputada 
Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ -(Sem revisão da 

oradora) -Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, assomamos a esta tribuna para 
falar sobre a negociação salarial que está acontecendo 
com os trabalhadores da Vale. Estamos indo para a 
terceira rodada de negociação salarial e as discussões 
não têm avançado por parte da empresa, que 
apresentou uma proposta muito tímida diante dos 
nossos pedidos e diante dos nossos anseios. 
        Pedimos pelo menos que o reajuste fosse dentro 
do cenário atual de inflação e um aumento real, tendo 
em vista que outras categorias que estão discutindo 
nesse mesmo período, como é o caso dos bancários 
tiveram, para a correção do salário-base, 8,5%, e nos 
demais salários oito por cento. E a Vale nos 
apresentou uma proposta de cinco por cento, muito 
aquém da nossa expectativa. Pedimos que, pelo 
menos, a Empresa contemple a inflação que, pelo 
Índice do Custo de Vida - ICV do Dieese, está em 
6,5%. A CST, inclusive, já ofereceu 5,8% para os 
metalúrgicos, que não aceitaram recentemente a 
proposta em assembleia.  

Nós, ferroviários, estamos nesta situação: a 
inflação prevista pelo ICV do Dieese é de 6,5% e 
foram oferecidos 5,5% na mesa de negociação, 
congelados todos os outros benefícios, como por 
exemplo, a correção do tíquete alimentação. A 
cláusula contra assédio moral ainda é muito tímida. 
Esta cláusula visa punir a chefia, contendo esses 
abusos cometidos, muitas vezes envergonhando os 
trabalhadores e, com isso, a Empresa que é 
importante, é uma empresa sólida. Infelizmente, 
ainda temos muitos casos de assédio moral e a Vale 
acena com uma proposta ainda muito tímida contra 
esse problema.  

Também não houve avanço em relação aos  
reembolsos escolar e médico, em relação aos 
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convênios e em relação a tantas outras coisas que os 
trabalhadores vêm pedindo e que sequer foram 
discutidas na mesa de negociação.  

Pedimos à nova direção da Vale que tenha 
sensibilidade neste momento de dificuldade que a 
Empresa vem atravessando. Mas nosso acordo 
coletivo é de dois anos. A Vale é uma empresa sólida 
e precisa de seus trabalhadores, que bem 
remunerados certamente renderão muito mais do que 
insatisfeitos com um reajuste medíocre. A Vale pode 
cumprir isso, sim. Temos clareza, enquanto 
sindicalista, que a Vale pode, pelo menos, cobrir a 
inflação e nos conceder um ganho real, para que o 
trabalhador fique satisfeito neste momento que é de 
negociação coletiva, válido por dois anos. Só em 
2015 estaríamos revendo este acordo. Portanto, fica 
aqui o nosso pedido de que a empresa reveja a sua 
proposta.  

Sabemos do problema de endividamento. 
Alguns projetos foram desativados pela Empresa, 
referentes à época do ex-presidente Roger Agnelli, 
que, irresponsavelmente, parece querendo quebrar a 
empresa, fez inúmeros empreendimentos, em vários 
Estados e países, que hoje estão fechados. A 
Mineração Onça de Puma, no Pará, que extrai níquel, 
está parada. No Colorado, na Argentina, a extração 
de potássio está em negociação. Na Colômbia, a 
extração de cobre está parada. No Chile, a extração 
do cobre está parada. Na África, o Projeto Salobo está 
parado. Ou seja, são vários empreendimentos do antigo 
presidente, que tomou atitudes que trouxeram 
problemas para a Vale. Por isso, esta Empresa, que é 
sólida e consistente, está amargando essa dificuldade. 
Mas temos certeza de que logo vira esta página e nós, 
trabalhadores da Vale, não podemos ser 
responsabilizados pela má gestão do ex-presidente 
Roger Agnelli.  

Então fica aqui o nosso pronunciamento na 
Assembleia Legislativa pedindo aos Senhores 
Deputados, que conosco compõem este plenário, que 
sejam solidários neste momento de negociação coletiva 
dos trabalhadores da Vale. (Muito bem!)   

 
 A SR.ª PRESIDENTA -(SOLANGE LUBE) -
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Euclério 
Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO -(Sem revisão 
do orador) - Senhora Deputada Solange Lube, que ora 
preside esta sessão, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, servidores da Casa, profissionais de 
imprensa, todos que nos assistem, cumprimento a todos.  
 Gostaria que fosse exibida a matéria do jornal A 
Gazeta, de sábado ao meio-dia, sobre o pedágio. 
Pedimos que prestem atenção na frase que o primeiro 
entrevistado usa. 
 

(É exibido o vídeo)  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO -Chamamos 
a atenção para esta campanha que está sendo feita no 
Estado pelo pedágio zero. Como foi dito, o povo quer 

pedágio zero, Senhor Governador Renato 
Casagrande!  E não teve uma pessoa entrevistada que 
falou no pedágio de manutenção. E mais: o pedágio 
de manutenção está fraudado e foi denunciado nesta 
Casa. A liminar deferida para o pedágio de 
manutenção foi bem clara: apenas num trecho da 
Terceira Ponte e o Governo do Estado, de forma 
desleal com o povo do Estado do Espírito Santo, 
acrescentou encargo da ponte e o encargo da rodovia 
no sistema. E as autoridades que tinham a 
responsabilidade de zelar pelo consumidor, pelo povo 
deste Estado estão se fazendo de cegas, surdas e 
mudas. 
 Comunicamos ao presidente do Tribunal de 
Justiça, à Juíza da Vara e ao Procurador-Geral do 
Ministério Público e ninguém está fazendo nada neste 
Estado. Fizemos questão, Senhor Deputado Doutor 
Hércules, V. Ex.ª que foi parceiro deste deputado no 
projeto do decreto legislativo para suspender o 
pedágio, de pedir para exibir as três falas e o primeiro 
foi bem claro que quer o pedágio zero. Ninguém 
aguenta mais ser roubado neste Estado, não. E o pior: 
a Arsi é bancada pelo Governo do Estado e a planilha 
está fraudada, está alterada, está majorada para lesar 
o cidadão. É porque no ano que vem terá campanha 
para Governador e para deputado e ninguém fala 
nada neste Estado!  

Isso é uma aberração, Senhora Deputada 
Solange Lube, que preside esta sessão e votou 
conosco. Ninguém faz nada. Todo mundo está calado 
e o povo sendo lesado. A Bancada do PT também 
votou conosco. Fazemos questão de exibir neste 
Plenário a camisa da campanha Pedágio Zero. O 
povo não aguenta mais pagar pedágio, seja na 
Terceira Ponte ou na Rodovia do Sol. Ainda agora 
querem inventar um jeitinho brasileiro de o poder 
público bancar as obras das rodovias 262 e 101; 
inventar um pedagiozinho para alguém arranjar uma 
aposentadoria. É brincadeira! É o Brasil. Isso tem que 
acabar. O povo está saturado com esse tipo de 
política. Isso tem que acabar no Estado do Espírito 
Santo.  

Quando o povo tomar conhecimento de que o 
pedágio de manutenção é para encher o bolso das 
mesmas pessoas, ficará muita gente em maus lençois. 
Estou avisando porque a decisão é clara e a planilha 
dos auxiliares do Governador do Estado é mais clara 
ainda. Eles fizeram questão de botar para dizerem 
não. Mas está escrito na planilha. A justiça se fez de 
cega  porque aceitou. Está bem clara dizendo que 
colocou a manutenção da rodovia e da ponte. 
Comuniquei ao Presidente do Tribunal de Justiça, à 
Juíza da Vara e ao Procurador-Geral de Justiça que o 
povo está sendo mais uma vez lesado, como é 
comum no Estado do Espírito Santo e no resto do 
Brasil. (Muito bem!) 

 
A SR.ª PRESIDENTA -(SOLANGE 

LUBE) -Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. (Pausa) 
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O SR. PRESIDENTE -(ROBERTO 
CARLOS) -Assumo a presidência neste momento e 
registro a presença, nas galerias desta Casa, de vinte e 
dois alunos da escola Senac do Município de Vitória, 
acompanhados da Senhora Talita Santos Amaral, e 
também de dezoito alunos do curso de Direito da 
Faculdade Pio XII, do Município de Cariacica, 
acompanhados do professor Lauro Coimbra Martins. 
Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. 
 Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Aparecida Denadai. 
 

A SR.ª APARECIDA DENADAI - (Sem 
revisão da oradora) -  Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, cumprimentamos 
os alunos do Senac e os alunos do curso de Direito do 
Município de Cariacica; todos os telespectadores da 
TV Assembleia e os servidores desta Casa, boa-tarde 
a todos.  

Hoje falaremos de um assunto que moveu,  
circulou em Cariacica-sede pela manhã, até porque  
tivemos um movimento em que o povo se insurgiu 
contra uma notícia de que o Governo estaria 
construindo e dando Ordem de Serviço de um 
presídio no lugar onde hoje está a Unis, em frente ao 
Colégio São João Batista. Enfim, o povo 
corretamente se insurgiu, fez manifestações 
contrárias até porque o Município de Cariacica já não 
aguenta mais a notícia de que será construído mais 
um presídio para aquele local. Queremos sim a 
construção do nosso Hospital Geral. O Município de 
Cariacica precisa e merece um Hospital Geral já! Isso  
sim queremos para já!   

Queremos esclarecer que diante dessa notícia 
da transferência do presídio para o Município de 
Cariacica, fomos imediatamente à sede do Governo 
do Estado e pedimos uma audiência com o Senhor 
Sérgio Alves Pereira, Secretário de Estado de Justiça, 
que nos atendeu prontamente. Falamos disso neste 
momento para esclarecer à população do Município 
de Cariacica que há um equívoco, pois não está sendo 
construído nenhum presídio onde está a Unis; mas é 
apenas uma reforma da Unis até porque em razão das 
várias rebeliões que ocorreram naquela unidade, 
ocorreram depredações. E o Governo está fazendo 
uma reforma para melhor atender aos menores que 
são levados para aquela unidade. Então, que a 
população do Município de Cariacica, em especial de 
Cariacica-sede e das imediações, fiquem tranquilos 
porque não será construído nenhum presídio para 
aquele local até porque se o Governo construí-lo, esta 
Deputada será a primeira a se manifestar contrária a 
isso porque o Município de Cariacica já abrigou 
diversos presídios e não é possível que será 
construído mais um para aquela localidade.  

Sabemos que o Governo precisa de espaço 
para construir presídio, mas o Município de Cariacica 
já cedeu muito. Temos quatro presídios no município, 
já cedemos. Temos outros espaços que não serão 
prejudicados. Não podemos construir um presídio no 

meio de bairros populosos. A população não merece 
isso, em especial a da nossa cidade de Cariacica. 
Então, fique tranquila, especialmente a comunidade 
de Cariacica-sede.  

O Governo não construirá presídio onde está 
localizada a Unis. Apenas será feita uma reforma 
daquela unidade para melhor abrigar os menores. O 
que acontece na Unis, hoje, é que o local onde abriga 
os  menores está todo depredado. O Governo está 
fazendo uma reforma para abrigar melhor os 
menores, dar uma condição mais digna  e 
ressocializá-los para devolvê-los à sociedade em 
condições para que voltem a trabalhar, para que 
voltem enfim a ter uma vida digna, decente e não 
rescindir em crimes.  Então, fique tranquila a 
comunidade do Município de Cariacica porque 
lutaremos contra esses boatos. E, se isso for verdade, 
tenham certeza de que nesta Casa tem uma Deputada 
que lutará contra isso. Vamos lutar sim a favor do 
nosso Hospital Geral. Isso sim queremos para o 
Município de Cariacica.  

Queremos também registrar que neste fim de 
semana tivemos a inauguração do último pavimento 
do Shopping Moxuara, que são os restaurantes. 
Agradecemos ao empresário Walter Cavalcante que 
está quase terminando, em fase de conclusão, do 
nosso Shopping de Cariacica. Estavam presentes o 
Senhor Renato Casagrande,  Governador do Estado e 
o Prefeito Juninho, que tem mudado a cara da nossa 
cidade de Cariacica, pois tem feito obras em todos os 
bairros. S. Ex.ª sabe que nesta Casa tem uma parceria 
do Município de Cariacica e parceira do Prefeito 
Juninho. E o  Prefeito Juninho também -  os 
moradores do Município de Cariacica têm que saber - 
é contra a construção de qualquer presídio para 
aquele município, mas S. Ex.ª é a favor do nosso 
Hospital Geral, juntamente com esta Senhora 
Deputada que tem lutado com o Senhor Governador, 
para que possamos construir o Hospital Geral no 
Município de Cariacica. 
 Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
muito obrigada. (Muito bem!)  
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes) 

 

 O SR. PRESIDENTE -(ROBERTO 
CARLOS) -Senhora Deputada Aparecida Denadai, 
obrigado.  
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcos Mansur. 
 

 O SR. MARCOS MANSUR -(Sem revisão 
do orador) -Senhor Presidente, Senhores Deputados 
e Senhoras Deputadas, cumprimentamos a imprensa 
presente, os nossos servidores, os nossos 
colaboradores, a audiência das galerias, as escolas 
que se fazem representadas nesta tarde, os nossos 
telespectadores da TVE e da TV Assembleia e os 
nossos internautas que acompanham pelo mundo 
afora o nosso trabalho. 
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 Novamente, trazemos à memória esse tema, 
reportando-nos à luta que temos feito em favor dos 
moradores do Município de Alegre, mais 
especificamente, acerca dos moradores da Rua Ruth 
Alice. No ano de 2010, onze famílias perderam suas 
casas.  

Tenho assomado à tribuna desta Casa de Leis 
para fazer um apelo reiterado ao Senhor Governador do 
Estado e agora ao Procurador Geral do Estado para que 
possam providenciar com urgência a indenização 
daquelas famílias, uma vez que este caso já está em fase 
final e em momento de análise.   

Tenho tentando marcar uma audiência com o 
Senhor Procurador-Geral, mas ainda não consegui fazê-
la, por causa da incompatibilidade de horário de S. Ex.ª. 
Pedi encarecidamente à Casa Civil e ao Senhor 
Governador que possam cuidar deste caso com carinho, 
por favor.  

 Também parabenizamos a Igreja Batista 
Renovada, do Município de Alegre, que neste último 
final de semana comemorou e celebrou vinte anos de 
existência naquela cidade. Tivemos o privilégio de estar 
presente, ministrando e participando daquelas atividades 
e da alegria daquele povo. Meu abraço e respeito a toda 
a igreja, na pessoa do Pastor Wagner.  

Também repercutimos nesse momento o grande 
encontro de casais que a Igreja Batista Renovada de 
Cachoeiro de Itapemirim realizou nesse final de 
semana, com a presença de cem casais no Município de 
Itaperuna, mais especificamente no Distrito de Raposo. 
Estiveram presentes cem casais; foi fechado o hotel por 
nossa conta, onde falamos sobre família e sobre 
casamento. 

Aproveitamos este momento em que fazemos 
uso da tribuna para fazer a valorização da família e do 
casamento como instituição divina, principal e basilar, 
embora, muitas pessoas não concordem mais, embora o 
casamento esteja sendo tão atacado e a própria família 
esteja sendo tão descaracterizada. Temos usado a 
expressão que ela deixou de ser caracterizada para ser 
caricaturada. Estão querendo estabelecer caricaturas de 
família e nos empurrar goela abaixo -usando até um 
nome bonito -a chamada família alternativa.  

Queremos, com muita coragem e é por isto que 
estamos neste plenário, defender a família e o 
casamento nos moldes da criação de Deus, muito 
embora existam pessoas que se dizem cristãs e usam, às 
vezes, a imprensa para publicar artigos dizendo que o 
casamento não é a maior engenharia de Deus, que não é 
maior criação de Deus. Mas estamos defendendo a 
família de cabeça erguida. Tivemos um encontro de 
casais neste final de semana e queremos valorizar a 
família. Deus criou a família. Viva a família! Muito 
obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado Luiz 
Durão) 

 
O SR. PRESIDENTE -(ROBERTO 

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

O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

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

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES -(Sem revisão 

do orador) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, boa-tarde a todos. 

 Os Senhores Deputados Marcelo Santos e 
Euclério Sampaio estão invocados, um com meu 
bigode e outro com minha gravata. A gravata rosa é 
para quem assume sua condição. Muito embora seja 
Outubro Rosa, assumimos a condição e a 
masculinidade. É preciso ter coragem. 

Senhor Deputado Roberto Carlos, na reunião 
de quarta-feira, falamos sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 300/2013 do Município de Pedro 
Canário, que está em tramitação na Comissão de 
Justiça como Ofício OF/PMPC/GAB n.º 117/2013. 

O Senhor Gil da Saúde, Presidente da 
Câmara de Vereadores daquele Município, e o 
Senhor Daniel Guaitolini de Oliveira, outra liderança 
do Município de Pedro Canário, se encontram 
presentes nesta Casa. 

Estamos em dificuldade, como 
conversávamos com o Senhor Deputado Claudio 
Vereza sobre o decreto de emergência baixado pelo 
prefeito municipal que está nesta Casa para ser 
referendado. Há vários municípios em situação 
difícil. Trouxemos a resposta em complemento da 
situação do Município de Pedro Canário para 
juntarmos ao procedimento.  

 Senhor Deputado Elcio Alvares, não foram 
enviados a esta Casa os boletos bancários em que 
constam o dinheiro em conta e nem que há uma CPI 
em tramitação que foi paralisada pela Justiça, contra 
o atual prefeito Senhor Antônio Wilson Fiorot.  

Foi enviada para esta Casa farta 
documentação e pedimos à procuradoria desta Casa a 
revisão do parecer, uma vez que o mesmo procurador 
deu um parecer pela inconstitucionalidade e outro 
parecer pela constitucionalidade. Fazemos esta 
colocação porque amanhã, como assumimos com a 
Comissão de Justiça o compromisso de voltar ao 
tema, o que faremos com bastante propriedade, 
decência e ética, com toda a juntada de documentos, 
ouvindo os dois lados.  

Como havia dito anteriormente, na reunião da 
Comissão de Justiça somente havia documentos do 
atual prefeito, mas do Senhor Gil da Saúde, prefeito 
que saiu, não havia nada. Como V. Ex.ª fez o 
encaminhamento nesta data, faremos a juntada no 
procedimento para darmos nosso voto em separado 
para que a Comissão de Justiça possa avaliar. 
Falamos com o Senhor Deputado Claudio Vereza que 
colocaremos a égide da transparência e da decência 
em primeiro lugar para que uma pessoa não seja 
penalizada sem que tenha cometido abuso. 

Sabemos que há grande dificuldade com 
assessores comprometidos e competentes. Senhor 
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Presidente da Comissão de Justiça, tanto V. Ex.ª 
como os Senhores Deputados Claudio Vereza, que já 
foi presidente e o atual Presidente, Theodorico 
Ferraço, sabem que se não tiver cuidado na 
contratação de assessores, responderá por 
improbidade administrativa e processo criminal, mas 
em municípios como o de Pedro Canário, onde não 
há condições de se pagar um procurador à altura, 
como fica a situação? 

É uma situação sui generis. No Estado do 
Espírito Santo, quase todas as prefeituras estão nas 
mesmas condições e se todas decretarem emergência 
teremos de referendar por decreto legislativo nesta 
Casa. Era o que queríamos falar, Senhor Presidente. 
(Muito bem!) 
 
 O SR. DA VITÓRIA -Senhor Presidente, 
pela ordem! Registramos, com satisfação, a presença, 
na sala ao lado deste Plenário, do Senhor Mira Seibel, 
ex-deputado e amigo e do Vereador Reginaldo 
Kuster, o Naldinho, pelo Município de Laranja da 
Terra, que está acompanhado do Senhor Henrique 
Kuster, Presidente da Associação dos Produtores 
Rurais de uma das comunidades daquele município e 
do companheiro Ronivan Crauzer. Gostaria que V. 
Ex.ª também os acolha, pois está ocupando a 
presidência desta sessão. Muito obrigado. 
  

O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -
Nossas boas-vindas ao Senhor Mira Seibel, Ex-
Deputado desta Casa. Sejam bem-vindos à 
Assembleia Legislativa. 
 Findo o tempo destinado à fase das 
Comunicações, passa-se à  
 

ORDEM DO DIA: 
 

Discussão única do Projeto de Lei 
n.º 193/2012, do Deputado Gilsinho Lopes, que 
dispõe sobre o ressarcimento ao erário das despesas 
decorrentes de acidentes de trabalho. Publicado no 
DPL do dia 28/05/2012. Na Comissão de Justiça, o 
Parecer n.º 324/2012, que é 
pela inconstitucionalidade e ilegalidade da 
matéria, foi publicado no DPL do dia16/07/2012, 
e rejeitado em Plenário na Sessão Ordinária do 
dia 20/08/2012. Pareceres n.os 01/2013, da Comissão 
de Defesa da Cidadania, pela rejeição, 02/2013, da 
Comissão de Segurança e 66/2013, da Comissão de 
Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL 
do dia 16/10/2013. 

 
Discussão única do Projeto de 

Lei n.º 313/2012, do ex-deputado Luciano Pereira, 
que assegura ao cônjuge do consumidor de serviços 
públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome 
na fatura mensal de consumo. Publicado no DPL do 
dia 21/08/2012. Pareceres n.os 474/2012, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade, com emenda, 20/2013, da Comissão de 

Defesa da Cidadania, 15/2013,  e da Comissão de 
Defesa do Consumidor, ambos pela aprovação, com 
emenda, e 59/2013, da Comissão de Finanças, 
pela rejeição da matéria, com a emenda, publicados 
no DPL do dia 16/10/2013. 

 
Discussão prévia do Projeto de 

Lei n.º 145/2013, do Deputado Dary Pagung, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que 
disponibilizam o serviço de atendimento ao 
consumidor-SAC, a criarem canal direto de 
comunicação gratuito por telefone entre a Empresa e 
o PROCON Estadual. Publicado no DPL do 
dia 16/05/2013. Parecer n.º 305/2013, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 16/10/2013. 

  
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

164/2013, do Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de as empresas de transportes 
intermunicipais de passageiros exibirem o ano de 
fabricação do veículo no âmbito do Estado. 
Publicado no DPL do dia 07/06/2013. Parecer 
n.º 307/2013, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 26/09/2013. 

 
Discussão prévia do Projeto de 

Lei n.º 242/2013, da Deputada Lúcia Dornellas, 
que dispõe sobre o ressarcimento de créditos não 
utilizados em compras pela internet. Publicado no 
DPL do dia 20/08/2013. Parecer n.º 328/2013, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 16/10/2013. 

 
Discussão prévia do Projeto de 

Lei n.º 247/2013, da Deputada  Janete de Sá, que 
dispõe sobre a responsabilidade das empresas 
administradoras de imóveis (imobiliárias) no combate 
do criadouro de mosquito aedes aegypti, em imóveis 
de sua administração. Publicado no DPL do 
dia 20/08/2013. Parecer n.º 320/2013, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 16/10/2013. (Em anexo, por se tratar de 
matéria correlata, Projeto de Lei n.º 333/2013, 
do Deputado José Esmeraldo, lido no Expediente da 
Sessão Ordinária do dia 14/10/2013). 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 304/2013, do Deputado Marcelo Santos, 
que fica Instituído o Plano Regional de Integração 
Informativa, para que sejam instalados mapas 
esquemáticos padronizados nos abrigos de ônibus da 
Região Metropolitana da Grande Vitória, (criada pela 
Lei Complementar n.º 58/1995 e alterada pelas Leis 
Complementares n.º 159/1999 
e n.º 204/2001). Publicado no DPL do 
dia 14/10/2013. 

 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
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de Lei n.º 305/2013, da Deputada Janete de Sá, que 
institui e dispõe sobre o Plano Safra Anual,  no 
âmbito do Estado. Publicado no DPL do 
dia 14/10/2013. 
 

O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -
Discussão única do Projeto de Lei n.º 193/2012. 
 Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão.  
Informo que a votação da matéria será na 

forma do parecer da Comissão de Segurança, que foi 
pela aprovação. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 193/2012, na 
forma do parecer da Comissão de Segurança.  

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

Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Discussão única do Projeto de Lei n.º 

313/2012. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão.  
Informo que a votação da matéria será na 

forma do parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que foi pela aprovação, com emenda. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 313/2012, na 
forma do parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor.  

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

Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

145/2013.  
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-lo, 

declaro encerrada a discussão.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 305/2013, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 145/2013. 

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

Aprovado o parecer. 
Arquive-se o projeto. 
 
Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo, pois sou autor do Projeto n.º 
164/2013, próximo item da pauta.  (Pausa) 
  

O SR. PRESIDENTE -(JOSÉ 
ESMERALDO) -Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento para dar continuidade ao rito da sessão. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR -Senhor 

Presidente, pela ordem! Aproveito a oportunidade 

para agradecer à Secretaria de Estado da Agricultura 
o dinamismo quanto à execução de emenda dos 
Parlamentares. Seiscentos mil reais de emenda deste 
Deputado disponibilizados no ano passado para o 
exercício deste ano no Município de Viana. No 
último sábado, estivemos juntos  naquela região com 
nosso Governador Renato Casagrande, para a entrega 
de três equipamentos oriundos desta emenda: um 
caminhão caçamba, um caminhão pipa e um rolo 
compactador.  

A Prefeitura do Município de Viana, por 
intermédio do Prefeito Gilson Daniel, fez seu dever 
de casa, economizou, sobraram cento e quinze mil 
reais desse recurso. O Prefeito complementará esse 
valor com mais cinquenta mil reais da Prefeitura do 
Município de Viana e comprará o terceiro caminhão. 
Esse é um exemplo de economia e do bom uso dos 
recursos públicos praticados pelo Prefeito Gilson 
Daniel, do Município de Viana, em parceria com 
nosso Governo. Estamos fazendo justiça à equipe do 
Prefeito do Município de Viana, que batalhou, correu 
atrás de preços, minorizou os preços inicialmente 
apresentados e economizou cento e quinze mil reais. 
Com isso, com a complementação, comprará o quarto 
equipamento que certamente beneficiará toda a 
população, principalmente da área rural do Município 
de Viana, que é muito grande. 

O Governador Renato Casagrande esteve 
conosco no Município de Viana, em uma festa bonita, 
em um sábado pela manhã, com a praça lotada, a 
população esteve acompanhando o trabalho da 
Prefeitura Municipal e a nossa colaboração, enquanto 
Deputado Estadual, com emenda própria, garantida pela 
execução, por meio da Secretaria de Estado da 
Agricultura, com a mão de nosso Governo. Era isso o 
que este Deputado tinha a falar. Agradeço o espaço 
concedido por V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE -(JOSÉ 

ESMERALDO) -Parabenizamos V. Ex.ª pelo brilhante 
trabalho que tem feito na região do Município de Viana. 
Somos testemunha. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

164/2013. 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-lo, 

declaro encerrada a discussão.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 307/2013, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 164/2013. 

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

Aprovado, contra um voto. 
Arquive-se o projeto. 
Devolvo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Luiz Durão. (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -
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Assumo a presidência dos trabalhos neste momento 
para dar continuidade ao rito da sessão. 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
242/2013.  

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 328/2013, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 242/2013.  

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

Aprovado o parecer  
Arquive-se o projeto. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ -Senhor Presidente, 

pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª verificação de 
quorum para efeito de manutenção da sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -É 

regimental.  
Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das presenças)  
 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, retiram-se os Senhores 
Deputados Da Vitória, Aparecida 
Denadai, Glauber Coelho, Jamir Malini, 
Lúcia Dornellas, Luzia Toledo, Rodrigo 
Coelho, Solange Lube e Theodorico 
Ferraço) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Cacau 
Lorenzoni, Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Elcio Alvares, Euclério 
Sampaio, Gildevan Fernandes, Gilsinho 
Lopes, Janete de Sá, José Carlos Elias, 
José Esmeraldo, Luiz Durão, Marcelo 
Santos, Marcos Mansur, Paulo Roberto, 
Roberto Carlos, Sandro Locutor e Sérgio 
Borges)  

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

Registraram presença dezenove Senhores Deputados.  
Há quorum para manutenção da sessão. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

247/2013. (Em anexo, por se tratar de matéria 
correlata, Projeto de Lei n.º 333/2013, do Deputado 
José Esmeraldo, lido no Expediente da Sessão 
Ordinária do dia 14/10/2013). 
 Em discussão. (Pausa) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ -Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo. 

O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -
Concedo a palavra à Senhora Deputada Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ -(Sem revisão da 

oradora) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, solicitamos aos colegas que 
atentem para esta matéria. Precisamos ter dez 
deputados de pé para que possamos reverter uma 
inconstitucionalidade injusta.  

Neste caso, o Procurador da Casa, Senhor 
Valmir Castro Alves, não atentou que se trata de 
matéria de utilidade pública, que visa contemplar a 
saúde da população. Em casos dessa natureza, podem 
sim, as imobiliárias que têm o domínio dos imóveis 
para serem alugados, serem notificadas. Hoje, o 
Poder Público não pode notificar, muitas vezes, 
porque não consegue encontrar o proprietário. 

 Sabemos de casos de imóveis vazios, com 
piscinas cheias, abrigando mosquitos Aedes Aegypti. 
Todo verão, muitos casos de dengue são registrados, 
vivemos situação de calamidade pública, de problema 
de saúde, doença essa que ataca  as nossas famílias. 
Então, nesse sentido, solicitamos que os 
companheiros revertam esse voto para que possamos 
dar continuidade a essa discussão.  (Muito bem!) 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Freitas, Luzia Toledo e 
Rodrigo Coelho) 

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

Continua em discussão. (Pausa). 
Não havendo mais oradores que queiram 

discuti-lo, declaro encerrada a discussão.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 320/2013, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal. 
 Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 247/2013.  

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

Aprovado o parecer  
Arquive-se o projeto. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ -Senhor Presidente, 

pela ordem! Com base no § 1.º do art. 201 do 
Regimento Interno, requeiro a V. Ex.ª revisão de 
votação. 
             

O SR. PRESIDENTE -(LUIZ  DURÃO) -É 
regimental.  

O Presidente esclarece que, de acordo com o 
art. 201, § 3.º, do Regimento Interno, nesta segunda 
votação os Senhores Deputados que estiverem a favor 
da proposição deverão permanecer de pé.   

 
O SR. ELCIO ALVARES - Senhor 

Presidente, pela ordem! Já houve a votação 
acolhendo o parecer. O pedido de reversão não foi 
anunciado por V. Ex.ª. Então, a sistemática de 
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votação é a sistemática anterior. Se voltarmos, 
abriremos um precedente muito sério em matéria de 
votação.  

A Senhora Deputada Janete de Sá, está 
lutando, é natural, mas não podemos quebrar o ritmo 
da votação.  Operou-se a votação e o resultado foi de 
sustentação do voto da Comissão de Justiça.  
  

A SR.ª JANETE DE SÁ -Não; na verdade, 
se foi, pedimos a revisão da votação.  

Senhor Presidente, pela ordem! Com base no 
§1.º do art. 201 do Regimento Interno, requeiro a V. 
Ex.ª revisão de votação do Parecer n.º 320/2013. 

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -É 

regimental. (Pausa) 
 
O SR. ELCIO ALVARES -Estamos 

aludindo à primeira votação de uma maneira muito 
clara e sofismável, sem problema nenhum. 
Sustentaremos a tese e é nosso dever como 
Presidente da Comissão de Justiça, assim como 
também é dever dos membros integrantes da 
Comissão de Justiça que sustentem o nosso parecer, 
porque afinal de contas foi discutido e embasado. 
Neste caso, se houver a revisão de votação, apelamos 
aos membros da Comissão de Justiça que se levantem 
para não haver quorum necessário, que são dez votos, 
se não nos enganamos. 

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

Na primeira votação foi mantido o parecer da 
Comissão de Justiça. Mas a pedido da Senhora 
Deputada  Janete de Sá faremos a revisão, refazendo 
a votação. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ -Pedimos aos 

Deputados que concordam com a derrubada do 
parecer da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, que permaneçam sentados. 
Pedimos isso porque já tivemos vários problemas em 
que a Procuradoria considerou inconstitucionais 
projetos a pedido de determinado deputado, sem que 
o projeto seja realmente inconstitucional. Nesta 
questão não há inconstitucionalidade porque o 
projeto trata de problema de saúde pública.  

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -O 

Presidente esclarece que, de acordo com o art. 201, § 
3.º, do Regimento Interno, com o pedido de revisão 
de votação formulado pela Senhora Deputada Janete 
de Sá, quem estiver a favor do parecer da Comissão 
de Justiça, que opinou pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 247/2013, deverá permanecer de 
pé. Como temos vinte e dois parlamentares presentes, 
para rejeitar o presente parecer dez parlamentares 
precisarão ficar sentados. 

Em votação  o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 247/2013.  

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

Rejeitado o parecer contra sete votos. 
O projeto segue tramitação normal. 

  
O SR. JOSÉ ESMERALDO -Senhor 

Presidente, pela ordem! Estou sentado. 
 
O SR. ELCIO ALVARES -Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V. 
Ex.ª ao Parecer da Comissão de Justiça n.º 320/2013, 
para audiência do Plenário. O quorum necessário 
para que o projeto siga a tramitação normal é que 
haja a metade dos deputados presentes somados de 
mais um deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -
Senhor Deputado Elcio Alvares, temos vinte e dois 
deputados presentes, menos o Presidente que não 
vota, são vinte e um presentes; sete deputados 
votaram pela manutenção do  Parecer da Comissão 
de Justiça, que  foi rejeitado. 

 
O SR. ELCIO ALVARES -Senhor 

Presidente, a questão não é nem em razão do mérito, 
nem pela Senhora Deputada Janete de Sá. A nossa 
questão pessoal é acerca da responsabilidade que 
trazemos que  externamos. Se o Plenário entendeu de 
maneira que difere das normas que temos adotado, 
não há problema nenhum. Mas achamos que o 
sistema de voto, a votação, se operou de uma maneira 
que não foi muito regimental.  

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

Senhor Deputado Elcio Alvares, a Presidência apenas 
está cumprindo o Regimento Interno desta Casa. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ -Senhor Presidente, 

pela ordem! É exatamente isso, ou seja, se têm vinte 
e dois deputados presentes em Plenário, o Presidente 
ad hoc não vota, contabilizamos vinte e um 
Deputados; o Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
Presidente desta Casa, também não vota, então 
temos, na verdade,  vinte deputados presentes. Como 
obtivemos doze votos, está correta a votação. Só sete 
deputados votaram a favor do parecer da Comissão 
de Justiça, logo, a Presidência seguiu o Regimento 
Interno.  

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 304/2013. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 305/2013. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão. 
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
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O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Comunicamos aos demais 
Deputados e também à população capixaba que nos 
assiste pela TV Assembleia que a ANP acaba de 
concluir o leilão do campo de Libra, Senhor 
Deputado Claudio Vereza, sendo que o consórcio 
liderado pela Petrobras repassará por 41,65% do óleo 
que será extraído do campo de Libra; é um percentual 
mínimo que a ANP fixou para quem vencesse o 
leilão, e contrariando porque deveria ter uma disputa 
entre as empresas que estavam credenciadas a 
participar, mas resolveram fazer um consórcio, 
Senhora Deputada Janete de Sá, liderado pela 
Petrobras e o leilão só teve uma participação, 
oferecendo o lance mínimo de 41,66% no regime de 
partilha, com a Petrobras sendo a operadora detentora 
de 30% do bloco. Por um lado ficamos triste porque 
isso poderia ser todo do Brasil, todo do Estado 
brasileiro, com a empresa Petrobras conduzindo cem 
por cento do processo. Mas em decorrência das 
discussões que já houve na Câmara, no Congresso 
Nacional, muito debatido por lados opostos; hoje, 
muita confusão no Rio de Janeiro. Mas, felizmente, 
do ponto de vista da dependência de petróleo, dessa 
energia, o Brasil, com esse campo de Libra 
certamente deixará de ser importador definitivamente 
para se tornar um País exportador de petróleo. Era o 
comunicado que gostaria de estar fazendo à Casa.  

 
O SR. ELCIO ALVARES -Senhor 

Presidente, pela ordem! Não sou muito de falar e 
pedir questão de ordem e falar alguma coisa porque 
sempre proclamo o respeito ao Regimento Interno. 
Mas como está se tornando um direito 
consuetudinário, todo mundo fala. Fico muito triste 
quando verifico uma fala como essa do Senhor 
Deputado Paulo Roberto. Em um leilão dessa 
importância, apenas um concorrente. Isso não é bom 
sinal para o País, pois é sinal de que o investidor lá de 
fora não está acreditando muito em nossa política 
econômica. Tomo dessa maneira e da mesma maneira 
como aconteceu na questão da BR na qual tivemos os 
grupos reduzidos. O fato hoje é gravíssimo. O 
Governo brasileiro tem que se debruçar sobre isso. 
Um leilão para o qual todos presumiam que haveria 
um grande número de concorrentes, e assim mesmo 
precisou de a Petrobras entrar, se não não teria 
concorrente.  

Estou fazendo essa colocação, sou de um 
partido de oposição, o Democratas. Mas como 
brasileiro, como elemento que participa ativamente 
da vida nacional, fico muito triste porque em um 
leilão dessa importância somente um grupo 
participou.   

 
O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 

Presidente, pela ordem! Deputado Elcio Alvares, até 
em respeito a V. Ex.ª, quando falei que a Petrobras 
liderou um consórcio, a expectativa era de que as 
empresas disputassem entre elas. Acho que houve um 
acordo entre as empresas, liderado pela Petrobras, 

com mais quatro empresas multinacionais que estão 
participando, junto a Petrobras, do consórcio. Apenas 
a Petrobras está liderando esse processo do 
consórcio. Ocorreu a participação de outras 
empresas, mas resolveram se fechar. Ao invés de 
disputar nos percentuais, resolveram fazer um acordo 
e cada uma terá um percentual no regime de partilha. 
Mas certamente seria muito melhor para o Brasil se 
as quatro disputassem nos percentuais. Com isso 
certamente o Brasil receberia mais em termos de 
percentual de petróleo no regime de partilha.  

 
O SR. ELCIO ALVARES -Senhor 

Presidente, pela ordem! Deputado Paulo Roberto, é 
evidente que, pelo no sistema do nosso Regimento 
Interno, não poderíamos estar trocando apartes. Mas 
vale porque o Senhor Deputado Paulo Roberto é uma 
das maiores autoridades em matéria de petróleo nesta 
Casa. O Governo está dando cobertura a uma 
acomodação de empresas econômicas; o que seria 
saudável seria a disputa das empresas entre si, para os 
valores serem elevados. Fez-se um acordo, 
patrocinado pela Petrobras, e a partir daí foi 
sacramentada a entrega do campo de Libra a esse 
grupo, em que vamos encontrar, se me não engano, 
três ou quatro grandes grupos estrangeiros 
participando de um consórcio liderado pela Petrobras. 
Isso é mais triste do que a primeira hipótese que 
colocamos nesta sessão, da falta de concorrência para 
disputar o Campo de Libra. 

 
O SR. PAULO ROBERTO -Senhor 

Presidente, pela ordem! Apenas para concluir. Não há 
divergência no debate, ao contrário, há convergência. 
Apenas para dizer que nosso posicionamento político 
já externado nesta Casa era de que não precisassem 
nem estar fazendo leilão; aí sim, o Brasil ganharia, 
porque o Campo de Libra não tem nada mais a 
descobrir. O que tem de potencial de reserva lá é 
mais do que o Brasil já produziu e tem de reserva em 
todo esse tempo de existência da Petrobras, sessenta e 
cinco anos. 

Hoje, só o Campo de Libra, sozinho, tem 
mais reserva do que tudo que o Brasil descobriu até a 
descoberta do Campo de Libra. Então, lamentamos, 
como V. Ex.ª está lamentando, porque teremos que 
dividir parte dessa produção com empresas 
transnacionais. 

 
O SR. ELCIO ALVARES -Senhor 

Presidente, pela ordem! Senhor Deputado Paulo 
Roberto, a política de petróleo é fundamental para 
todos nós. Hoje, vimos o Senhor Paulo Hartung, ex-
governador falar algo impressionante. Este mês, os 
royalties de petróleo arrecadados pelo Estado do 
Espírito Santo superaram um ano de arrecadação do 
Estado.  Ou seja, o petróleo está ligado diretamente 
também à economia capixaba. Agora, a política de 
petróleo, V. Ex.ª que é profundo entendedor sabe, 
está precisando de uma maior atenção, maior estudo 
porque as coisas da Petrobras, segundo lemos nas 
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revistas e jornais, não estão andando bem. A 
Petrobras que foi o grande patrimônio dos brasileiros 
na campanha de Getúlio Vargas -O Petróleo é nosso! 
-De repente começa a ser uma empresa que faz 
negócios no exterior, que são colocados sob 
suspeição e faz hoje esse brilhareco, diríamos, um 
brilhareco.  

A Petrobras precisou encampar três ou quatro 
empresas para garantir o Campo de Libra com a 
participação do capital americano, estrangeiro, dando 
uma dimensão que infelizmente, não era aquela que 
os brasileiros queriam, ou seja, era muito melhor para 
o Brasil, que tivéssemos valores competitivos nos 
dando a tranquilidade de que o Brasil é um excelente 
investimento.  

A ideia que passa, Senhor Deputado Paulo 
Roberto, é que as empresas de fora não estão muito 
interessadas em fazer investimentos no Brasil. Estão 
receosas e quando acontece isso, como aconteceu no 
caso da BR, que o Estado do Espírito Santo foi 
acoimado de ser o responsável pelo fracasso, nos 
levam a uma indagação. Hoje, tivemos um desfecho, 
para o Campo de Libra, que diríamos - para, nós 
brasileiros, que amamos o País, para nós capixabas 
que temos um grande interesse na política de petróleo 
- não foi favorável a nossa posição de potência 
econômica respeitada no exterior. 

 
O SR. PAULO ROBERTO -Senhor 

Presidente, pela ordem! Concluindo, para reforçar a 
fala do Senhor Deputado Elcio Alvares, os royalties 
de petróleo e as participações especiais hoje 
respondem pela segunda maior receita do Estado do 
Espírito Santo, só perde para o ICMS, e por pouco 
tempo. Com a entrada agora dos novos campos na 
área do pré-sal, a tendência é de triplicar a 
arrecadação de royalties e de participação especial do 
Governo do Estado. De repente, em pouco tempo, 
teremos o primeiro item de arrecadação: royalties e 
participação especial; e depois o setor produtivo, por 
meio da arrecadação de ICMS. Só para identificar, a 
participação especial já supera o FPE -Fundo de 
Participação dos Estados, que é menor do que apenas 
a participação especial, porque os royalties- estamos 
ainda pagando aquele adiantamento de trezentos e 
cinquenta milhões de reais- mas, a partir do mês que 
vem, já virão inteiros. Só as participações especiais 
são a segunda receita do Estado, superior ao Fundo 
de Participação dos Estados, que são repassados pela 
União para os Estados, e no caso, o Estado do 
Espírito Santo. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES -Senhor 

Presidente, pela ordem!  Ouvimos atentamente os 
discursos dos colegas Senhores Deputados, brilhantes 
tribunos, mas, e, S. Ex.ªs não têm nada a ver com 
isso, infelizmente, não ouvimos ninguém falar sobre 
a diminuição do custo do óleo diesel, com a 
finalidade de baixar o preço das passagens do povo 
que usa o Transcol, que usa os ônibus. Só falam de 
exportação, só de receita. De tudo isso, o mais 

importante - importar é muito bom - é dinheiro, mas é 
preciso que o Governo Federal pense nisso também, 
em abaixar o preço do óleo diesel, para que as 
passagens de ônibus sejam mais baratas, 
principalmente para beneficiar a população carente. 

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Solange Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do Grande 
Expediente, dividido em duas partes: Lideranças 
Partidárias e Oradores Inscritos. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES -Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 
verificação de quorum para efeito de manutenção da 
sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -É 

regimental.  
Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Atayde Armani, 
Cacau Lorenzoni, Dary Pagung, 
Euclério Sampaio, Freitas, Gildevan 
Fernandes, Janete de Sá, José Carlos 
Elias, José Esmeraldo, Marcelo 
Santos, Rodrigo Coelho, Sandro 
Locutor e Sérgio Borges) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Gilsinho 
Lopes, Luiz Durão, Luzia Toledo, 
Marcos Mansur, Paulo Roberto, 
Roberto Carlos e Solange Lube) 

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

Registraram presença dez Senhores Deputados.  
Há quorum para manutenção da sessão. 
Concedo a palavra ao Líder do PTN, Senhor 

Deputado Jamir Malini. (Pausa) 
Ausente, concedo-a ao Líder do PPS, Senhor 

Deputado Sandro Locutor. (Pausa) 
Ausente, concedo-a ao Líder do Governo, 

Senhor Deputado Sérgio Borges. (Pausa) 
Ausente, concedo-a à Líder do PMDB, 

Senhora Deputada Luzia Toledo. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados José Esmeraldo e 
Theodorico Ferraço) 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO -(Sem revisão da 

oradora) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
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Senhores Deputados, funcionários desta Casa de 
Leis, imprensa presente, telespectadores, boa-tarde. 
Assomamos a esta tribuna para falar como Líder do 
PMDB. 

É com muita honra que falamos desta tribuna 
que o PMDB é a maior bancada desta Casa de Leis. E 
nós, membros da bancada do PMDB, somos 
Parlamentares que damos resultado. Cada um de nós 
que preside uma Comissão, ou duas, como é o nosso 
caso, queremos dizer que isso é resultado do nosso 
trabalho em campo, junto à sociedade, 
principalmente no Interior do Estado. 

Consideramo-nos uma Deputada 
municipalista, porque realmente não saímos do 
interior do Estado, onde pesquisamos as demandas, 
ouvimos as pessoas, os pleitos, e as necessidades da 
sociedade. É o clamor da sociedade para os políticos 
que chegam até ela.  

Somos um deles. Por isso chegamos falando 
em nome do PMDB, um partido realmente muito 
forte. Temos um quadro que faz a diferença na 
política do Estado do Espírito Santo. Temos  o 
Senador da República Ricardo Ferraço que nos 
representa. S. Ex.a com certeza representa não só o 
PMDB, mas também o Estado do Espírito Santo, não 
porque a função do Senador seja representar o 
Estado. Já fomos Senadora. É porque o Senador 
Ricardo Ferraço tem compromisso com o Estado do 
Espírito Santo e com o Brasil e tem demonstrado isso 
não só nos seus discursos, mas também nas suas 
ações.  

Temos a Deputada Federal Rose de Freitas, 
ex-presidente do Congresso Nacional. Quando no 
cargo, ajudou demais o Estado do Espírito Santo e 
continua ajudando. É uma fera para trabalhar, não 
mede esforços. Neste momento S.Ex.ª está na cidade 
de Cariacica discutindo a política ferroviária. Só não 
estamos naquela reunião porque temos de estar nesta 
sessão.  Somos totalmente favorável à volta da nossa 
ferrovia que passa pelo Município de Cachoeiro de 
Itapemirim, pelo Município de Campos e segue 
adiante. Temos também o ex-governador Paulo 
Hartung, que em oito anos de gestão conduziu a 
recuperação do nosso Estado. Ficamos seis anos ao 
seu lado e acompanhamos o que foi feito neste 
Estado. 

Somos, portanto, um partido forte. Temos 
quinze prefeitos. Temos quase cem vereadores. No 
sábado, realizamos uma reunião muito intensa e com 
resultados muito bons no Município de Venda Nova 
do Imigrante. As pessoas gostam de ter o seu partido 
reunido.  Além da nossa presença estavam também o 
Senador Ricardo Ferraço; o Deputado Federal Lelo 
coimbra, Presidente Estadual do PMDB; o Secretário 
Chico Donato, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 
A imprensa quis nos entrevistar há pouco. Podemos 
falar desta tribuna mesmo, porque na verdade 
estamos conversando. Isto é bom para o partido!  

Este momento favorece para todos os 
partidos que estão com sua legenda pronta para  

discutir, conversar, dialogar e trabalhar, porque não 
podemos perder o foco do desenvolvimento do 
Espírito Santo. Temos um compromisso com este 
Estado. É desta forma que vamos até o final do nosso 
mandato: trabalhando, trabalhando, trabalhando e 
buscando cada vez mais a qualidade de vida para os 
nossos cidadãos e cidadãs. Esta é uma reflexão que 
fazemos. Temos certeza de que os nossos Colegas de 
partido fazem esta avaliação também. 

O nosso Estado e o Brasil inteiro estão 
passando por um momento dificílimo para os 
municípios. Os nossos prefeitos estão em 
dificuldades. Nós, desta Casa de Leis, com certeza, 
temos feito o nosso trabalho, temos estado não só 
junto com o Senhor Governador Renato Casagrande, 
mas com os prefeitos e prefeitas. Todos os projetos 
que vieram para esta Casa com objetivo de melhorar 
a qualidade de vida dos cidadãos espírito-santense 
foram aprovados à unanimidade. Esta Casa, portanto, 
tem uma parceira muito grande com o Governo do 
Estado. 
 Neste momento faremos uma prestação de 
contas sobre o trabalho realizado pela Comissão de 
Finanças, presidida pelo Senhor Deputado Atayde 
Armani, que encerrou hoje, com o Senhor Deputado 
Paulo Roberto, as sabatinas dos candidatos para 
Conselheiro do Tribunal de Contas. 
 Parabenizamos de público o Senhor 
Deputado Atayde Armani, que retornou a esta Casa 
ainda se convalescendo, com dificuldades, mas não 
faltou a nenhuma reunião. S. Ex.ª se houve com 
galhardia à frente da Comissão de Finanças. Parabéns 
a S. Ex.ª e a todos nós que participamos desta 
Comissão, assim como os Senhores Deputados José 
Esmeraldo e Gilsinho Lopes, membros efetivos e 
Doutor Hércules que não faltou a nenhuma reunião, 
assim como o Senhor Deputado José Esmeraldo. Na 
verdade, a maioria não faltou. 
 Senhor Deputado Theodorico Ferraço, esta 
Casa demonstrou que realmente convivemos com a 
democracia. Foi com muita galhardia que encerramos 
hoje a fase das sabatinas dos candidatos a 
Conselheiro do Tribunal de Contas. Parabenizamos 
V. Ex.ª, Senhor Deputado Theodorico Ferraço, e 
demais membros da Mesa Diretora, a Senhora 
Deputada Solange Lube, 1.ª Secretária, o Senhor 
Deputado Luiz Durão, Vice-Presidente, e o Senhor 
Deputado Roberto Carlos, 2.ª Secretário. 
 Esta Casa tem trabalhado muito e temos 
certeza de que chegaremos ao final do ano podendo 
V. Ex.ª, Senhor Presidente, cumprir aquilo que tanto 
quer e não só V. Ex.ª, mas os trinta deputados e 
deputadas. Estamos falando enquanto os servidores 
desta Casa estão esperando esse encontro de contas 
da Assembleia Legislativa com o Governo e estamos 
falando também sobre os 11.98%, cujo processo se 
encontra na Procuradoria-Geral do Estado, com o 
Doutor Levi. Esperamos que rapidamente -porque 
está correndo prazo -esse processo seja devolvido ao 
Tribunal de Justiça para que os servidores desta Casa 
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entrem na fila dos precatórios para receberem o que 
lhes pertence. Muitos já se foram, muitos estão 
esperando. Então, achamos que até o fim do ano 
resgataremos a dignidade dos servidores deste Poder 
e o compromisso das Senhoras Deputadas e dos 
Senhores Deputados desta Casa com nossos 
servidores. 

Dessa forma, falamos desta tribuna, em nome 
do nosso partido PMDB - e retornaremos a esta 
tribuna -, e pautamos um pouco o que o partido está 
fazendo, buscando cada vez mais fazer reuniões para 
ouvirmos a voz das ruas, ouvir nossas companheiras 
e nossos companheiros. Partido não pode ser só de 
cúpula; partido tem que ter base e tem que ouvir a 
base, bem como reuni-la. E isso o PMDB faz.   

Cumprimentamos o partido porque já fomos 
presidenta de partido; já fomos secretária-geral de 
partido e fazíamos isso com muita frequência. E 
fazíamos a diferença. E é isso que fazemos agora.  

Encerramos nossa fala neste momento. Está 
prestes a terminar o tempo destinado a esta Deputada. 
Por isso, Senhor Deputado José Esmeraldo, não 
daremos aparte a V. Ex.ª porque nosso tempo está 
praticamente expirado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Findo o tempo destinado às Lideranças Partidárias, 
concedo a palavra ao Senhor Deputado Marcos 
Mansur, orador inscrito. 

 
O SR. MARCOS MANSUR - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados; imprensa; nossos amigos que 
nos assistem das galerias desta Casa; nossos 
servidores-colaboradores; telespectadores que nos 
assistem pela TV Assembleia e pela TV Educativa; 
os internautas.  

Assomamos novamente a esta tribuna para 
falar talvez do mesmo assunto que falávamos no 
primeiro momento nesta sessão, enquanto 
valorizamos a família, o casamento.  

Trazemos um assunto, na verdade, 
parabenizamos o Ministério Público do Estado de 
São Paulo que, se Deus quiser, influenciará os demais 
Ministérios Públicos à ação, à atitude que tomam 
naquele Estado. Tomara que o Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo, muito bem capitaneado 
pelo Senhor Eder Pontes, nosso ilustre e amigo, 
estejam também sensíveis a esse assunto importante. 
Querem incluir a cerveja na lei que limita a 
publicidade de bebida alcóolica por meio de um 
abaixo-assinado eletrônico. Isso é muito importante. 
S. Ex.as estão numa campanha que é intitulada: 
Cerveja também é álcool.  

E precisamos dizer isso com muita coragem 
que nas campanhas de bebidas alcoólicas a cerveja e 
o vinho não estão contemplados, porque tem que se 
ter um teor acima de treze graus Gay-Lussac que é 
uma medida alcóolica.  

Queremos falar desta tribuna de algumas 

dualidades e até mesmo de alguns paradoxos que  
precisamos refletir e pensar acerca da bebida 
alcoólica. A nossa contemporaneidade tem por 
característica esses paradoxos.  
 Em horários nobres da televisão, desde a 
manhã até a noite, nossos filhos, nossas crianças, 
nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens são 
expostos o dia todo a propagandas e campanhas 
publicitárias, principalmente na televisão, voltadas 
àquilo que se chama de qualidade de vida. Quando 
uma novela quer falar de uma vida bonita e feliz, 
coloca uma bebida, uma pessoa abrindo uma garrafa 
de champanhe ou whisky, ou indo a um barzinho, 
mostrando um happy hour com as mesas repletas de 
cervejas.  

Ficamos sem entender porque isso vai à 
contramão da lógica, principalmente quando vemos 
que são minutos, ou segundos que separam a 
propaganda de uma marca de uma cerveja da outra. 
Pessoas atraentes e, até mesmo, eventos esportivos 
badalados fazem apologia e propaganda. 

Daqui a pouco o meu amigo, o Senhor 
Deputado Doutor Hércules, falará sobre esse tema. 
Peço que aguarde um pouco que deixarei V. Ex.ª 
falar para contribuir com a minha fala e enriquecê-la. 

Vemos o Governo insistindo de maneira até 
hipócrita ao falar de lei seca, fazendo conscientização 
de lei seca na televisão. Vemos os altíssimos índices 
de acidentes -assunto sobre o qual falarei nesta 
semana -e a quantidade de mortes nas estradas e 
dentro das cidades por conta do álcool e das pessoas 
que bebem a cerveja e vão para o volante. Essa 
famigerada Lei Seca não funciona e, cada vez mais, 
pessoas embriagadas, assassinos embriagados, matam 
pessoas no trânsito. 

Ficamos preocupados porque para uma 
sociedade ser equilibrada tem que possuir o seu pilar 
em cima da educação e da família. Como 
controlaremos essas tragédias familiares, ocasionadas 
por causa das bebedeiras? Quantos maridos e lares 
são destruídos por causa da família? Falo dos 
maridos, mas tenho visto atualmente um grande 
número de mulheres embriagadas por causa da 
cerveja.  

Mostramos a questão da Lei Seca. 
Precisamos romper com esse costume infeliz da 
nossa política brasileira de falar uma coisa, mas na 
prática vermos outra.  

É necessário que tenhamos essa consciência 
de que se quisermos resolver um problema 
definitivamente sem hipocrisia e diminuir os índices 
de acidentes automobilísticos, temos que trabalhar na 
informação e na publicidade. 

 Por isso, parabenizo o Ministério Público do 
Estado de São Paulo que está atento a esse detalhe, 
detectando isso, corajosamente, está colocando a cara 
na reta e pedindo na justiça para que a cerveja e o 
vinho sejam incluídos na restrição de publicidade.  

Registramos esse grande apelo, 
parabenizamos   a solicitação, e que  o Ministério 
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Público do Estado do Espírito Santo siga na mesma 
direção do Estado de São Paulo.   
 

O Sr. Doutor Hércules -Senhor Deputado 
Marcos Mansur, parabéns pelo discurso. Podemos 
fazer alguma coisa, mas com muita limitação. Já 
fizemos projetos de leis no sentido da proibição da 
venda de bebidas alcoólicas em postos de gasolina na 
tentativa de diminuir a matança; e também fizemos 
um projeto de lei para que o mesmo tempo destinado 
à propaganda da cerveja - como vemos atualmente 
com uma garotada bonita e sarada tomando cerveja - 
seja destinado a mostrar os malefícios da bebida, pois 
no final das propagandas aparece rapidamente uma 
faixa ou uma pessoa falando muito rápido: se beber 
não dirija. Só isso. Mas a propaganda que induz a 
pessoa a beber é muito extensa, mas o esclarecimento 
dos malefícios da bebida, principalmente em relação 
a álcool e direção, é muito rápido. Muito obrigado 
pelo aparte. 
 

O SR. MARCOS MANSUR -Senhor 
Deputado Doutor Hércules, muito obrigado pelo 
enriquecimento deste debate. Entraremos com um 
projeto de lei nesta Casa e com uma indicação para o 
Governador do Estado acompanhando as medidas 
que foram tomadas no Estado de São Paulo. Nesta 
Casa de Leis trataremos deste tema em nome da 
família e levaremos a indicação a S. Exª.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, o grande 
problema é que todos os projetos acabam sendo 
inconstitucionais, pois o Legislativo não pode nada. 
Mas daremos entrada para chamar a atenção, 
restringindo no Estado do Espírito Santo a 
propaganda da cerveja e do vinho, em nome da 
família, em nome das vidas capixabas. Senhor 
Presidente, muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) -

Concedo a palavra à Senhora Deputada Luzia 
Toledo, oradora inscrita. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO -(Sem revisão da 

oradora) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, boa-tarde! O Senhor Deputado 
Claudio Vereza está me olhando, pois é a segunda 
vez que assomo a esta tribuna nesta tarde. 

Já cumprimentamos a todos e gostaríamos de 
agradecer à Senhora Aída Bueno Bastos por enviar a 
matéria que nos deu uma alegria muito grande. Já 
sabíamos do ocorrido, mas não sabíamos que havia 
saído na imprensa. Parabenizamos o Jornal A Gazeta 
que traz na página 24 a seguinte matéria:  

 
Sucesso à vista  
 
Carreira garantida desde a 
faculdade  
 
Aprendizado rompe fronteira da sala 
de aula: investir em atividades como 

voluntariado, monitoria e 
intercâmbio amplia chance de 
emprego. 

 
Gostaríamos que o cameraman focalizasse a 

matéria e dizemos que nosso gabinete participará do 
intercâmbio de um jovem que tem conhecimento, 
merecimento, comprometimento e por ser estudioso, 
ou seja, um jovem participará de um intercâmbio na 
Austrália em janeiro. Parabenizamos o jovem Júlio 
Barcelos Rangel que é o nosso estagiário e não 
sabíamos que ele estava tentando uma vaga nesse 
intercâmbio tão importante ao mesmo tempo em que 
fazia faculdade. A foto de Júlio Barcelos Rangel 
aparece no jornal A Gazeta segurando a bandeira da 
Inglaterra e a Carteira de Trabalho. Isso é muito 
importante para os jovens.  

Dizemos ao Governo do Estado que essa 
chance não se pode perder. Ficamos  muito feliz com 
os nossos jovens que estão saindo para o intercâmbio.  

Também há na matéria do jornal a jovem 
Daliane Hubner de Matos, estagiária de Psicologia. 
Consta na reportagem: 

 
Daliane de Matos tinha uma carreira 
consolidada na área de vendas. Ela 
decidiu fazer Psicologia e ir 
procurar um estágio. Hoje ganha um 
terço do que recebia antes. “Ainda 
estou no 4.º período da faculdade e 
ainda tenho muito a aprender. Faço 
estágio desde o início do curso.” 
  

Já o Júlio Barcelos Rangel disse: 
 
Participar do Programa Ciência sem 
Fronteiras vai me dar grande 
crescimento pessoal e profissional e 
aperfeiçoar o inglês. 
 

 Ninguém segura um jovem que termina a 
faculdade e tem um curso, principalmente de Inglês. 
O nosso estagiário já está com a carreira consolidada 
com os próprios pés. Isso é fantástico!  
 Queremos nos unir ao programa que diz:  
 

ENVOLVA-SE 
 
Na opinião da diretora da 
Associação Brasileira de Recursos 
Humanos, seccional Espírito Santo 
(ABRH-ES), Naitê Passos, os 
estudantes devem buscar o 
aprendizado da vida profissional. Ela 
lembra que o estágio, por exemplo, 
ajuda a entender a postura de um 
ambiente organizacional.  
 
“Se envolver com algo que precisa 
tomar decisão, como ser membro da 
comissão de formatura, ajuda a ter 
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condições de lidar bem com as 
pessoas. Já quem participa de um 
congresso, palestra e seminários 
demonstra que gosta do que escolheu 
para fazer. No currículo, deve ser 
mencionado tudo o que foi feito”, 
disse a diretora.  
 
A diretora da Rhopen, Jacyara 
Pinheiro, lembra que o estágio é uma 
grande possibilidade. Para ela, é 
preciso estar aberto a todas as 
oportunidades, e a faculdade é um 
bom momento para isso.  

 
 Terminamos dizendo, mais uma vez, que o 
Júlio Barcelos Rangel entrou no nosso gabinete com 
a maior simplicidade e não sabíamos que ele estava 
tentando essa bolsa no Programa Ciência sem 
Fronteiras, do Governo Federal, mas foi uma 
surpresa maravilhosa não somente para nós, como 
também para todos os companheiros de trabalho do 
nosso gabinete. 

Senhor Deputado, esse menino é estagiário 
desta Casa de Leis, no nosso gabinete, e está indo à 
Austrália, por um ano, não somente para continuar a 
faculdade, mas também para fazer um curso de 
inglês. Dessa forma, presto minhas homenagens, 
juntamente com meus auxiliares ao nosso colega de 
trabalho Júlio Barcellos Rangel.  

Ao mesmo tempo, em primeiro lugar, 
agradeço a Deus. Deus tem me dado muita saúde 
para andar por este Estado, assim como tem dado 
saúde às minhas companheiras e aos meus 
companheiros de trabalho. Isso é uma bênção.  

Na última quinta-feira, a Orquestra 
Filarmônica do Estado do Espírito Santo, com 
sessenta e cinco componentes foi ao Município de 
Mimoso do Sul, minha terra, e como sempre, foi uma 
apresentação maravilhosa! Uma apresentação que 
poderia ter ocorrido em qualquer praça deste País, no 
Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Minas 
Gerais. Mas ocorreu no Município de Mimoso do 
Sul, minha terra.  

A apresentação aconteceu na Casa Paroquial, 
completamente lotada de pessoas simples, mas com 
sensibilidade aflorada. Muitas pessoas choraram. A 
emoção do Maestro Helder Trefzger foi inconteste. 
Foi um momento espetacular, por todos os músicos 
que compõem a Orquestra Filarmônica do Estado do 
Espírito Santo. 

Tenho que estar muito feliz mesmo. 
Primeiramente, porque há dois anos estou tentando 
entrar na agenda da Orquestra Filarmônica e 
conseguimos. Em dois anos, conseguimos colocar, na 
agenda da Orquestra Filarmônica, o Município de 
Mimoso do Sul, minha terra. 

Tenho uma história tão bonita de troca de 
família. Saí de Conceição do Muqui, distrito em que 
nasci, e cheguei à sede, ao Município de Mimoso do 

Sul, filha de Diolinda Maria da Conceição, minha 
mãe biológica, por quem tenho orgulho muito grande, 
e de José Alves Toledo, meu pai biológico.  

Aproveito a oportunidade para dizer que 
agradeço esse momento especial da apresentação da 
Orquestra Filarmônica do Estado do Espírito Santo, 
no Município de Mimoso do Sul, aos meus pais de 
criação Rubens Rangel e Helena de Jorge Rangel. 
Obrigada por tudo que a senhora e o senhor me 
ensinaram e por tudo que sou. Muito obrigada. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, orador inscrito. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO -(Sem 

revisão do orador) -Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, assomo a esta 
tribuna para falar sobre a crise do café. É meu ramo, 
também sou produtor rural e estou sentindo na carne 
o que os produtores de café estão sentindo em todo o 
Estado do Espírito Santo.  

O dólar subiu, chegou a disparar. Felizmente, 
com uma política sensata e de muita responsabilidade 
da Presidenta Dilma Rousseff, o dólar voltou a um 
patamar de 2,170, quando havia chegado perto de 
2,400.  

Quando o homem rural viu nascer o preço do 
dólar em condições mais competitivas, fizeram 
projetos, tiveram um sonho de que o preço do café 
também subiria proporcionalmente, porque o café é 
vendido em dólar. 

Senhor Presidente, aconteceu diferente. E não 
foi a primeira vez. O saco de café conilon, que hoje 
representa uma das maiores economias para o norte 
do Estado, assim como o café Arábica que representa 
para a região sudeste, as zonas mais altas, com clima 
mais elevado,  era vendido, antes da alta do dólar, por 
duzentos e sessenta reais, o café bebida mole era 
vendido até por quatrocentos reais. Hoje, o produtor 
está vendendo o café Conilon por cento e setenta e 
seis reais; e o café bebida mole por menos de 
trezentos reais. Nunca vimos uma crise maior na 
economia do cafeicultor, como a que vemos nos dias 
de hoje. Pedimos neste momento, com o maior 
respeito, ao Governo Federal uma política para o 
café.  

O custo de produção de um saco de café 
Conilon -o Senhor Presidente Luiz Durão que é do 
Município de Linhares pode ir a São Gabriel da Palha 
e verificar -não fica por menos de duzentos e trinta 
reais, preço de custo. Quando estava por duzentos e 
sessenta reais o produtor rural tinha um lucro de 
apenas trinta reais, por saca de café.  

Hoje, Senhor Presidente, o Espírito Santo 
agoniza, estamos diante de uma crise sem 
precedentes na nossa história, no interior. Só 
voltando tempos atrás quando foi preciso arrancar os 
pés de café para ter menos café no Brasil e concorrer 
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no mercado internacional.  
Dei algumas voltas por vários municípios 

produtores de café e neles há uma voz só: quem tem 
renda familiar e não tem o que comer, ainda tira o 
café. Contudo, quem precisa pagar para tirar o café 
do pé, perderá mais dinheiro. O Governo Federal tem 
que fazer uma política do café, lançando um preço 
mínimo no comércio para não continuarmos escravos 
da bolsa de valores de Nova Iorque ou de Londres.  

O produtor rural já está com o olho no 
eucalipto, que ele planta, espera seis anos e tem preço 
garantido. O produtor de café já está pensando em 
arrancar os pés de café e plantar capim pra criar boi. 
O homem do campo realmente é marginalizado. Ele 
tem que tomar uma atitude, mostrar ao Estado do 
Espírito Santo e ao Brasil que são uns teimosos, que 
vivem com suas mãos calosas, tomando prejuízo. E, 
se continuar mais quatro ou cinco meses, veremos 
muito produtores abandonarem sua lavoura, porque 
estão trabalhando no campo para perder dinheiro.  

Não se pode ficar de braços cruzados, Senhor 
Presidente. E esta Casa, vamos fazer aqui uma 
comissão especial para defender o eixo homem do 
campo, que é o eixo básico deste País. O que estão 
fazendo com os produtores de café -de norte a sul, 
leste a oeste do Espírito Santo -é uma pouca 
vergonha. Ninguém pode dizer em alto e bom som 
que visita qualquer produtor rural e vê nele o sorriso 
e a grandeza de, com suas próprias mãos calosas, 
colher o produto para a manutenção da sua família. 
Tudo bem, comunicação é ótimo, estrada é ótimo, 
mas é preciso fazer uma política para o café.  

Assim como os Estados Unidos cometeu 
abusos contra o Brasil ao fazer escutas telefônicas, e 
os brasileiros tiveram que reagir e ser solidários com 
a Presidente da República. Agora, não podemos fazer 
de  escravos os homens que trabalham no campo com 
o preço de seu suor e de sua lágrima, de não poder 
dizer mais aos seus filho que não pode estudar mais 
numa faculdade, que não pode vir mais para os 
grandes centros porque não tem como pagar; tem 
como custear, pelo menos, uma faculdade para seus 
filhos.  
 Senhor Presidente, esta Casa não pode ser 
silenciosa. Esta Casa tem que reagir e tem que dizer 
que respeitamos o homem do campo. A população do 
distrito de Conceição do Muqui, em Mimoso do Sul, 
Senhora Deputada Luzia Toledo, que sempre teve 
economia voltada para o café, está pensando em 
abandonar sua lavoura. E se abandonar, o que 
acontecerá?  

São cento e setenta mil produtores de café 
que teimam continuar na agricultura, mas o comércio 
maluco da Bolsa de Nova Iorque ou da Bolsa de 
Londres continua escravizando os brasileiros. Temos 
de reagir para mostrar que, pelo menos, esta Casa de 
Leis não tolera essa atitude grotesca, violenta de uma 
política em que se chega com a cara mais porca do 
mundo e diz: o preço não é elevado porque temos 
cinco milhões de sacas depositadas em Nova Iorque. 

Vai procurar ver se encontra um milhão de sacas! 
Mas eles com o poder do dinheiro e da ganância 
continuam escravizando não só o capixaba, como 
também o produtor de Minas Gerais.  
 Daí porque queremos conclamar esta Casa 
para instalar uma comissão especial. Vamos realizar 
uma marcha em defesa do produtor, desse homem 
que se abandonar as lavouras de café e se seus filhos 
virem para a cidade, arranjarão emprego onde? 
Muitos abandonarão a faculdade no próximo ano 
porque não terão dinheiro para pagá-la. Então, fica 
nossa solidariedade e grito em defesa do cafeicultor, 
do homem do campo, que precisa de uma política 
para defender seus interesses se não será tarde 
demais. 
  

O Sr. José Esmeraldo -Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, parabenizamos-lhe pelo 
discurso. V. Ex.ª demonstra que é representante nato 
da política do campo. Está repleto de razão. 
Domingo, tivemos oportunidade de trafegar pela BR-
262 e ficamos horrorizados com a decadência dos 
cafezais.  
  

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 
Principalmente em Iúna e Ibatiba.    
  

O Sr. José Esmeraldo -É impressionante. Os 
cafezais precisam de adubo e essas pessoas, com 
certeza, com o preço de duzentos e trinta reais, preço 
absurdo, que é o preço de custo, não têm condições 
de sobrevivência.    
  

O SR. THEODORICO FERRAÇO -O 
preço para venda é cento e setenta reais.  
  

O Sr. José Esmeraldo -Parabenizamos V. 
Ex.ª pela fala. Lamentavelmente os cafeicultores do 
nosso Estado estão numa situação de insolvência, 
situação muito difícil. Basta passar pela BR-262 ou 
em qualquer outra variante que veremos os cafezais 
cada vez mais  depressivos em função de que o 
homem do campo não tem condições de adubá-los. É 
isso o que está acontecendo. Parabéns pela fala.   
  

O SR. THEODORICO FERRAÇO -
Obrigado pelo aparte.  
 Senhores Deputados, esse é um grito do 
homem do campo. É o grito daqueles que estão na 
sua terra e não vão querer dessa maneira. Tem que 
tirar o café, tem que vender, tem que produzir, tem 
que comprar um carro e tem que manter seus filhos 
nas escolas. Do jeito que as coisas estão, prevemos as 
maiores dificuldades para o homem do campo, eixo 
básico desta Pátria. Vamos levantar a nossa voz, 
vamos defender o produtor de café neste momento de 
triste história para todos nós.  (Muito bem!)  
  

O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -
Parabéns Senhor Deputado Theodorico Ferraço A 
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realidade do cafeicultor é essa apresentada por V. 
Ex.ª. 
 Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Janete de Sá, oradora inscrita. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES -(Sem 

revisão do orador) -Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, Senhores 
Deputados José Esmeraldo; Luiz Durão, ora 
presidindo esta sessão e Theodorico Ferraço ainda 
presentes neste Plenário, antes de iniciar o nosso 
pronunciamento, peço um minuto de silêncio em 
memória do Senhor Gil Costa, que faleceu na última 
sexta-feira, no Município de Vila Velha. Era um 
cidadão de bem; chefe de família; um exemplo de 
pai, de marido, de companheiro do nosso partido - 
um dos que ainda tinham o puro sangue do tempo do 
MDB.   

O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) - 
Solicito a todos para que, de pé, façamos um minuto 
de silêncio. (Pausa)  

 
(A Casa presta a homenagem)  
 
(Comparece a Senhora Deputada 
Janete de Sá) 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES -O Senhor 

Gil Costa foi sepultado no sábado. Como já 
dissemos, foi um exemplo de líder comunitário e 
batalhador para a melhoria, principalmente do serviço 
público. 

Senhor Presidente, lembramos que no dia 18 
de outubro foi comemorado o Dia do Médico. Hoje, 
teríamos a realização de uma sessão solene para 
homenagear alguns colegas que têm lutado muito 
para melhorar a saúde pública do nosso Estado, que 
apesar de todos os esforços, infelizmente não vai 
bem. Ainda hoje, no Hospital das Clínicas, assistimos 
uma luta muito grande da Bancada Federal, onde 
estavam presentes os Senadores Ricardo Ferraço e 
Ana Rita; três Deputados Federais: Senhores Lelo 
Coimbra; Paulo Folleto, Coordenador da Bancada e 
Rose de Freitas; Excelentíssimo Senhor Governador 
Renato Casagrande e também o Senhor Tadeu 
Marino, Secretário de Estado da Saúde, entregando 
recursos para aquele hospital. 

Naquele momento não podia deixar de falar 
do meu sentimento sempre dito desta tribuna de que 
não adianta ficar medindo as palavras e falar 
simplesmente para elogiar e para agradecer. Elogio 
sim, quando merece; quando não, falo em qualquer 
lugar. Se não for assim é melhor ir embora para casa 
ou para a roça criar galinha. É melhor deixar de ser 
Deputado, deixar de defender a população; 
principalmente de defender a área da saúde que vai 
muito mal.  

Apesar do que o Governador tem investido 

neste Estado, e muitas vezes até em atenção primária, 
que é da responsabilidade dos governos municipais, 
mas assim como fez o ex-governador Paulo Hartung, 
o Senhor Governador Renato Casagrande tem feito; 
tem destinado recursos para a construção de unidades 
sanitárias, de Caps, enfim. 

Mas ainda é muito pouco para a construção 
de unidades sanitárias, de Caps. Enfim, é muito 
pouco ainda, porque é preciso que o Governo Federal 
caia na real: não fica pensando só em petróleo, em 
exportação, não sei mais o quê, e arrecadando 
impostos, uma carga tributária de 40%, enquanto o 
crescimento do País 1,5%. O povo não aguenta mais.  

E falei naquela  recepção: vão me desculpar, 
mas não vim aqui para agradar, não vim aqui para 
bater palma, vim aqui para fazer uma comparação. 
Olha como está o Hospital Universitário, o Hucam, 
também conhecido como Hospital das Clínicas! Olha 
como estão os hospitais do País, Hospital-Escola! E 
olha como está o prédio da Petrobrás na Reta da 
Penha. 

Não consigo ficar calado, Senhor Presidente 
Luiz Durão, porque dói para nós... Eu, que sou 
médico, as pessoas me procuram... Essa comparação 
tem que ser feita. Não podemos fingir que a coisa 
está muito bonita no País! Não podemos achar que o 
mais importante é petróleo, o mais importante é o 
prédio bonito da Petrobras: um palácio que fizeram 
ali, em tempo recorde, em cima de uma pedra, um 
local totalmente impróprio, uma construção 
caríssima. Está lá um elefante-branco, para controlar 
petróleo, finanças e papel. E o povo? Morrendo nos 
corredores dos hospitais do País?  

Não podemos nos calar, ficar aqui achando 
que está bonito. Muitos Deputados Federais 
preocupados em nomear : quem será diretor do porto, 
quem será diretor do Dnit, quem será diretor disso ou 
daquilo, e virar as costas para o povo? Não podemos 
admitir isso! O ano que vem é ano de eleição. Você, 
eleitor, tem que olhar para isso.  

E falei hoje, na presença do Governador; do 
Senhor Secretário Tadeu Marino; do Doutor José 
Adalberto Dazzi, Procurador de Justiça, que tem sido 
um baluarte, tem lutado muito para melhorar a saúde 
pública do nosso Estado: não posso ficar calado 
diante dessa situação.  

Quando seu   filho ficar doente, não o leve 
para o hospital, leve-o para o estádio. Aqui no Estado 
do Espírito Santo quando o seu filho ficar doente, não 
o leve para o hospital , leve-o para o prédio da 
Petrobras. Leve-o para lá. Vá lá ver que coisa linda, 
que palácio!  

Não vou nominar, mas de sexta-feira para 
sábado, passei quase a noite inteira acompanhando 
uma pessoa com apendicite aguda. Esperei para que 
pudesse fazer ultrassonografia, para poder operar essa 
pessoa ontem, na parte da tarde. 

Não defendo só o médico. Hoje teríamos uma 
sessão solene em homenagem ao Dia do Médico. 
Tivemos que transferi-la por causa da assembleia que 
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teremos hoje, lá no auditório da Emescam, daqui a 
pouco.  

Não estamos preocupados se o médico de 
Cuba vai curar ou se não vai curar, mas existem 
algumas preocupações sim. Diz que não tem médico? 
Pague o que se está pagando ao médico de Cuba que 
vai encontrar médico. Não tenho dúvida, vai 
encontrar médico.  

Outra coisa: será que Vitória não tem médico 
para trabalhar aqui  na Grande Vitória? Fiz essa 
pergunta a uma autoridade do lado de dois Ex-
Prefeitos, de cidades muito grandes do Estado do 
Espírito Santo, e eles saíram de perto. Tem  médico 
sim, mas não pagam um salário digno! Nem por isso 
o médico, o profissional de saúde, Senhora Deputada 
Janete de Sá, que sabe muito bem e conhece saúde,  é 
enfermeira.  

 Por exemplo, a enfermeira e  o enfermeiro 
não são reconhecidos. O técnico de enfermagem, o 
auxiliar de enfermagem, o assistente social , o 
psicólogo não percebem um salário digno e não tem  
reconhecimento do setor público de saúde.  

Inclusive, tenho muita pena dos 
nutricionistas. Coitados dos nutricionistas! Ninguém 
nem olha para eles, principalmente dentro de um 
hospital, pois  fazem a dieta que pode curar e pode 
matar também. 
         O Dia do Médico foi dia 18 de  Outubro. Não 
temos muita coisa a comemorar, temos a cobrar. 
Cobrar do eleitor que vota em pessoas que não te 
representam nesta Casa, nem no cenário nacional, 
nem no Senado Federal  e nem na Câmara dos 
Deputados. É preciso que o eleitor, não simplesmente 
vote no político e depois o esqueça. Não, cobre dele! 
Veja seu comportamento e sua luta; veja se defende 
sua bandeira e  sua vida, isso é o que temos que fazer. 

 Eleitor, ano que vem é ano de eleição. Vote 
com consciência, olhe bem em quem você está 
votando. Depois não reclame, depois você será 
atendido no chão; quem dera que fosse na maca!  

Hoje,  pela manhã, fomos ver novamente a 
paciente na maca que depois foi para a enfermaria. 
Sabemos que o Senhor Governador Renato 
Casagrande entregará, até o ano que vem, mais de mil 
leitos. Mas, ainda ficará devendo- não por culpa de S. 
Ex.ª, mas culpa de muitos governos passados- cerca 
de dois mil ou mais leitos. Mas, continuaremos 
cobrando, enquanto tiver essa tribuna para falar, 
estaremos cobrando para uma saúde melhor. 
Obrigado! (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, orador inscrito.  

 
O SR. GILSINHO LOPES -(Sem revisão 

do orador) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, o Senhor Deputado José 
Esmeraldo teve compromisso pela manhã e não pôde 
estar presente na Comissão de Segurança.  Hoje 

tivemos a presença do Senhor Sérgio Alves Pereira, 
Secretário de Estado de Justiça, que fez uma 
explanação em relação à situação carcerária do 
Estado do Espírito Santo: os investimentos; os 
avanços; os projetos que foram realizados e as obras 
que estão por ser licitadas.  

Verificamos que ao longo do Governo 
Renato Casagrande, três anos aproximadamente, 
Senhor Deputado Luiz Durão, V. Ex.ª estava 
presente, também a Senhora Deputada Janete de Sá, 
tivemos um crescimento populacional carcerário de 
mais de cinco mil presos. De 2003 a 2013, tivemos 
duzentos e oitenta e cinco por cento de aumento da 
população carcerária. 

  Semana passada falamos nesta Casa da 
visita que fizemos no presídio e S. Ex.ª disse-nos: que 
a transferência foi em decorrência da visita do 
Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público 
que estiveram no local anteriormente. Fizemos 
questão de ponderar, com todo o respeito, porque S. 
Ex.ª é uma pessoa extremamente respeitosa, uma 
pessoa que trabalha dentro da coerência, pedimos que 
não precisava se justificar, dissemos a S. Ex.ª, porque 
temos o Raio X, o diagnóstico de todo o sistema.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.ª 
observou com o Senhor Aerton de Oliveira, Diretor 
do presídio, que as unidades estavam dentro de um 
padrão permitido, ou seja, tinha trezentos e dezessete 
presos, quando a determinação judicial é para 
trezentos e setenta, mas a capacidade é para cento e 
sessenta e oito presos. 

Ficamos preocupados e informamos a S. Ex.ª, 
que os presos que foram transferidos para as unidades 
do interior, simplesmente distribuíram o prejuízo para 
o Estado. Houve quebra-quebra e fuga no Município 
de Marataízes, houve quebra-quebra no Município de 
São Domingos do Norte. 

 Na avaliação, S. Ex.ª disse que taxamos a 
Secretaria de Justiça e dissemos da maquiagem. 
Dissemos da maquiagem e a comprovamos, inclusive 
comprovamos a maquiagem que foi feita na Saúde, 
Senhor Deputado Doutor Hércules. Quando foram 
visitar o hospital, tinham muitos bebês que estavam 
sendo atendidos em cima de cadeiras, ou seja, as 
cadeiras estavam em círculo e os bebês ali dentro e 
foram fotografados dias antes. E quando chegou o dia 
da vistoria do Ministério da Saúde não tinha mais 
nenhum preso no corredor. 
 Conversávamos com a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas sobre o Hospital Jayme  Santos 
Neves. Na sua inauguração foi dito que não haveria 
nenhum paciente no corredor e hoje até o sobrinho da 
Senhora Deputada Lúcia Dornellas está no corredor 
do hospital! Não podemos denunciar.  

Em 2011, quando o Senhor Ângelo Rocalli 
esteve presente em uma Comissão desta Casa de 
Leis, perguntamos se existia projeto. Ele respondeu 
que tinham todos os projetos e não haveria dispensa 
de licitação. E agora o Senhor Secretário Pablo 
Rodnitzky apresentou números e todos os presídios 
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serão construídos para 2014. Isto sem contar que 
existem os recursos das licitações, as empresas que 
estão trabalhando para o Estado e que dão um 
desconto de trinta por cento. Mas depois querem um 
aditivo contratual para compensar as perdas que têm. 
Inclusive isso está sendo praticado muito na questão 
das estradas com as empresas A Madeira, Contec e 
Roma, que estão dando descontos e depois não 
querem realizar o trabalho, Senhores Deputados. 
 Conversamos com o Secretário, a quem 
pedimos que nos auxiliasse junto à Seger para que 
fosse enviado o plano de cargos e salários dos 
agentes penitenciários, e até agora não chegou. Foi 
dado um prazo até o dia 25 de outubro e antes do dia 
11 de outubro o Senhor Aminthas Loureiro Júnior 
pediu exoneração do cargo, que foi assumido pelo 
Senhor Pablo Rodnitzky.  
 Entrou apenas o secretário, mas a negociação 
está sendo realizada com a equipe técnica, composta 
pelos Senhores Heyde, Darcione, Ruth e Charles, que 
são responsáveis pela negociação. É só apresentar 
para o Secretário e este fazer o encaminhamento para 
esta Casa de Leis  poder votar. 
 Vimos uma melhoria substancial e 
progressiva no sistema como um todo. Mas e a 
valorização profissional, onde fica? Precisamos ver a 
valorização profissional porque as unidades 
prisionais podem até estar ressocializando e os presos 
podem até estar trabalhando, mas se os profissionais 
que comandam não têm valorização profissional, não 
vai adiante de forma alguma, Senhor Deputado José 
Esmeraldo. Temos que capacitar os nossos 
servidores; temos que pagar salários dignos para que 
eles realmente representem a sociedade. 
 O Senhor Sérgio Alvares Pereira falou na 
reunião da Comissão de Segurança, em unha 
encravada e que os filhos bastardos e feios não têm 
pai, não tem defensores. Este Deputado é defensor 
dos presos, ou seja, de que eles tenham dignidade 
para manter e cumprir sua pena, de que a Justiça seja 
mais célere e de que o Ministério Público fiscalize 
porque o MP apresentou um quadro de dois mil e 
seiscentos e trinta presos condenados a menos de 
quatro anos de prisão e não deveriam estar na cadeia 
e estão. O Ministério Público apresentou números de 
sete mil e cento e noventa e oito presos provisórios, 
presos por roubar duas latas de sardinha ou por dois 
pacotes deleite, o que é falta de observação e 
morosidade da Justiça. 
 Não podemos ficar criticando o delegado 
nesta Casa porque ele autuou. Se a polícia efetuou a 
prisão, conduziu para o Departamento de Polícia 
Judiciária ou para a delegacia de plantão, a 
autoridade policial tem que fundamentar o seu 
despacho e incluir no artigo que está capitulado no 
Código Penal e de acordo com o Código de Processo 
Penal. Então, o delegado faz isso. O preso vai para o 
sistema porque não tem dinheiro para pagar a fiança. 
A Justiça pode conceder a liberdade provisória. 
Fizemos uma sugestão ao Senhor Sérgio Álvares 

Pereira, Secretário de Justiça, - o Senhor Deputado 
Luiz Durão estava presente -para que encaminhasse a 
relação dos sete mil e cento e noventa e oito presos 
para a Comissão de Segurança para que nós juntos: 
Poder Judiciário,  Ministério Público, OAB, 
Defensoria Pública e Secretaria de Justiça fizéssemos 
um apanhado e encaminhássemos esses processos 
para os Juizados Criminais Especiais das faculdades, 
onde existem alunos de direito que fariam todos as 
defesas, porque isso contaria pontos para eles.  

No passado, este Deputado e o Senhor 
Deputado José Esmeraldo fomos às unidades 
prisionais e tiramos vários presos que já tinham 
cumprido suas penas, ou já tinham direito à liberdade 
provisória, ou estavam presos sem nenhum mandado 
de prisão e estavam segregados da Justiça.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, V. Ex.a 
entrevistou alguns presos e viu que vários deles não 
tinham condições. Encontrei com um deles no Fórum 
de Vitória, que me agradeceu e pediu para agradecer 
a V. Ex.a e ao Procurador Werlen Silva de Oliveira. 
Ele já foi posto em liberdade.  

É muito fácil fazer isso se tiver um mutirão 
carcerário para analisar os casos porque a maioria dos 
presos não têm advogado. Muitos advogados 
abandonam os presos quando não têm mais dinheiro 
para pagar. A Defensoria Pública tem seis defensores 
públicos nos centros de triagem. O Governador 
Renato Casagrande disse que ia colocar os oitenta e 
seis defensores a serviço de um mutirão carcerário. 
Queremos saber onde estão esses defensores 
públicos. Perguntamos ao Dr. Gilmar Alves Batista, 
Chefe da Defensoria Pública, se realmente o mutirão 
está sendo feito. Vamos solicitar, por meio de 
requerimento, um relatório de quantos presos foram 
atendidos depois que esses defensores entraram.  

Senhora Deputada Janete de Sá, vamos lá 
impelidos por uma denúncia. Não temos motivo 
algum para ir a presídio. A Comissão de Defesa de 
Cidadania e dos Direitos Humanos é que teria que ir, 
em tese. Mas recebemos a denúncia na Comissão de 
Segurança e marcamos a ida até lá.  

O Dr. Sérgio Álvares Pereira foi muito 
elegante, muito decente. S. Ex.a veio a esta Casa, deu 
todo o esclarecimento com muita propriedade. 
Dissemos-lhe que a Comissão de Segurança é 
parceira do Governo e dos Secretários. Mas os 
Secretários devem olhar com outros olhos para os 
Deputados. S. Ex.as devem saber que, quando os 
procuramos para fazer alguma colocação ou 
solicitação, estamos sendo impelidos pela sociedade.  

No dia 22 de setembro representamos este 
Parlamento junto ao Ministério da Justiça, em 
Fortaleza. Na nossa palestra defendemos e 
mostramos a realidade do nosso Estado, que é 
profícua. É o único Estado da Federação que não tem 
preso nenhum nas unidades da Polícia Civil, ou seja, 
foi o único Estado da Federação que conseguiu 
alcançar esse patamar. Muito obrigado, Senhor 
Presidente Luiz Durão. (Muito bem!)   
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 O SR. PRESIDENTE -(LUIZ DURÃO) -
Concedo a  palavra ao Senhor Deputado Glauber 
Coelho, orador inscrito. (Pausa)  
 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, orador inscrito. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO -(Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhora Deputada 
Janete de Sá, Senhores Deputados Doutor Hércules, 
Gilsinho Lopes, Luiz Durão, Deputados presentes 
nesta Casa de Leis neste momento, todos os que nos 
assistem através da TV Assembleia e da TV 
Educativa, nossos taquígrafos, funcionários desta 
Casa de Leis, Senhores Natanael Nascimento 
Medeiros, Osmar Geraldo Nunes, Willian Cordeiro 
Rodrigues e Jarbas Pedro Melos. 

Inicialmente faremos uma fala no que tange à 
morte de um amigo que foi pego por um embriagado. 
O que mais tem é indivíduo embriagado dirigindo 
carro e o pior, não acontece nada. A vítima foi 
Deuvaci de Oliveira e o acidente ocorreu em 12 de 
outubro de 2013 na proximidade de uma pamonharia, 
em Jacupemba, BR-101 norte. O motorista que 
causou o acidente foi Bruno Zucoloto Coutinho. A 
paulada foi tão forte que destruiu tudo, o corpo do 
rapaz, chefe de família, ficou totalmente destruído. 
Esse indivíduo, que é reincidente, pagou uma fiança 
de mil e trezentos reais e foi solto.  

Que país é este? Mata-se à vontade e não 
acontece nada! Quantas falas já fizemos desta tribuna 
sobre isso. E perguntamos à Presidenta Dilma 
Rousseff, ao Governo Federal, à Câmara Federal e ao 
Senado por que os senadores e deputados federais 
não criam uma lei para prender esses vagabundos? É 
isso que tem de ser feito. O cara mata; destrói a 
família toda; estava totalmente embriagado, caindo e 
se levantando; vai preso; paga mil e trezentos reais de 
fiança e é solto. O indivíduo está na rua e a família da 
vítima está destruída. É por isso que está 
acontecendo. 

Essas leis de hoje são vagabundas. É lei 
vagabunda! Temos que falar que essas leis 
beneficiam o infrator. Essa Lei Seca, que Lei Seca? 
Essa lei é irresponsável. Não tem ninguém que tem 
peito, em Brasília, para fazer uma lei que mande 
prender esses pilantras. Eles continuam matando dia 
e noite as famílias. As famílias ficam totalmente 
destruídas porque morre o chefe de família e dali para 
frente é só trovoada.  

Cadê os parlamentares do Governo Federal, 
Senador, Deputado Federal, Presidente da República? 
Tem que fazer uma lei para mandar prender esses 
pilantras. É isso que tem de ser feito. Andamos 
apavorados pelas estradas, pois de dois em dois 
minutos morre um atropelado por um bêbado, 
embriagados com esse cara, e não acontece nada. 
Vamos ter que vir aqui nesta Casa de Leis para 
repercutir isso toda hora.  

Esse rapaz, irmão do motorista do Vice-Líder 
do Governo, Senhor Deputado Atayde Armani, que 

deveria ter feito uma fala, foi totalmente destruído, 
porque esse tal de Zucoloto, reincidente, embriagado 
trafegando na BR-101, próximo a uma pamonharia, 
matou o cara, destruiu o cara totalmente; foi preso; 
pagou fiança e foi para casa tomar um banho e 
dormir. 

Fica aqui a nossa revolta, a nossa decepção. 
Lei vagabunda! E ainda o Governo tem coragem de 
fazer propaganda dessas leis. Que lei é essa? Que lei 
é essa que dá direito ao cara matar? É a Lei Seca. 
Que Lei Seca é essa, meu amigo? 

Fica registrada a nossa revolta, porque isso 
pode acontecer com qualquer um de nós. Andamos 
de carro, todos sobressaltados. É uma pulsação 
danada porque o cara que vem em direção contrária, 
ninguém sabe se está embriagado, se está meio 
embriagado, ou se está bom. Andem num dia de 
sábado ou domingo na BR - que seja a 262 ou a 101 - 
e coloquem suas vidas em risco. Porque essa 
bandidagem está andando bêbada porque sabe que 
mata e não acontece nada.  

Registramos neste momento nossa decepção 
e, ao mesmo tempo, também nos solidarizamos com 
esse chefe de família que se foi, deixou crianças e a 
família. E o causador da morte de um chefe de 
família, o Senhor Bruno Zucolotto Coutinho, está 
solto e já é reincidente.  

Agradecemos também ao amigo, Senhor 
Anderson Alvarenga, que nos escreveu uma carta, 
que diz o seguinte:  

 
Cumprimento ao ilustre deputado e 
amigo, por sua excelente ação 
parlamentar, e, em especial pela luta 
em favor da necessidade dos 
moradores de Jardim Camburi em se 
instalar uma companhia da PMES ou 
um DPJ e, recentemente, por seu 
eloquente pronunciamento, dia 15 de 
outubro, sobre a necessidade das 
creches em tempo integral. 
Parabéns, meu amigo, mostre como 
deve ser um parlamentar combativo e 
com ficha limpa.  
 
Abraços,  
 
Anderson Leão Alvarenga 
 
Jardim Camburi -Vitória -ES 
99824520 - 33377799 

 
Agradecemos ao Senhor Anderson Leão 

Alvarenga por este incentivo. Saudamos também 
nossa amiga Tatiana, do bairro Santo Antônio, que 
nos assiste nas galerias desta Casa.  

E, por último, concluiremos nossa fala: 
tomamos a liberdade de fazer uma indicação e 
entregamos diretamente ao Senhor André 
Albuquerque Garcia, Secretário de Estado de 
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Segurança, que diz o seguinte:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
JOSÉ ESMERALDO. 

 
Vitória, 14 de outubro de 2013.  
 
OF. GDJE n.° 153/2013 
Ao Ilmo. Senhor Secretário de 
Segurança Pública e Defesa Social 
do Estado do Espírito Santo  
André Albuquerque Garcia  
 
Através do presente, venho solicitar 
a este Secretário de Segurança 
Pública e Defesa Social que 
conforme anunciado pelo 
Governador Renato Casagrande seja 
realizada a Criação e Implantação 
da 6.ª Companhia do 1.° Batalhão de 
Polícia Militar no bairro Jardim 
Camburi e que seja mantida a Sede 
da 4.ª Companhia do 1.° Batalhão de 
Polícia Militar no bairro Maria 
Ortiz, de modo que atenda a toda a 
região da Grande Goiabeiras. 
 
A presente solicitação se faz 
necessária após uma série de boatos 
ter se espalhado na Região da 
Grande Goiabeiras junto a 
lideranças comunitárias e aos 
moradores dando conta de que a 4.ª 
Companhia do 1.° Batalhão de  
Polícia Militar “estaria” se 
transferindo para o bairro de Jardim 
Camburi, fato que em momento 
algum foi anunciado pelo Governo 
do Estado.   
 
Vale ressaltar que a Região da 
Grande Goiabeiras necessita de uma 
Companhia de Polícia Militar que há 
vários anos já se encontra instalada 
no bairro Maria Ortiz, de modo 
inclusive a se fazer necessária a sua 
ampliação, de modo que, 
proporcione melhores condições aos 
policiais militares que prestam 
serviços naquela Companhia de 
Polícia Militar.  
 
Certo do atendimento de nossa 
solicitação, aproveitamos a 
oportunidade para renovar nossos 
votos de estima por V.Sa. e 
parabeniza-lo pelo trabalho 
realizado à frente desta secretaria e 
aguardamos retorno de nossa 

solicitação.  
Atenciosamente,  
 

José Esmeraldo 
Deputado Estadual 

 
Entregamos, protocolamos e recebemos 

resposta porque sempre tem algum pilantra - e não 
colocaremos no plural, e sim no singular - que fica 
fazendo fofoca. E lugar de fofoqueiro é no paiol.  

A resposta que recebemos diz o 
seguinte:  
 
OF N.° 530/2013/SESP/SII 
 
Vitória, 15 de outubro de 2013. 
 
Excelentíssimo Senhor Deputado:  
Cumprimentando-o cordialmente, 
reporto-me ao OF. GDJE N.° 
153/2013, em que o solicita que seja 
mantida a sede da 4.ª Cia/1.ª BPM, 
no bairro Maria Ortiz, para atender 
a região da Grande Goiabeiras, 
informo a Vossa Excelência que o 
expediente foi remetido ao 
Comandante Geral da Polícia 
Militar, para conhecimento e 
manifestação pertinente ao assunto, 
com posterior retorno ao SESP.  
 
Ao ensejo, renovo a Vossa 
Excelência meus protestos de 
consideração e apreço.  
 
FRONZIO CALHEIRA  
Subsecretário de Estado de 
Integração Institucional/SESP 
 

Então, esse é o procedimento deste 
Deputado. Queremos manter a 4.ª Cia - esse sempre 
foi nosso posicionamento - na região de Maria Ortiz e 
que seja instalada, na região do bairro Jardim 
Camburi, a 6.ª Cia. 

Não queremos tampar o sol com a peneira. 
Queremos que esses dois setores desses dois bairros 
importantíssimos para a sociedade de nosso Estado 
sejam contemplados. Essa é nossa posição. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Findo o tempo destinado à presente sessão, vou 
encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, dia 22 de 
outubro de 2013, para a qual designo  
 

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

regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar 
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n.º 50/2013; discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Resolução n.º 31/2013; discussão 
prévia do Projeto de Lei n.o 163/2013 e discussão 
especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.o 
316/2013.  
 

Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas.  
 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixou de comparecer a  presente sessão o 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore. 

 
 
 
NONAGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 
DE OUTUBRO DE 2013. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, para ensejar o início da sessão, à 
hora regimental, comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória, Aparecida Denadai, 
Doutor Hércules, Euclério Sampaio, 
Genivaldo Lievore, Glauber Coelho, Jamir 
Malini, José Esmeraldo, Luiz Durão, Marcelo 
Santos, Roberto Carlos e Theodorico 
Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) - Invocando a proteção de Deus, 
declaro aberta a sessão. (Pausa) 

 
(Assume a 2.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Roberto Carlos) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

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

 
(O Senhor Deputado Roberto 
Carlos lê Atos, 2:38) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da nonagésima oitava sessão 
ordinária, realizada em 21 de outubro de 2013. 
(Pausa)  

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

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Aprovada a ata como lida. (Pausa) 
Solicito aos Senhores Deputados que se 

encontram nas imediações ou em seus gabinetes que 
compareçam em Plenário e registrem presença nos 
terminais eletrônicos. 

O SR. MARCELO SANTOS -Senhor 
Presidente, pela ordem! Aproveitando que não temos 
quorum suficiente para deliberarmos os projetos do 
Expediente para simples despacho e aqueles que 
precisam de voto a partir de dezesseis parlamentares, 
chamo a atenção dos Senhores Deputados para a 
Mensagem n. ° 255/2013, segundo item do 
Expediente de hoje, assinado pelo Governador do 
Estado, que encaminha a esta Casa o Projeto de Lei 
n.o 350/2013, que permite a aplicação dos recursos 
decorrentes da Lei n.o 8.308/2006, que trata de 
recurso do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais, em despesas correntes. 

Esse Projeto de Lei chega a esta Casa - que 
V. Ex.ª recebeu a informação quando estivemos no 
Palácio, com a presença da maioria dos Prefeitos 
capixabas -flexibilizará a lei para que os prefeitos 
possam utilizar até cinquenta por cento do recurso 
desse Fundo para a Redução das Desigualdades 
Regionais para investimento em custeio, fazendo com 
que os Prefeitos, ou a maioria deles, não sejam ao 
final do ano de 2013 alcançados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

Entendo que esse Projeto de Lei é importante 
e, provavelmente, esta Casa chancelará e o devolverá 
ao Governador do Estado. Assim, garantindo que 
ainda no mês de novembro os recursos - cinquenta 
por cento deles do Fundo para a Redução das 
Desigualdades Regionais -possam ser investidos em 
custeio. 

Divido essa alegria antecipando a leitura do 
projeto e a votação do Plenário. Já peço na condição 
de Vice-Líder da bancada do PMDB, maior bancada 
de Deputados desta Casa, aos nobres colegas líderes 
partidários, da mesma forma que procedam com suas 
bancadas. Para que possamos, Senhor Presidente, 
imbuídos naquela direção que V. Ex.ª nos deu em 
Palácio, que até quarta-feira devolvamos esse projeto 
aprovado para a sanção do Governo.   

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Dirijo-me aos gabinetes dos Senhores 
Deputados e aos seus auxiliares, que telefonem para 
os Deputados que ainda não chegaram ao Plenário. 
Precisamos de quorum qualificado para votação, 
inclusive do Projeto de Lei Complementar 
n.º 50/2013 e do Projeto de Resolução n.º 31/2013 
referentes aos servidores públicos desta Casa.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO -Senhor 

Presidente, pela ordem! Registramos que o PDT está 
em peso nesta sessão, são quatro Deputados do 
partido que se encontram presentes.  

Aproveitando a ausência dos demais 
parlamentares, registramos que hoje fomos 
demandados pelo povo de Cariacica, região 9, que se 
compõe de onze bairros, sobre a transferência pelo 
Governo do Estado do Centro de Internação de 
Menores para Cariacica-Sede.  

Essa cidade é berço de nascimento do Senhor 
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Deputado José Esmeraldo, um legítimo representante 
do nosso Município, onde também nasci, mas S. Ex.ª 
nasceu na sede.  

A população está em polvorosa, Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço, pois eles não 
precisam de mais um centro de internação ou presídio 
naquela cidade. Cariacica precisa de investimento. 
Sei que a Senhora Deputada Aparecida Denadai fez 
um pronunciamento incisivo nesse sentido. 

Represento o Município de Cariacica. Os 
Senhores Deputados Marcelo Santos, Aparecida 
Denadai, eu, que nasci ali, e a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas, que mora em Jardim América 
também. Contudo, faço uma referência especial ao 
Senhor Deputado José Esmeraldo que nasceu na sede 
do Município.  

O povo de Cariacica não precisa de mais um 
presente de grego do Governo do Estado. Como tem 
defendido a Senhora Aparecida Denadai e já 
defendemos em outros mandatos. Precisa de um 
hospital central; do aquaviário; de investimento em 
infraestrutura; saneamento e saúde. O povo de 
Cariacica não quer presídio, não quer centro de 
internação de menores, chega de problemas para 
aquela região. Resolvem o problema de Vitória e 
arranjam mais problemas para o Município de 
Cariacica. Hoje, terá uma reunião às 18h. 

Encerramos nossa fala fazendo justiça ao 
Senhor Deputado José Esmeraldo que é um defensor 
assíduo do nosso Município de Cariacica, assim 
como os demais Parlamentares desta Casa. 

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas) 

 
 A SR.ª APARECIDA DENADAI -Senhor 
Presidente, pela ordem! Aproveitando a fala do 
Senhor Deputado Euclério Sampaio, somos defensora 
verdadeira do Governo e o Governador sabe disso. 
No nosso pronunciamento de ontem dissemos que o 
Secretário de Justiça - homem sério em quem 
acreditamos - nos garantiu que não tem nenhum 
projeto de construção de presídio em Cariacica- Sede; 
o que o Governo está fazendo é uma reforma da Unis. 

Neste momento gostaria de refazer a nossa 
fala porque, ontem, recebemos a notícia por meio das 
lideranças locais, do Senhor Wellingthon Nascimento 
de Lima, o Professor Elinho; da Senhora Maria 
Ângela e do Padre Antônio Peroni Filho de que estão 
transferindo os cem adolescentes para a Unidade de 
Cariacica. Não podemos aceitar isso? Por quê? O que 
acaba acontecendo? Cariacica-Sede é uma região de 
muita habitação. Quando ocorrem as rebeliões os 
menores infratores fogem e entram nas residências, 
gerando assim desespero nas famílias. Com todo 
respeito que temos pelo Secretário de Justiça e pelo 
Governador do Estado, não podemos aceitar essa 
transferência. O Estatuto prevê que esses 
adolescentes têm de ser encaminhados para unidades 
próximas de suas famílias. Não é possível que todo 

menor em conflito com a lei tenha suas famílias em 
Cariacica-Sede. Queremos não crer. É difícil 
acreditar nisso. 

Será que em todo o Estado a única unidade 
que temos para receber os menores infratores é a de 
Cariacica-Sede? Não tem cabimento. Temos outras 
unidades que podem receber esses menores e não 
encaminhá-los para a nossa região. Cariacica já paga 
um preço alto por não tem um hospital-geral. 

Mais uma vez fica registrada a nossa 
reivindicação de que o Município de Cariacica 
precisa e merece ter um hospital-geral já. Cariacica 
precisa e merece. O povo de Cariacica-Sede quer o 
hospital-geral já.  

Nosso abraço ao Padre Antônio Peroni Filho, 
a Senhora Maria Ângela e ao Senhor Wellingthon 
Nascimento de Lima, o Professor Elinho que estão lá 
com a bandeira nas ruas. Eles têm nosso apoio. 
Obrigada, Senhor Presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -A Senhora Deputada, estamos 
solidários com a luta pela construção do hospital-
geral já, em Cariacica. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Primeiro agradecemos ao 
brilhante deputado Estadual, Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, pela deferência. Realmente somos 
morador; nasci em Cariacica-Sede com muita honra.  
 Senhor Presidente, hoje, recebemos uma 
ligação do Senhor Valdir Severo, Presidente da 
Associação dos Moradores de Cariacica-Sede, nosso 
amigo, que estava apreensivo em função de que a 
Unai, de Maruípe, está sendo desativada. É um dado 
importante. O que o Secretário de Justiça está 
querendo fazer com Cariacica-Sede, por que não 
dizer com São João Batista, bairro onde está situada a 
Unaed? S. Ex.ª está querendo transferir para a Unaed 
esses cem rapazes que estão detidos em Maruípe e os 
moradores não querem isso. 

É importante dizer que os moradores de toda 
a região de Cariacica-Sede e também da região de 
São João Batista e outros bairros adjacentes não 
querem, não aceitam em hipótese alguma, que sejam 
transferidos para Cariacica esses cem rapazes que 
estão fora da lei. Já chega os trezentos detidos da 
Unis - Unidade de Internação Socioeducativa. E um 
dado importante: não sei se as autoridades sabem, 
mas, ontem, houve uma rebelião na Unis, de onde 
fugiram três menores. Querem levar os menores para 
o Município de Cariacica, para deixar o povo 
desesperado - porque já há trezentos deles na Unis -
colocando na Unaed mais cem, com certeza, será um 
desastre total.  

O Município de Cariacica não merece isso. É 
uma cidade que tem vários representantes nesta Casa 
de Leis. Agradecemos a fala do Senhor Deputado 
Euclério Sampaio de que não aceitará essa 
transferência dos menores detidos para Cariacica-
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Sede. Mandamos um recado deste Plenário para o 
Secretário de Estado de Justiça de que não proceda 
com essa transferência, pois não aceitaremos que a 
Secretaria de Justiça, por intermédio Secretário 
Sérgio Alves Pereira, transfira para o Município de 
Cariacica, mais especificamente para o bairro de São 
João Batista, esses cem delinquentes. É inadmissível! 
Até mesmo porque naquela região existe a Escola de 
2.º Grau São João Batista. É inadmissível que aquela 
rapaziada, aquela moçada, aqueles estudantes estejam 
inseridos nesse contexto. Cariacica-Sede merece 
respeito das autoridades. Quando houve a barrigada, 
quando queimaram pneus, foi exatamente em função do 
não atendimento. E aquela região está em polvorosa há 
muito tempo em razão, lamentavelmente, das 
autoridades.  

Nós, como deputados estaduais, vamos desta 
Assembleia Legislativa defender com unhas e dentes o 
não estabelecimento desses menores nessa construção 
da Unaed, que está sendo feita para Cariacica-Sede e já 
foi feito aproximadamente noventa por cento da obra. 
Não aceitaremos. Deixamos isso bem claro. Que o 
Governador tome providências já que os moradores de 
toda àquela região não aceitam que sejam transferidos 
cem delinquentes do bairro de Maruípe para a Unaed. 

 
(Comparecem os Senhores Deputados 
Claudio Vereza, Dary Pagung, 
Gildevan Fernandes, José Carlos Elias 
e Sandro Locutor) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Convido o Senhor Deputado Roberto 
Carlos a assumir 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 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 117/2013 
 

Vitória, 22 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito que se digne justificar minha ausência 
na sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2013, nos 
termos do § 6º, do art. 305, do Regimento Interno.  
 

Atenciosamente, 
 

GENIVALDO LIEVORE 
Deputado Estadual - PT 

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

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) - Justificada a ausência, à Secretaria. 

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 255/2013 
 
Vitória, 18 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho à apreciação dessa Casa de Leis o 
projeto de lei em anexo que visa possibilitar aos 
municípios aplicar em despesas de custeio, o 
montante de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos 
recebidos em decorrência da Lei nº 8.308/2006.  
Trata o referido recurso do Fundo para a Redução 
das Desigualdades Regionais, instituído pelo Estado 
para transferir aos municípios 30% (trinta por cento) 
do produto da arrecadação proveniente da 
compensação financeira dos “royalties” do petróleo e 
do gás natural. 

Vale ressaltar que a aplicação da presente lei 
ocorrerá, excepcionalmente, até o término do 
exercício financeiro de 2014, e não poderá ser 
destinada a despesas de pessoal e encargos e 
pagamento de dívida. Justifica-se essa abertura 
temporária para utilização dos recursos  em custeio, 
como uma medida compensatória para mitigar os 
efeitos da queda do repasse do ICMS aos municípios, 
ocasionado pela redução das alíquotas de importação 
do FUNDAP. 

Ante o exposto, espero, Senhor Presidente, a 
acolhida necessária à proposta por ser oportuna e de 
justiça. 

 
Atenciosamente, 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI N.º 350/2013 
 

Permite a aplicação dos recursos 
decorrentes da Lei nº 8.308/2006 em 
despesas correntes. 

 
Art. 1º Do total dos recursos transferidos aos 

municípios, a partir da publicação desta lei, até o 
término do exercício financeiro de 2014, em 
decorrência da Lei nº 8.308, de 12.06.2006, inclusive 
os respectivos rendimentos financeiros, parcela de até 
50% (cinqüenta por cento) poderá, excepcionalmente, 
ser aplicada em despesas correntes, excluídas as 
despesas de pessoal e encargos e pagamento de 
dívida. 
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Publique-se. Após o cumprimento do 
Art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Ciência e 
Tecnologia e de Finanças. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES -Senhor 
Presidente, pela ordem! Comunico ao Plenário e a 
todos que nos assistem que, ontem, no Município de 
Vila Velha, faleceu o Senhor Joel Rangel Pinto, pai 
do Senhor Vereador Joel Rangel, daquele Município. 
Estivemos ontem e hoje de manhã no velório. Peço a 
V. Ex.ª que solicite um minuto de silêncio por esse 
falecimento. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Defiro o pedido de V. Ex.ª. As nossas 
condolências à família. 

Solicito a todos para que, de pé, façamos um 
minuto de silêncio. (Pausa)  
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Continua a leitura do 
Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 352/2013 

 
Parecer do Relator: Projeto de Lei Complementar 
n.º 33/2013  
Autor: Deputado Gilsinho Lopes  
Ementa: “Altera o parágrafo único do artigo 1º da 
Lei Complementar n. 201, de 04 de maio de 2001; 
artigo 7º da Lei Complementar n. 617, de 03 de 
janeiro 2012 e dá outras providências”. 
 

I -RELATÓRIO 
 

Trata-se de projeto de lei complementar de 
iniciativa do Excelentíssimo Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, que apresenta o seguinte assunto: 
altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 
Complementar n. 201, de 04 de maio de 2001; artigo 
7º da Lei Complementar n. 617, de 03 de janeiro 
2012 e dá outras providências. 

Em apertada síntese, segue a justificativa da 
presente proposição (fl. 03): 

 
Trata-se de Projeto de Lei 
Complementar que visa alinhar a 

indicação contida na carteira 
funcional dos militares da inatividade 
com os proventos a eles pagos pelo 
governo do Estado do Espírito Santo, 
corrigindo situações que apontam 
para o absurdo, quando um servidor 
inativo recebe proventos de um posto 
ou graduação, e tem consignado em 
sua identidade funcional outro posto 
ou graduação diversa daquela 
consignada em seus contra cheques. 
(...) 

 
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, à fl. 02, proferiu despacho denegatório, com 
fulcro no artigo 143, inciso VIII1, do Regimento 
Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu 
a tramitação da proposição entendendo, a priori, 
existir manifesta inconstitucionalidade. 

Deferido pedido de recurso à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
nos termos do artigo 143, parágrafo único2, do 
Regimento Interno. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 
fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 
o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 
I, c/c o parágrafo único do artigo 143, ambos do 
Regimento Interno. 

É o relatório. 
 

II -PARECER DO RELATOR 
 

A- ANÁLISE DA 
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor 
sobre a matéria e competência de iniciativa  

 
Cumpre assentar, inicialmente, que o exame 

a ser realizado sobre o presente projeto de lei 
complementar cingir-se-á aos aspectos estritamente 
jurídicos, especialmente com suporte nas matrizes 
constitucionais e legais que norteiam o processo 
legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a 
Procuradoria invadir o mérito da proposição 
legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que 
dizem respeito tão somente aos critérios políticos e 
de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Preliminarmente, é importante frisar ser 
notório que o Supremo Tribunal Federal entende que 
leis de iniciativa parlamentar que interferem na 
organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo, e que criam, 
modicam ou extinguem a infraestrutura e atribuições 
das Secretarias de Estado e órgãos do Poder 
Executivo, são inconstitucionais por ofensa ao art. 
61, § 1º, inciso II, alínea ‘a’ da Constituição da 
República, e, por simetria, ao art. 63, parágrafo 
único, incisos III e VI, da Constituição Estadual.   

Nesse sentido, importante verificar a 
jurisprudência do Excelso Pretório acerca do tema: 
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EMENTA Agravo regimental no 
recurso extraordinário. 
Constitucional. Representação de 
inconstitucionalidade de lei 
municipal em face de Constituição 
Estadual. Processo legislativo. 
Normas de reprodução obrigatória. 
Criação de órgãos públicos. 
Competência do Chefe do Poder 
Executivo. Iniciativa parlamentar. 
Inconstitucionalidade formal. 
Precedentes. 1. A orientação deste 
Tribunal é de que as normas que 
regem o processo legislativo 
previstas na Constituição Federal são 
de reprodução obrigatória pelas 
Constituições dos Estados-membros, 
que a elas devem obediência, sob 
pena de incorrerem em vício 
insanável de inconstitucionalidade. 2. 
É pacífica a jurisprudência desta 
Corte no sentido de que padece de 
inconstitucionalidade formal a lei 
resultante de iniciativa 
parlamentar que disponha sobre 
atribuições de órgãos públicos, 
haja vista que essa matéria é afeta 
ao Chefe do Poder Executivo. 3. 
Agravo regimental não provido. (RE 
505476 AgR, Relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado 
em 21/08/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 
05-09-2012 PUBLIC 06-09-2012) 
(original sem destaque) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE 
MAIO DE 2000, QUE CRIA O 
PROGRAMA DE LEITURA DE 
JORNAIS E PERIÓDICOS EM 
SALA DE AULA, A SER 
CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA 
REDE OFICIAL E PARTICULAR 
DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. 
Iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo Estadual para 
legislar sobre organização 
administrativa no âmbito do Estado. 
2. Lei de iniciativa parlamentar 
que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, 
alínea e, da Constituição da 
República, ao alterar a atribuição 
da Secretaria de Educação do 
Estado de Alagoas. Princípio da 
simetria federativa de competências. 
3. Iniciativa louvável do legislador 
alagoano que não retira o vício 
formal de iniciativa legislativa. 

Precedentes. 4. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente.(ADI 2329, Relator(a):  
Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal 
Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-
116 DIVULG 24-06-2010 PUBLIC 
25-06-2010 EMENT VOL-02407-01 
PP-00154 LEXSTF v. 32, n. 380, 
2010, p. 30-42 RT v. 99, n. 900, 
2010, p. 143-150) (original sem 
destaque) 
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
6.835/2001 DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO 
DOS NOMES DE PESSOAS 
FÍSICAS E JURÍDICAS 
INADIMPLENTES NO SERASA, 
CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA. INICIATIVA DA 
MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. A lei 6.835/2001, de 
iniciativa da Mesa da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, cria nova atribuição à 
Secretaria de Fazenda Estadual, 
órgão integrante do Poder 
Executivo daquele Estado. À luz do 
princípio da simetria, são de 
iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo estadual as leis que 
versem sobre a organização 
administrativa do Estado, podendo 
a questão referente à organização e 
funcionamento da Administração 
Estadual, quando não importar 
aumento de despesa, ser 
regulamentada por meio de 
Decreto do Chefe do Poder 
Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art. 
84, VI, a da Constituição federal). 
Inconstitucionalidade formal, por 
vício de iniciativa da lei ora atacada. 
(ADI 2857, Relator(a): Min. 
JOAQUIM BARBOSA, Tribunal 
Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-
152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 
30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00025 
EMENT VOL-02301-01 PP-00113) 
(original sem destaque) 
 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO. LEI QUE 
ATRIBUI TAREFAS AO 
DETRAN/ES, DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR: 
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INCONSTITUCIONALIDADE. 
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, 
§ 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, 
de 2002, do Espírito Santo. I. - É de 
iniciativa do Chefe do Poder 
Executivo a proposta de lei que 
vise a criação, estruturação e 
atribuição de órgãos da 
administração pública: C.F., art. 
61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. II. - 
As regras do processo legislativo 
federal, especialmente as que 
dizem respeito à iniciativa 
reservada, são normas de 
observância obrigatória pelos 
Estados-membros. III. - Precedentes 
do STF. IV. - Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada 
procedente. (ADI 2719, Relator(a): 
Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 
25-04-2003 PP-00032 EMENT 
VOL-02107-01 PP-00180) (original 
sem destaque) 
 

Observa-se também que o Supremo entende 
que são inconstitucionais os projetos de iniciativa 
parlamentar que interferem nos contratos celebrados 
no âmbito do Poder Executivo, senão vejamos: 

 
EMENTA: Ação direta de 
inconstitucionalidade. Argüição de 
inconstitucionalidade da Lei 11.462, 
de 17.04.2000, do Estado do Rio 
Grande do Sul. Pedido de liminar. - 
Plausibilidade jurídica da argüição de 
inconstitucionalidade com base na 
alegação de afronta aos artigos 175, 
"caput", e parágrafo único, I, III e V, 
e 37, XXI, todos da Constituição 
Federal, porquanto Lei estadual, 
máxime quando diz respeito à 
concessão de serviço público federal 
e municipal, como ocorre no caso, 
não pode alterar as condições da 
relação contratual entre o poder 
concedente e os concessionários sem 
causar descompasso entre a tarifa e a 
obrigação de manter serviço 
adequado em favor dos usuários. - 
Caracterização, por outro lado, do 
"periculum in mora". Liminar 
deferida, para suspender, "ex nunc", 
a eficácia da Lei nº 11.462, de 
17.04.2000, do Estado do Rio Grande 
do Sul. 
(ADI 2299 MC, Relator(a):  Min. 
MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, 
julgado em 28/03/2001, DJ 29-08-

2003 PP-00017 EMENT VOL-
02121-03 PP-00420) 

Neste contexto, em que pese a 
fundamentação supracitada, entende-se que a 
presente proposição é constitucional. Vale dizer, 
inexiste inconstitucionalidade formal a ensejar o seu 
arquivamento, por entender que o objeto em 
análise não se enquadra nos precedentes do 
Supremo Tribunal Federal mencionados acima. 

Para explicar melhor, necessário se faz 
utilizar da técnica processual denominada 
distinguishing, que, em apertada síntese, significa 
realizar a distinção entre situações jurídicas (o 
presente projeto de lei complementar) para efeitos de 
eventual subordinação a um precedente (julgados 
supracitados do Supremo Tribunal Federal). 

Oportuno citar os ensinamentos do festejado 
processualista Fredie Didier3 sobre tema, in verbis:  

 
Fala-se em distinguishing (ou 
distinguish) quando houver 
distinção entre o caso concreto (em 
julgamento) e o paradigma, seja 
porque não há coincidência entre 
os fatos fundamentais discutidos e 
aqueles que serviram de base à 
ratio decidendi (tese jurídica) 
constante no precedente29, seja 
porque, a despeito de existir uma 
aproximação entre eles, alguma 
peculiaridade no caso em 
julgamento afasta a aplicação do 
precedente30.Para CRUZ E TUCCI, 
o distinguishing é um método de 
confronto, “pelo qual o juiz verifica 
se o caso em julgamento pode ou não 
ser considerado análogo ao 
paradigma”. 31 Sendo assim, pode-se 
utilizar o termo “distinguishing” 
tanta para designar o método de 
comparação entre o caso concreto e o 
precedente, como para designar o 
resultado desse confronto, nos casos 
em que se conclui haver entre eles 
alguma diferença. (original sem 
destaque) 
 

Assim, após explanar acerca do 
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da 
técnica distinguishing cumpre responder a seguinte 
indagação: o objeto do presente projeto de lei 
complementar, de fato, interfere na estrutura e na 
intimidade do Poder Executivo ao passo de aplicar os 
precedentes citados no início deste parecer? Entende-
se que a resposta é negativa, ou seja, o objeto deste 
projeto em nada atinge o funcionamento e 
organização do Poder Executivo, de maneira a 
entender pela constitucionalidade da iniciativa 
parlamentar para tratar sobre o tema em foco. 

Explicando melhor, é necessário repetir que o 
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tema versado no presente projeto de lei 
complementar não se insere no âmbito de iniciativa 
reservada de qualquer autoridade ou órgão, nem 
mesmo do Chefe do Executivo. Isto porque, como o 
tema não encontra expressamente contemplado entre 
aqueles a serem tratados por lei de iniciativa 
exclusiva do Presidente da República e, por simetria, 
dos Governadores e Prefeitos (CF, art. 61, § 1º), a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 
sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, 
por traduzirem matéria de exceção, não podem ser 
ampliadas por via hermenêutica, sob pena de 
ocasionar uma indesejável hipertrofia do Executivo, 
de um lado, e o esvaziamento da atividade legislativa 
autônoma no âmbito dos entes federados, de outro. 

Logo, na presente situação deve-se aplicar o 
seguinte entendimento jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal, in verbis: 

 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, 
DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO 
ESTADO DO AMAZONAS. (...) Ao 
contrário do afirmado pelo 
requerente, a lei atacada não cria ou 
estrutura qualquer órgão da 
Administração Pública local. Não 
procede a alegação de que qualquer 
projeto de lei que crie despesa só 
poderá ser proposto pelo Chefe do 
Executivo. As hipóteses de 
limitação da iniciativa parlamentar 
estão previstas, em numerus 
clausus, no artigo 61 da 
Constituição do Brasil - matérias 
relativas ao funcionamento da 
Administração Pública, 
notadamente no que se refere a 
servidores e órgãos do Poder 
Executivo. Precedentes. (...) (ADI 
3394, Relator(a):  Min. EROS 
GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 
02/04/2007) (original sem destaque) 
 
EMENTA: Agravo regimental no 
recurso extraordinário. Lei de 
iniciativa parlamentar a instituir 
programa municipal denominado 
“rua da saúde”. Inexistência de vício 
de iniciativa a macular sua origem. 1. 
A criação, por lei de iniciativa 
parlamentar, de programa 
municipal a ser desenvolvido em 
logradouros públicos não invade 
esfera de competência exclusiva do 
Chefe do Poder Executivo. 2. 
Inviável a análise de outra norma 
municipal para aferição da alegada 
inconstitucionalidade da lei. 3. 

Agravo regimental a que se nega 
provimento. (RE 290549 AgR, 
Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, 
Primeira Turma, julgado em 
28/02/2012) (original sem destaque) 
 

Sob esse ponto de vista, portanto, não 
existem óbices jurídicos à implementação das 
medidas previstas neste projeto de lei complementar 
de iniciativa parlamentar. Em caso semelhante a 
Procuradoria desta Casa de Leis já se manifestou 
quando da análise do Projeto de Lei n. 151/2013, 
senão vejamos: 

 
Por outro lado, embora a concepção 
da política pública, em si mesma 
considerada, insira-se no campo da 
iniciativa comum ou concorrente, o 
mesmo não se pode dizer quando a 
operacionalização das normas 
programáticas reclama a 
interveniência do Governo do Estado. 
A propósito, é preciso reconhecer 
que sem a participação do Executivo 
tornar-se-ia tarefa quase que 
inexequível a implantação de 
qualquer programa social, na medida 
em que a concretização destes planos 
invariavelmente pressupõe a 
realização dos mais diversos atos 
materiais de índole administrativa. 
 

Segue elucidativo trecho da justificativa da fl. 
03: “(...)Também é importante destacar que a 
aprovação deste projeto não trará ônus para o Estado, 
haja vista não se tratar de um projeto de Lei visando 
promoções, e que os militares inativos atingidos pela 
mesma já percebem proventos estipulados na data de 
suas transferências para a inatividade. (...)” 

Ademais, entende-se que a eventual geração 
de despesa -em razão da necessidade de adaptar as 
atuais carteiras funcionais ao que preconiza esta 
proposição -por si só, não teria o condão de 
descaracterizar a sua constitucionalidade. Elucidativo 
é o voto do SENHOR MINISTRO EROS GRAU, 
relator da ADI 3.394/AM, já citada neste parecer:  

 
(...)  
2. Afasto, desde logo, a alegada 
inconstitucionalidade formal por 
vício de iniciativa, já que, ao 
contrário do afirmado pelo 
requerente, a lei atacada não cria ou 
estrutura qualquer órgão da 
Administração Pública local. 
Também não procede a alegação 
de que qualquer projeto de lei que 
crie despesa só poderá ser proposto 
pelo Chefe do Executivo estadual. 
As hipóteses de limitação da 
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iniciativa parlamentar estão previstas, 
em numerus clausus, no artigo 61 da 
Constituição do Brasil, dizendo 
respeito às matérias relativas ao 
funcionamento da Administração 
Pública, notadamente no que se 
refere a servidores e órgãos do Poder 
Executivo. Não se pode ampliar 
aquele rol, para abranger toda e 
qualquer situação que crie despesa 
para o Estado-membro, em especial 
quando a lei prospere em benefício 
da coletividade. A esse respeito 
pronunciou-se o Ministro OCTÁVIO 
GALLOTTI quando do julgamento 
da ADI n. 2072/MC4: 
“A Assembléia pode até criar despesa 
num projeto que não seja de 
iniciativa exclusiva do Poder 
Executivo; ela não pode é alterar o 
orçamento. 
[...] 
A síntese da inicial é esta: não pode 
haver aumento de despesa em projeto 
do Poder Legislativo. Na 
Constituição não está escrito isso. 
Não pode haver aumento de despesa 
por emenda a projeto do Poder 
Executivo”. (original sem destaque) 
 

Ademais, cumpre ressaltar que o projeto de 
lei complementar em debate em nenhum momento 
cria atribuições a quaisquer órgãos integrantes do 
Poder Executivo, fato este que corrobora a 
constitucionalidade da proposição. Repita-se, ao 
passo que não interfere na estrutura administrativa, 
mas apenas visa a disciplinar informações constantes 
nas identidades funcionais na forma que disciplina, 
não há que falar em inconstitucionalidade. 

Lado outro, necessário a realizar emenda 
modificativa no art. 5º do projeto em debate, no 
intuito de possibilitar a implementação do seu objeto, 
de maneira a instituir o vacatio de 90 (noventa) dias 
para entrada em vigor da norma. Todavia, por não ser 
o momento processual oportuno para tal, reserva-se 
para sugerir a referida emenda posteriormente, caso o 
projeto tenha regular tramitação nesta Casa de Leis.  

Observa-se que se este projeto criasse, 
modificasse ou extinguisse qualquer atribuição 
institucional de algum órgão do Poder Executivo ou 
se interferisse em contratos celebrados 
exclusivamente pelo Poder Executivo, restaria 
caracterizada a inconstitucionalidade formal. 

A título de obiter dictum, em que pese não 
tratar de matéria idêntica a esta, necessário constar 
que o Supremo Tribunal Federal vem se inclinando a 
permitir a iniciativa parlamentar para instituir 
políticas públicas, desde que não promova o 
redesenho de órgãos do Executivo. Fato este que vem 
a ratificar a constitucionalidade desta proposição.  

São estas as considerações pertinentes na 
análise da proposição legislativa em foco. 

Por todo o exposto, sugerimos aos Membros 
desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 352/2013 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade do Projeto de Lei 
Complementar n.º 33/2013, de autoria do 
Excelentíssimo Senhor Deputado Gilsinho Lopes, e, 
por conseguinte, pela REJEIÇÃO do despacho 
denegatório do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Mesa Diretora, devendo seguir sua tramitação 
regular nesta Casa de Leis. 

 
Plenário Rui Barbosa, 15 de outubro de 

2013. 
 
ELCIO ALVARES 

Presidente 
DA VITÓRIA 

Relator 
LUZIA TOLEDO 

GILSINHO LOPES 
JOSÉ CARLOS ELIAS 

ATAYDE ARMANI 
CLAUDIO VEREZA 

 
1 Art. 143. Não se admitirão proposições: 
(...) 
VIII - manifestamente inconstitucionais; 
2 Art. 143. Não se admitirão proposições: 
(...) 
Parágrafo único. Se o autor ou autores da proposição 
dada como inconstitucional, antirregimental ou alheia 
à competência da Assembleia Legislativa não se 
conformarem com a decisão poderão requerer ao 
Presidente audiência da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação que, se discordar 
da decisão, restituirá a proposição para a devida 
tramitação. 
3 DIDIER. Fredie Jr., Curso de Direito Processual 
Civil, 2º edição, volume 2, Editora Jus Podivm, p. 
353. 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Publique-se. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 136/2013 
 
Senhor Presidente: 
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O Deputado abaixo assinado, Líder do 
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar n.º 43/2013, oriundo da Mensagem  
Governamental n.º  186/2013, que prorroga o prazo 
de opção por subsídio dos servidores do 
Departamento de Estradas e Rodagem - DER, de que 
trata a Lei Complementar n.o 683/2013 e altera o 
Anexo II a que se refere o inciso II, do artigo 3º da 
Lei Complementar n.o 699/2013, de forma a corrigir o 
quantitativo de vagas no cargo de Auxiliar em 
Desenvolvimento Agropecuário I do IDAF, e dá 
outras providências. 

 
Palácio Domingos Martins, 05 de setembro 

de 2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual -PMDB 

Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 136/2013, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 153/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar nº 054/2013, oriundo da Mensagem  
Governamental nº  242/2013, que altera o art. 31 da 
Lei n.o 5580, de 13/01/1998, que instituiu o Plano de 
Carreira e Vencimentos do Magistério Público 
Estadual do Espírito Santo. 

 
Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 

de 2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual -PMDB 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 153/2013, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 154/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar nº 053/2013, oriundo da Mensagem  
Governamental nº 239/2013, que dá nova redação 
ao inciso I do artigo 4° da Lei Complementar n.o 343 
de 14 de dezembro de 2005 e inclui o inciso VI, que 
reorganizou o Instituto de Pesos e Medidas do Estado 
do Espírito Santo -IPEM-ES, com vistas a permitir a 
inclusão de um representante do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia -Inmetro, no 
Conselho de Administração do IPEM-ES. 

 
Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 

de 2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual -PMDB 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 154/2013, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 155/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei 
Complementar n.º 052/2013, oriundo da Mensagem  
Governamental nº  237/2013, que autoriza o Poder 
Executivo a realizar contratação temporária de 
pessoal, para atender necessidades do Instituto de 
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Obras Públicas do Estado - IOPES. 
 

Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 
de 2013. 

 
SÉRGIO BORGES 

Deputado Estadual -PMDB 
Líder do Governo 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 155/2013, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 156/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do Governo 

nesta Casa, no uso de suas prerrogativas regimentais, 
requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, regime de 
urgência, para o Projeto de Lei n.º 345/2013, oriundo 
da Mensagem  Governamental n.º  241/2013, que 
institui o Sistema Estadual de Avaliação das Condições 
de Oferta de Ensino do Estado, e dá outras 
providências. 

 
Palácio Domingos Martins, 21 de outubro de 

2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual -PMDB 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em votação o Requerimento de Urgência 
n.º 156/2013, que acaba de ser lido.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 157/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei n.º 
346/2013, oriundo da Mensagem  Governamental 
n.º  243/2013, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de São José do Calçado imóvel 
medindo 75m². 

 
Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 

de 2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual -PMDB 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 157/2013, que acaba de ser lido.  

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

Aprovado.  
Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 
 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 158/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei nº 
344/2013, oriundo da Mensagem  Governamental 
nº  240/2013, que inclui programa de Gestão 
Integrada das Águas e da Paisagem e respectivas 
ações e atributos no Anexo I da Lei nº 9.781, de 03 
de janeiro de 2012 e suas alterações e dá outras 
providências. 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 
de 2013. 

 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual -PMDB 

Líder do Governo 
 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 158/2013, que acaba de ser lido. 
(Pausa)  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 159/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 
regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 
regime de urgência, para o Projeto de Lei nº 
343/2013, oriundo da Mensagem  Governamental 
nº  238/2013, que autoriza o Poder Executivo a doar 
ao Município de Boa Esperança áreas de terrenos 
urbanos para os fins que especifica. 

 
Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 

de 2013. 
 

SÉRGIO BORGES 
Deputado Estadual -PMDB 

Líder do Governo 
 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em votação o Requerimento de 
Urgência n.º 159/2013, que acaba de ser lido. 
(Pausa)  

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

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

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO N.º 373/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
A deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 
inciso III a art. 159 V, da Resolução nº 2700, de 
15/07/2009, requer o cancelamento da Sessão 
Especial com palestras e debates sobre a preservação, 
divulgação e valorização da Cultura do Estado do 
Espírito Santo, que seria realizada no dia 06 de 
novembro de 2013 das 14 às 17h, no Plenário Dirceu 
Cardoso desta Casa de Leis. 

Termos em que, pede e espera deferimento. 
 
Palácio Domingos Martins, 17 de outubro 

de 2013. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão o Requerimento n.º 
373/2013, que acaba de ser lido. (Pausa) 

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

Em votação o Requerimento n.º 373/2013.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO N.º 374/2013 
 
Senhor Presidente: 

 
A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 
inciso IV, aprovado pela Resolução 2700, de 
15/07/2009, requer que seja convocada Sessão 
Especial com palestra sobre a Reciclagem na 
Europa, em especial na França, e novas 
tecnologias, para o publico capixaba, que será 
realizada no dia 06 de novembro de 2013, das 14 às 
17h, no Plenário Dirceu Cardoso desta Casa de Leis. 

Termos em que, pede e Espera Deferimento. 
 
Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 

de 2013. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão o Requerimento n.º 
374/2013, que acaba de ser lido. (Pausa) 

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

Em votação o Requerimento n.º 374/2013.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1010/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente a prevista no art. 174, do Regimento 
Interno, requer à Presidência da ALES, após ouvido o 
Plenário, que seja encaminhada ao Exmº Sr. 
Governador do Estado do Espírito Santo, Renato 
Casagrande, a seguinte Indicação:  
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- que seja analisada, por especial 
gentileza, a execução de obra de 
pavimentação asfáltica, na localidade 
de Cachoeirinha, no município de 
Guarapari. Através do “Programa 
Caminhos do Campo”, objetivando 
maior integração da comunidade 
rural com a comunidade urbana, 
assim também como incentivo as 
politicas voltadas para o agroturismo, 
já que nesta localidade existem vários 
empreendimentos implantados, com 
certeza outros virão. Informamos que 
a presente indicação é reivindicação 
antiga da comunidade local, e 
apresentada pelo Ex. prefeito de 
Guarapari Srº Edson Figueiredo 
Magalhães.  

 
Palácio Domingos Martins, 21 de outubro 

de 2013. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1010/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 

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

Em votação a Indicação n.º 1010/2013.  
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 1011/2013 
 
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: 

 
URBANIZAÇÃO DA RODOVIA ES 
388, NA ENTRADA DO DISTRITO 
DE CELINA SENTIDO 
IBITIRAMA. 

 
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2013. 

 
GLAUBER COELHO 

Deputado Estadual - PSB 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1011/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 

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

Em votação a Indicação n.º 1011/2013.  
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 1012/2013 

 
Senhor Presidente: 
 

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

Instalação de uma torre de 
telefonia móvel -celular e de 
Internet 3G para beneficiar a 
localidade de Aguas Claras, no 
município de Águia Branca -ES. 

 
A presente indicação tem como objetivo 

incluir a localidade de Aguas Claras, no município de 
Águia Branca ao Programa do Governo do Estado 
Comunicação no Campo que pretende levar até as 
localidades que não possuem sinal de telefonia e 
internet, esta importante ferramenta para beneficiar os 
pequenos e médios agricultores, ligando os homens e 
mulheres do campo ao resto do mundo, proporcionando 
uma infinita possibilidade de novos negócios e 
aumentando a qualidade de vida de milhares de pessoas, 
que ainda hoje ficam isolados sem nenhum tipo de 
comunicação, em pleno século 21.  

Vale ainda destacar que o atendimento desta 
Indicação proporcionará aos moradores da localidade 
novas oportunidades, levando dignidade às pessoas que 
vivem nas comunidades rurais, proporcionando a seus 
moradores as mesmas ferramentas utilizadas nos 
grandes centros urbanos. 

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

 
Sala das Sessões, 1.º de outubro de 2013. 

 
JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 
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O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão a Indicação n.º 
1012/2013, que acaba de ser lida. (Pausa) 

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

Em votação a Indicação n.º 1012/2013.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

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

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

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

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO -Senhor 

Presidente, pela ordem! Fiz um ofício, há mais ou 
menos dois meses, solicitando o tíquete-refeição para 
os policiais militares desta Casa e senti que V. Ex.ª, 
que é um homem habilidoso e de bom coração, iria 
autorizar esse ofício. Mas, talvez, estivesse faltando 
alguma coisa no que tange à autorização. O Tribunal 
de Contas já autorizou e o Tribunal de Justiça já está 
pagando esse benefício.  

Gostaríamos que V. Ex.ª visse com carinho 
uma solução para o problema, porque o importante 
não é ficarmos nos pronunciando sobre o assunto, 
mas a solução do problema. E o Presidente da Casa é 
V. Ex.ª, no qual votamos. Gostaríamos que V. Ex.ª 
examinasse com carinho, realmente, a possibilidade -
e existe a possibilidade -de pagamento para os 
policiais militares que prestam, nesta Casa de Leis, 
um belo trabalho.   

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Respondo a V. Ex.ª, que fez uma 
reivindicação muito justa, do agrado do coração de 
todos. Os atuais policiais militares estão contratados 
pelo Estado e somente o Estado poderá dar esse 
abono, essa ajuda. A Assembleia Legislativa está 
impedida, pois esses servidores não são contratados 
da Casa.  

Caso V. Ex.ª consiga encontrar um parecer 
do Tribunal de Contas, a Mesa está à disposição 
porque sente vontade de ajudar esses valorosos 
policiais. Esta é a razão, Senhor Deputado, ou seja, 
eles são contratados, atualmente, pelo Estado. 
Devolvemos ao Estado vinte e sete policiais que 
estavam à nossa disposição. Em compensação, foram 
contratados doze ou quinze policiais, dentro daquela 
lei que nós mesmos aprovamos. Mas, quem pode dar 
essa ajuda é o Estado.  

A Assembleia Legislativa está, legalmente, 
impedida dessa benevolência. Então, mesmo não 
considerando legal, poderia haver uma forma de 
ajudar se V. Ex.ª encontrar um parecer que tenha, 
para a Mesa, segurança jurídica e a Casa não tenha 

que devolver dinheiro depois. Estamos de braços 
abertos.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO -V. Ex.ª tem o 

parecer da Procuradoria desta Casa, contrário. É isso 
o que V. Ex.ª quer dizer? 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Contrário, porque consideram ilegal a 
Assembleia Legislativa conceder esse abono, essa 
ajuda a servidor que não pertence ao quadro da 
Assembleia.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO -Senhor 

Presidente, o procedimento do Tribunal de Justiça é o 
mesmo, ou seja, os militares que estão à disposição 
do Tribunal de Justiça também estão sendo pagos 
pelo Governo. Pergunto a V. Ex.ª: por que o Tribunal 
de Justiça faz o pagamento do tíquete-refeição? Se o 
Tribunal de Justiça pode, com certeza a Assembleia 
Legislativa também pode. A situação é a mesma. 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Daí porque rogo a gentileza de V. Ex.ª 
conseguir documentação adequada justificando novo 
exame. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO -

Trabalharemos em cima disso. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Freitas, Janete de Sá, 
Rodrigo Coelho e Sérgio Borges) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

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

 
O SR. DA VITÓRIA -(Sem revisão do 

orador) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, sociedade capixaba que nos 
assiste ao vivo pela TV Assembleia, profissionais de 
imprensa, servidores, policiais militares reformados 
que estão presentes e foram citados pelo Senhor 
Deputado José Esmeraldo, a quem parabenizamos 
pela fala. Parabenizamos também o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio que, acreditamos, falaria nesse 
mesmo sentido. 

Senhor Presidente, queremos colaborar com a 
sugestão do Senhor Deputado José Esmeraldo. Já 
temos um parecer do Tribunal de Contas nesse 
sentido e gostaríamos de trabalhar com V. Ex.ª para 
nos atualizar, Senhor Deputado Roberto Carlos, junto 
à Procuradoria desta Casa. 

O Tribunal de Justiça já está adequando o 
tíquete-alimentação, no mesmo valor, para os 
servidores militares reformados que lá atuam. Então, 
temos que fazer justiça aos profissionais militares que 
estão atuando no Poder Legislativo. É justo, Senhor 
Presidente, e V. Ex.ª estará amparado inclusive pelo 
tribunal de Contas. 
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Solicitamos ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo e ao Senhor Deputado Euclério Sampaio 
que, acredito, falaria sobre esse tema, que ajudem e 
tragam o parecer para o nosso Presidente, colaborando 
para que essa situação se resolva de uma vez por todas. 

 Senhor Presidente, sabemos da vontade de V. 
Ex.ª e também que é cumpridor das regras 
constitucionais e legais desta Casa. Assim, ajudaremos 
V. Ex.ª fazer justiça aos servidores militares que estão 
servindo a esta Casa. 

 
 O Sr. José Esmeraldo -Com certeza, Senhor 

Deputado Da Vitória. V. Ex.ª, que é militar, irá se 
somar a nós. Não queremos ser o pai da criança, não! 
Queremos que os policiais militares, com o apoio de V. 
Ex.ª, com o apoio do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio e de outros Senhores Deputados desta Casa, 
recebam o tíquete-refeição no mesmo valor dos demais 
funcionários deste Poder. Os policiais são filhos de 
Deus, como todos nós somos. Então, por que não nos 
esforçarmos. Temos certeza de que V. Ex.ª é um dos 
que se esforçará.  

Não vamos procrastinar. O problema todo é que 
fica demorando e ninguém aguenta demora. Que bom 
V. Ex.ª se somar a este Deputado e ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio e trabalhar exatamente com um único 
objetivo: proporcionar aos policiais militares que 
prestam um belo trabalho nesta Casa de Leis um 
tíquete-refeição com o mesmo valor do dos demais 
funcionários desta Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Senhor Deputado, se V. Ex.ª puder 
apressar esse parecer do Tribunal de Contas, dando à 
Mesa a legalidade do processo, a alegria dos policiais 
será como a nossa. Nosso desejo é esse. 

 
O Sr. Euclério Sampaio - Só adiantando, 

temos a impressão de que esse parecer do Tribunal de 
Contas já está nas mãos do Senhor Júlio Chamoum, 
Procurador da Casa. Nada mais justo de que quem 
trabalha nesta Casa tenha o mesmo direito de quem 
trabalha no Poder Executivo, no Tribunal de Justiça e 
no Ministério Público. 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, a 
impressão aí fora é de que trabalhar na Assembleia 
Legislativa é pejorativo. Tudo nesta Casa é pior. Para 
aprovar um plano de cargo e salário está sendo uma 
dificuldade; fornecer o tíquete para os policiais militares 
é uma dificuldade. Parece que tem uma cabeça de burro 
enterrada neste Poder. É difícil! Mas os policiais 
militares têm direito ao tíquete-refeição. Só que o 
Tribunal de Justiça consegue com mais facilidade. 

Esta Casa é um Poder igual ao Executivo e ao 
Judiciário, o que está faltando é se impor como 
Poder. 

 
O Sr. José Esmeraldo -V. Ex.ª é irmão, 

vamos nos juntar e fazer um trio nesta Casa: o Trio 
Irakitan. Conseguiremos essa vitória, que é de toda a 
sociedade, da Assembleia Legislativa, dos Senhores 
Deputados. 

Sabemos que V. Ex.ª, Senhor Deputado Da 

Vitória, é um homem de fibra, um homem que não 
enrola. O grande problema é o enrolo. Mas, V. Ex.ª 
não enrola e o Senhor Deputado Euclério Sampaio  
não enrola. E o Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço, se tiver o parecer na mão, vai pagar, não 
temos nenhuma dúvida. Mas esta é uma necessidade 
para ontem e não podemos ficar fazendo discurso, é 
preciso colocá-lo em prática, o que representa a 
solução do problema. E V.Ex.ª, Senhor Deputado Dá 
Vitória, com certeza se unirá a nós. 
 
 O SR. DA VITÓRIA -Muito obrigado, 
Senhor Deputado José Esmeraldo. 
 Agradecemos a todos os colaboradores e 
amigos que se manifestaram favoravelmente à 
Cidade de Colatina, que passou por um momento 
difícil no último sábado, quando foi acometida por 
uma chuva muito forte, que destruiu muitas casas. 
 Muitos colaboradores já estão se 
manifestando. Aproveitamos a oportunidade para 
pedir ajuda ao Senhor Governador Renato 
Casagrande no sentido de olhar por nossa cidade, 
ajudando a administração municipal para que  possa 
confortar aquelas famílias que perderam seu 
patrimônio. Solicitamos aos amigos e empresários 
que interajam com o nosso gabinete, para juntos 
ajudarmos aquelas famílias. 
 Senhor Presidente, da mesma forma que nos 
pronunciamos sobre esse momento de dificuldade, 
acreditando na nossa vitória, comemoramos o dia de 
hoje por dois motivos: pelo projeto que está em pauta 
na Ordem do Dia, para valorização dos profissionais 
servidores do Poder Legislativo, com o aval de todos 
os membros desta Casa; e pelo lançamento do edital, 
pelo Governo do Estado, de cento e setenta milhões 
de reais para as rodovias estaduais. Parabéns ao DER e 
ao Senhor Secretário de Governo Fábio Damasceno 
pela organização e planejamento. (Muito bem!) 
 

(Comparecem os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Elcio Alvares e  Luzia Toledo e retira-
se momentaneamente o Senhor 
Deputado Glauber Coelho) 

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Glauber Coelho. (Pausa) 
 Ausente, concedo- a ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO -(Sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, servidores desta Casa de Leis, 
profissionais de imprensa, telespectadores que nos 
acompanham das galerias ou pela TV Assembleia e TV 
Educativa, boa-tarde.  
         Assomamos a esta tribuna para tratar de dois 
assuntos: primeiro, Senhor Deputado Da Vitória, 
vamos falar um pouco sobre o PDT, partido que V. 
Ex.ª é líder. Vimos diversas notas sobre o PDT nos 
jornais, sobre ele ficar com o candidato A ou B. 
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Confessamos que preferimos que o PDT de Leonel 
Brizola tenha candidatura própria, para defender o 
fim do pedágio, seja o da Terceira Ponte, da Rodovia 
do Sol, da BR 101 ou da BR 262, e para investir na 
saúde, no transporte público, na segurança, para que 
de fato tenhamos progresso neste Estado, ao invés de 
termos somente inauguração de ordem de serviço. 
 Caso o PDT não possa ter candidatura 
própria, preferimos que o partido fique com um 
candidato a Governo que tenha compromisso com as 
bandeiras que citamos. Pode ser qualquer candidato, 
desde que ele tenha compromisso real com o povo e 
com as manifestações realizadas no ano de 2013. 
 Não queremos que o PDT caminhe com um 
candidato a Governo que resolva problemas pessoais, 
mas sim os da nossa sociedade. Essa história que 
estão tentando plantar, de que o pedágio diminuiu 
porque o Governo determinou uma auditoria, é a 
mais deslavada mentira. O pedágio diminuiu porque 
o povo se mobilizou! Mas um grupo de Senhores 
Deputados desta Casa de Leis votou contra um 
decreto de nossa autoria, que acabava com o pedágio 
na Terceira Ponte, e todo mundo sabe disto. 
 A força da propaganda é muito forte, mas o 
povo sabe, de fato, o que aconteceu nesta Casa de 
Leis e neste Estado, tanto que um processo que 
estava engavetado há quinze anos teve andamento. 
Mas o povo quer mais: ele não quer um pedágio de 
manutenção fraudulento, ele quer pedágio zero. 
 Não queremos que o PDT apoie um 
candidato a Governador que construa porto fantasma 
em Mimoso do Sul, nem esquema milionário como o 
da Mineradora Ferrous em Presidente Kennedy, nem 
coloque seus sócios para serem Secretário da Fazenda 
e dê benefícios fiscais aos seus financiadores de 
campanha, enquanto o povo fica sofrendo por falta de 
leitos na saúde pública e por uma segurança 
deficitária.  
 Queremos que o PDT, em primeiro lugar, 
tenha candidatura própria para governador, porque 
nosso Partido pode ter. Segundo, caso não tenha, que 
tenha um candidato comprometido com o povo e com 
as bandeiras do PDT, não com a bandeira do 
candidato A, B ou C. 
 O Sr. Da Vitória -Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, V. Ex.a, como membro do Partido 
Democrático Trabalhista, conhece a história deste 
Partido porque, quando chegamos a esta Casa de 
Leis, V. Ex.a já tinha um mandato anterior.  

V. Ex.a sabe, assim como o nosso Presidente 
Sérgio Vidigal e os demais membros, como os 
Senhores Deputados Luiz Durão e Aparecida 
Denadai, que temos um relacionamento com V. Ex.a 
de muito respeito. Sabe também que fazemos justiça 
para que cada membro do nosso Partido tenha sua 
livre expressão. Acreditamos que o melhor 
instrumento para resolução de todos os conflitos e 
para que possamos chegar a uma unidade de 
pensamento é o diálogo.  

V. Ex.a tem o nosso respeito. Temos um 

longo tempo para debater até as eleições do ano que 
vem. Tomaremos um caminho de acordo com a 
vontade da sociedade e com as demandas para 
melhorar o nosso Espírito Santo. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO -Obrigado, 
Senhor Deputado Da Vitória, pelo seu aparte que só 
enriquece o debate.  
 Pode parecer que o tempo é longo, mas não é, 
o tempo é exíguo. Temos visto muita notinha em 
jornal dizendo que uma parte do PDT defende que o 
Partido fique com A, com B. Podemos até ser voto 
vencido, o que respeitaremos, mas defenderemos que 
o PDT fique com o povo do Espírito Santo e tenha 
candidatura própria defendendo esses ideais para 
devolver ao povo aquilo que é do povo, aquilo que 
foi tomado à força do povo, de forma desleal.  

Que isso seja devolvido ao povo e que o povo 
tenha realmente serviços públicos de qualidade: 
transporte, saúde, segurança de qualidade e que lhe 
sejam devolvidas as rodovias e a ponte que lhe foi 
tomada e dada para financiadores de campanha. 
Obrigado, Senhor Presidente Theodorico Ferraço. 
(Muito bem!)   

 
(Comparece a Senhora Deputada 
Solange Lube) 

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS -(Sem revisão 
do orador) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, quando V. Ex.a, Senhor 
Presidente, cita meu nome em plenário, sinto que é a 
mesma coisa que publicar o meu nome num diploma 
no Diário Oficial. Por isso, agradeço a V. Ex.a a 
menção de meu nome, porque me senti muito 
honrado. 
 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Mas se for com tinta nanquim é 
melhor ainda. 
 O SR. MARCELO SANTOS -Com certeza, 
Senhor Presidente.  
 Senhoras e Senhores, queremos, na condição 
de Vice-Líder da bancada do PMDB, falar sobre um 
tema importante, que já foi registrado por nós no 
início desta sessão. Trata-se da matéria que inicia sua 
tramitação nesta Casa de Leis, assinada pelo Senhor 
Governador Renato Casagrande, por meio da 
Mensagem n.o 255/2013, que encaminha o Projeto de 
Lei n.o 350/2013, que permite a aplicação dos 
recursos decorrentes da Lei n.o 8308/2006, que cria o 
Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais.  

O Senhor Governador encaminhou para esta 
Casa de Leis a alteração desta Lei que foi aprovado 
no ano de 2006 criando este Fundo. Agora S. Ex.a 
permitirá, Senhor Deputado Elcio Alvares, que 
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cinquenta por cento deste Fundo sejam aplicados em 
custeio.  

Temos percorrido todas as cidades do Estado 
e temos ouvidos dos prefeitos informação sobre a 
situação alarmante pela qual cada um deles tem 
passado e sobre a história da sua cidade.  

No Município de Bom Jesus do Norte, 
escutamos do Prefeito Ubaldo Martins e do Vice-
Prefeito Marquinhos Messias que, em conjunto, os 
dois tiveram que assinar a exoneração de mais de 
cento e vinte servidores e, também, o corte de alguns 
incentivos para servidores que trabalham fora do 
expediente. Da mesma forma em Apiacá. Também 
seguimos para Jerônimo Monteiro, chegando a Irupi, 
Alegre e Guaçuí, a situação não é diferente. Se 
atravessarmos o Estado e formos para as regiões 
noroeste e norte do Estado, veremos que também não 
é diferente. 
 Os municípios capixabas, principalmente os 
dos extremos, terão dificuldade de fechar o exercício 
financeiro de 2013. Esta Casa que, às vezes não é 
reconhecida, aprovou o Fundo a Fundo que destinou 
aos municípios capixabas no mês passado duzentos 
milhões de reais para investimento nas áreas de 
saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. 
Agora recebemos do Governo alteração da lei que 
flexibilizará que outro Fundo, o Fundo das 
Desigualdades Regionais, que pega trinta por cento 
dos recursos dos royalties do petróleo e investe em 
municípios não produtores, dando-lhes condição de 
investir em custeio. Está minimizando os impactos da 
queda de receita que as cidades capixabas estão 
passando. 
 As desonerações promovidas pelo governo 
central que incidem imediatamente nas cidades que 
dependem do FPM, caindo a sua receita, a redução do 
ICMS do Fundap tem feito com que as cidades 
estejam passando por um rio de amargura financeira. 
E todo esse esforço que temos feito nesta Casa para 
minimizar esses impactos ainda não será resolvido 
todo o problema.  

Por isso, foi criada uma comissão para 
avaliar a redistribuição de ICMS e de financiamentos. 
Fomos eleito relator e o Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho, presidente. Estamos nos debruçando e 
convidamos para a reunião da próxima semana todos 
os prefeitos, secretários municipais de fazenda, 
vereadores, secretaria de fazenda e planejamento do 
Estado para, em conjunto, acharmos uma saída para 
salvar as prefeituras do risco que estão correndo em 
não fechar o exercício financeiro.  

Pode parecer apenas uma manifestação em 
Plenário, talvez alguns números em sua frieza. Mas o 
que vai acontecer a partir de janeiro talvez seja uma 
catástrofe que amanhã os jornais estarão publicando e 
a notícia talvez seja pior do que a que estamos 
falando hoje. Por isso, hoje, na comissão que vai 
discutir a redistribuição do ICMS, presidida pelo 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho, e tendo este 
deputado como relator,  estamos chamando a 

responsabilidade da Assembleia Legislativa, do 
Governo do Estado, das Prefeituras e da sociedade de 
que passaremos por um caos social muito grande a 
partir de 2014 se não nos organizarmos e 
apresentarmos uma solução para as finanças públicas 
municipais. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO -(Sem revisão 
do orador) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, cumprimentamos os que nos 
assistem pela TV Educativa e TV Assembleia, os 
nossos taquígrafos, os funcionários desta Casa, os 
profissionais da comunicação, os jornalistas e os que 
nos assistem das galerias. 
 Voltamos a nos reportar à Cariacica-sede. 
Num aparte tivemos a oportunidade de falar alguma 
coisa sobre a questão da Unaed em Cariacica, que 
está sendo reformada. A Unaed fica praticamente em 
frente à Escola de 2.º grau São João Batista. É uma 
coisa que não dá para entender, um colégio de 2º grau 
de um lado e do outro a Unaed em frente à rodovia 
que dá acesso à sede de Cariacica. Os moradores não 
tinham a quem recorrer e fizeram a parte deles. Eles 
estão certos! Fizeram corretamente. Fizeram 
barricada e queimaram pneus.  

Acredito que o Governo do Estado terá juízo 
e o Governador Renato Casagrande, que é um 
homem do interior, que já teve dificuldade na vida, 
saberá compreender  o desespero dos moradores do 
bairro São João Batista. E, logo acima desse bairro, 
há a região de Cariacica-sede, onde nasci, com muita 
honra.  

Senhores Deputados Euclério Sampaio e 
Marcelo Santos, estamos nesta Casa para repercutir, 
dizer aos moradores daquela região que estamos 
juntos.  

Hoje recebemos um telefonema do presidente 
da associação de moradores do bairro Cariacica-sede 
e ele com muita habilidade e com muita competência 
relatou-nos a situação. Vimos e ouvimos, em alto e 
bom som, que a comunidade está totalmente correta 
porque naquela localidade, de vez em quando, tem 
rebelião. Ontem mesmo teve uma rebelião em que 
fugiram três internos “menores” na Unis. E 
perguntamos quantos internos têm na Unis? São 
aproximadamente trezentos. Por que levam isso para 
o município de Cariacica-sede? Levam isso para 
outro lugar, onde não tem gente, onde não tem 
morador. Mas não! Levam para Cariacica-sede, 
Viana, só nos lugares onde a população fica no 
sofrimento.  

Agradecemos ao Senhor Valdir Severo, 
presidente da associação de moradores de Cariacica-
sede, que está trabalhando inteligentemente. Isso não 
pode. E temos certeza de que o Senhor Sérgio Alves 
Pereira, Secretário de Estado de Justiça, que ontem 
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esteve nesta Casa na reunião da Comissão de 
Segurança, da qual fazemos parte, talvez não esteja 
entendendo o desespero daqueles moradores. 
Ninguém quer morar ao lado de um foguete, de uma 
bomba atômica, de uma bomba de efeito retardado 
que, de uma hora para outra, pode explodir. Quem 
acha que morar naquela região é moleza, vá morar lá, 
vá para lá ver o desespero daqueles moradores. 
Naquele local temos centenas e centenas de amigas e 
amigos, pessoas queridas que vivem no desespero.  

Deixamos desta tribuna nosso pedido ao 
Senhor Sérgio Alves Pereira, Secretário de Estado de 
Justiça, que não encaminhe nenhum infrator do bairro 
Maruípe para a Unaed, - onde o prédio está noventa 
por cento pronto -, porque receberá as críticas desta 
Casa de Leis.  

Temos que ter habilidade e sensibilidade. O 
Município de Cariacica, a partir  do momento em que 
recebeu aqueles depósitos de presos, a população 
está, a cada dia que passa, com seus imóveis em 
depreciação porque ninguém quer morar naquelas 
imediações.  

Deixamos nosso apelo ao Senhor Sérgio 
Alves Pereira, Secretário de Estado de Justiça, para 
que não encaminhe nenhum infrator do bairro 
Maruípe para a Unaed porque nós, da tribuna desta 
Casa ou onde quer que estejamos, repercutiremos o 
assunto com mais ênfase do que hoje. É inadmissível 
que a população ordeira e trabalhadora esteja 
submetida a esses maus tratos. (Muito bem!) 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes e retira-se 
momentaneamente a Senhora 
Deputada Aparecida Denadai) 

 
A SR.ª SOLANGE LUBE - Senhor 

Presidente, pela ordem! Com muita satisfação, 
registramos a presença, nas galerias da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, de vinte e 
quatro alunos da Escola Senac, do Município Vitória, 
acompanhados da Professora Fernanda Demuner 
Passamani. Nossas boas-vindas aos visitantes.  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Aparecida Denadai. (Pausa) 

 Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Roberto Carlos.   

 
O SR. ROBERTO CARLOS - (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados; servidores; aqueles 
que nos assistem nas galerias desta Casa; estudantes 
do Senac; telespectadores que nos assistem pela TV 
Assembleia e pela TV Educativa.   
 Parabenizamos o povo brasileiro, em 
particular a Presidenta da República, Senhora Dilma 
Rousseff,  pelo êxito do leilão do campo de Libra 
acontecido ontem no  Rio de Janeiro. Foi o primeiro 
leilão para extração ou exploração do pré-sal.  

O detalhe é que, ontem, este Deputado 
assistindo à Globo News viu um articulista dizendo o 
que já havia dito de forma contrária. Na realidade, 
estão fazendo um contorcionismo para tenta imputar 
o regime de partilha, construído para os leilões do 
pré-sal a partir do Governo Lula e do Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff.  

Inicialmente, há três meses, o articulista disse 
que o leilão seria um fracasso porque havia muito 
intervencionismo; porque a Petrobras precisa ter 
trinta por cento e o valor de repasse para o Governo é 
de quarenta e um por cento, sendo muito alto e 
porque as empresas privadas não participariam do 
leilão do pré-sal. Esses são os fracassomaníacos, as 
viúvas dos que foram derrotados em 2002, para o 
projeto democrático popular. Mas, ontem, depois do 
leilão, o mesmo articulista da Globo News disse que 
o leilão não foi bem sucedido porque o consórcio 
ofertou o lance mínimo.  

Senhor Deputado Genivaldo Lievore, esse 
mesmo articulista disse, há três meses, que o leilão 
seria um fracasso porque o Governo fez um regime 
de partilha de forma engessada priorizando o Estado. 
Questionando que a iniciativa provada não se sentiria 
atraída pelo leilão e que quarenta e um por cento 
seria muito alto, o que afugentaria o capital 
estrangeiro privado, mas ontem o mesmo articulista 
disse que o leilão foi um fracasso porque não teve ágil. 

 Ou seja, o consórcio montado na hora deu o 
lance mínimo que, segundo ele, há três meses, era muito 
alto, mas, agora, o lance representa o fracasso do leilão. 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, o 
resultado é uma oposição perdida, uma oposição que 
não sabe aonde vai, mas nossa Presidenta Dilma 
Rousseff sabe aonde quer chegar. Foi por isso que, na 
hora da alteração do marco regulatório para discussão 
do regime de partilha, o nosso Governo colocou, em 
primeiro momento, cem por cento dos royalties para a 
educação, mas o Congresso Nacional aperfeiçoou 
colocando setenta e cinco por cento para a educação e 
vinte e cinco por cento para a saúde, Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

Senhora Presidenta Dilma Rousseff e Ex-
Presidente Luís Inácio Lula da Silva, parabéns!  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho,  antes de 
Lula assumir a presidência diziam que o Senhor Luís 
Inácio Lula da Silva era incapaz, analfabeto e quebraria 
o País, mas depois que S. S.ª assumiu a presidência e o 
País começou a crescer e a miséria a diminuir, falaram 
que a economia mundial estava a favor, que o vento 
estava a favor.  

Eles estão perdidos e não sabem aonde ir 
porque o projeto deles nunca incluiu a grande maioria 
do povo brasileiro. Mas os projetos de dez anos do 
Governo Federal são de inclusão e, sobretudo, 
preservam a identidade nacional e nossos recursos.  

Por isso não me somo aos manifestantes que 
questionaram o leilão, que foi muito bom para a 
economia brasileira e para o governo brasileiro, mas, 
sobretudo, para o nosso povo. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
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FERRAÇO) -Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO -Senhor 
Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore se dirige à tribuna, gostaria de fazer 
um registro sobre os quinze servidores que estão sendo 
alijados do PCS, pois têm estabilidade, de acordo com o 
artigo 19, da Constituição Federal. Porém, novamente, o 
plano está deixando alguns servidores de fora. Depois 
que o Governo colocou a mão, esta Casa está ficando 
numa situação muito difícil para os servidores desta 
Assembleia Legislativa. Gostaria que V. Ex.ª pensasse 
na situação. O Senhor Deputado Gilsinho Lopes está 
falando sobre o assunto, mas encerrarei por enquanto, 
pois o Senhor Deputado Genivaldo Lievore está 
aguardando. 
 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Senhor Deputado Euclério Sampaio, com 
a licença do Senhor Deputado Genivaldo Lievore, 
responderei a colocação de V. Ex.ª. 
 Estava discutindo esse assunto com o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, agora. Tentaremos fazer um 
projeto específico para não atrapalhar os demais 
servidores, uma vez que houve entendimento da 
comissão com o Governo e foi feita uma ata. Esse é o 
único problema que temos na nossa consciência e na 
nossa determinação, hoje. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE -(Sem 
revisão do orador) -Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, hoje, a imprensa 
relata o dia histórico de ontem para o nosso País. A 
Petrobras, uma empresa que completa sessenta anos, 
contribuiu e continuará contribuindo com o 
desenvolvimento do nosso País para a nossa soberania, 
gerando, principalmente, a riqueza e o bem-estar da 
população.  

Isso já foi provado no Estado do Espírito Santo. 
Os investimentos feitos pela Petrobras no solo espírito-
santense significaram nesses três anos... E estamos 
falando somente em relação ao Governo do Estado, não 
estamos nos referindo ainda aos recursos que foram 
direto para as dez prefeituras. Nesses três anos, 
ampliamos a participação em royalties de petróleo, que 
chegou a quatro bilhões de reais. 

Acabamos de pagar a dívida de quando o 
Governo Lula antecipou os royalties de petróleo em 
2003 para salvar o Estado do Espírito Santo de um 
estado de calamidade política e administrativa que se 
instalou até o final de 2002.  

Felizmente, a partir de 2003, tivemos governos 
responsáveis e Parlamentares responsáveis nesta Casa, 
que ajudaram a fazer esse acordo. A Petrobras avançou 
não só no Estado do Espírito Santo, mas, agora, no 
Brasil. 

A Senhora Presidenta Dilma Rousseff disse 
hoje: 

Nós vamos transformar petróleo em 
educação, livros, professores e 
conhecimento. 

 O Congresso Nacional já aprovou setenta e 
cinco por cento para a Educação e vinte e cinco por 
cento para a Saúde pública.  
 Senhor Deputado Doutor Hércules (Saúde, 
saúde, saúde), nos próximos trinta anos, somente com 
a participação desse poço, os royalties destinados à 
Educação e à Saúde serão de trezentos bilhões de 
reais.  
 O dia de ontem dá nova perspectiva para o 
nosso País. Esses recursos precisam ser aplicados 
para que possamos ter uma futura geração com 
Educação e Saúde pública de qualidade, com 
investimento em ciência e tecnologia.  
 É isso que significa investimentos realizados 
ao longo dos anos pela Petrobras, que se tornou 
realidade ontem naquela nova forma de licitação da 
riqueza do petróleo.  Foram quatro empresas: a 
Petrobras tem quarenta por cento; estatais chinesas, 
vinte por cento; e duas estrangeiras têm vinte por 
cento. Portanto, um novo marco. 

Presidenta da República, parabéns! 
Parabenizamos as trabalhadoras e os trabalhadores da 
Petrobras por esse novo momento e novas 
perspectivas para o nosso País.  

Senhor Presidente, muito obrigado. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

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

 
ORDEM DO DIA: 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 50/2013, da Mesa 
Diretora, que altera a Lei Complementar n.º 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 - Ales, altera a tabela de 
vencimento dos cargos da Ales e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 24/09/2013. 
Existe emenda substitutiva à matéria para ser 
analisada pelas Comissões. 

 
Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 31/2013, da Mesa Diretora, 
que altera a Resolução n.º 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. 
Publicado no DPL do dia 24/09/2013. Existem 
emendas, aditivas e substitutiva à matéria para serem 
analisadas pelas Comissões. 

 
Discussão prévia do Projeto de Lei n.o 

163/2013, do Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de os produtores rurais do Estado, 
manterem cadastros regulares de todos os 
funcionários por eles contratados. Publicado no DPL 
do dia 07/06/2013. Parecer n.o 336/2013, da 
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Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 16/10/2013. 

 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.o 316/2013, do Deputado Marcelo Santos, 
que determina que os postes que dão sustentação à 
rede elétrica sejam colocados nas calçadas ou em vias 
públicas, em frente às divisas dos terrenos situados 
em áreas urbanas e dá outras providências. Publicado 
no DPL do dia 16/10/2013 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
50/2013. 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(ELCIO ALVARES) -Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Luzia Toledo, José Carlos Elias, Da Vitória, 
Marcelo Santos e Sandro Locutor. 

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

Projeto de Lei Complementar n.º 50/2013 atendeu a 
todas as normas legais e aos dispositivos 
constitucionais e está com boa forma jurídica e 
parlamentar. Aprovamos o projeto por inteiro. É 
importante esclarecer que esse projeto foi alvo de 
discussão. A Mesa Diretora tomou a iniciativa, em 
boa hora, e fez com que todos os pontos fossem 
sanados.  

Como relator, prazerosamente, perfilo-me ao 
entendimento da Mesa Diretora. Meu parecer é 
favorável, na forma da emenda substitutiva da Mesa 
Diretora. 

Esse projeto foi muito discutido e a Mesa 
Diretora apresentou uma emenda substitutiva que 
atende aos reclames e contempla aqueles que 
participaram da discussão, a exemplo do Senhor 
Deputado Luiz Durão. Portanto, meu parecer é 
favorável, consoante a emenda substitutiva que 
acompanha o Projeto de Lei Complementar n.º 
50/2013. (Muito bem!) (Pausa)  

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

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

relator.  
 
O SR. DA VITÓRIA -Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS -Com o 

relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR -Com o 

relator. 
 
O SR. ELCIO ALVARES -Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Marcos Mansur) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Fazemos um apelo pessoal de 
companheirismo aos Senhores Deputados que 
fizeram emendas ao Projeto de Lei Complementar n.º 
50/2013, para que as retirem e pemitam que 
discutamos isso em outra oportunidade, porque foram 
seis meses de trabalho inicial, mais um mês de 
trabalho presidido pelo Senhor Deputado Luiz Durão. 
Chegou-se a um entendimento.  

Qualquer coisa que saia desse entendimento - 
exigimos que seja feita uma ata assinada - pode 
redundar em prejuízo a todos os servidores, que estão 
cansados de esperar e não podem esperar mais.  

É um apelo veemente que fazemos aos 
autores das emendas e às Comissões, para que o 
Projeto de Lei Complementar n.º 50/2013 seja 
aprovado como foi combinado com o Governo, para 
não termos mais problemas.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

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

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

da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
50/2013 -muito debatido por esta Casa sob a 
coordenação do Senhor Deputado Luiz Durão e, 
também, agora, pela Comissão de Justiça, portando, 
relato pela sua aprovação, com a Emenda 
Substitutiva n.o 001/2013, acolhida pela Comissão de 
Justiça. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Paulo Roberto) 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES -Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

(GENIVALDO LIEVORE) -Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 
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O SR. GILDEVAN FERNANDES -(Sem 
revisão do orador) -Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, 
ressalto o trabalho desenvolvido pela Comissão que 
representou a Assembleia Legislativa, presidida pelo 
Senhor Deputado Luiz Durão, assessorado pelos dois 
irmãos colatinenses, Senhores Deputados Genivaldo 
Lievore e Da Vitória. 

Tive a iniciativa de elaborar uma emenda a 
esse projeto, mas recebi as considerações do Senhor 
Tyago Hoffmann, Secretário-Chefe da Casa Civil, e 
do Senhor Presidente Theodorico Ferraço e do 
Presidente do Sindilegis, no sentido de retirar a 
emenda para facilitar a aprovação do Projeto de Lei 
Complementar e o alcance dessa conquista. 

Retiro a emenda e louvo os esforços da 
Comissão e de todos os servidores. Graças a Deus 
esta Casa chega a bom termo para a conquista do 
Projeto de Lei Complementar n.º 50/2013. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

(GENIVALDO LIEVORE) -Portanto, retira-se a 
emenda do Senhor Deputado Gildevan Fernandes ao 
Projeto de Lei Complementar n.° 50/2013.  

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 
 
O SR. GILSINHO LOPES -Senhor 

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

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

 
O SR. GILSINHO LOPES -(Sem revisão 

do orador) -Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, votarei 
favorável ao Projeto de Lei Complementar n.º 
50/2013, considerando o sofrimento dos nossos 
servidores. Contudo, há que ser corrigida uma 
injustiça que está sendo feita nesse projeto. Há 
categorias que não foram contempladas. E os 
estáveis, como bem disse o Senhor Deputado 
Euclério Sampaio, contemplados no projeto original, 
agora não estão sendo.  

Conversei com o Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço e com os Senhores Deputados 
Gildevan Fernandes e Luiz Durão, que solicitaram 
que eu não fizesse emenda para aprovar o projeto. 
Atenderei ao pedido da Presidência e aos anseios dos 
colegas servidores.  

Contudo, o Senhor Deputado Luiz Durão 
assumiu um compromisso de estarmos juntos na 
Seger para discutir a questão do restante que ficou de 
fora. É inadmissível que alguns colegas sejam 
contemplados e outros não. Dentro do equilíbrio, 
dentro da razoabilidade, votaremos esse projeto, que 
já deveria estar pronto.  

Foram longos meses de discussão e exaustão, 
interferência do Poder Executivo no Poder 

Legislativo, interferência e falta de cadência na 
negociação junto à Secretaria de Gestão e Recursos 
Humanos. Tudo foi aprovado com o aval do Senhor 
Aminthas Loureiro que, depois, falou ao 
Governador que não tinha conhecimento, sendo 
que o Ex-Secretário participou de todas as 
negociações. Ficou esta Casa como a vilã e eles 
posando de mocinho na Seger, não o Governador por 
que S.Ex.ª disse que dentro dos parâmetros do 
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, poderia 
ser feito o projeto. Está feito, mas algumas categorias 
ficaram sem ser contempladas. Agradecemos ao 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore por ter nos 
concedido a palavra.  (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO  -
(GENIVALDO LIEVORE) -Continua em discussão 
o parecer. (Pausa) 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

(GENIVALDO LIEVORE) -Concedo a palavra à 
Senhora Deputada Janete de Sá.   

 
A SR.ª JANETE DE SÁ -(Sem revisão da 

oradora) -Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, servidores da 
Assembleia legislativa, sabemos que hoje é um dia de 
alegria. Estamos nesta Casa por três mandatos 
consecutivos e somos testemunha dessa luta, Senhor 
Deputado Luiz Durão, que os servidores vêm 
empunhando para melhorar seus salários, para que a 
situação da progressão salarial na Assembleia 
legislativa seja a mesma do Poder Judiciário.  

    Somos testemunha do trabalho feito pelos 
Senhores Deputados Roberto Carlos e Solange Lube 
que foram incansáveis na busca de uma saída. 
Infelizmente tivemos um problema de trajeto. Foi nos 
dito pelo Poder Executivo que a forma como o 
sindicato e os deputados foram orientados foi 
incorreta, tanto que isso culminou na saída do 
Secretário responsável pela Pasta, que deveria ter 
orientado de forma mais concisa e para que não 
ocorresse esses transtornos. Também somos 
testemunha do esforço que o Senhor Deputado Luiz 
Durão fez para que chegássemos hoje a um bom 
termo. Sabemos que quinze servidores efetivos, por 
conta de determinação da Constituição de 88 ficaram 
sem ser contemplados por decisão, porque tem uma 
demanda judicial que está se desenvolvendo, mas 
sabemos que é possível ser corrigido. Hoje, votamos 
com clareza e com consciência nesse processo. 

Parabenizamos todos os Parlamentares que 
foram unânimes em apoiar a causa de nossos 
servidores, para que possamos vivenciar, nesta Casa, 
dias em que haja satisfação por parte do servidor e 
oferecer aos Parlamentares e a todos que vêm a esta 
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Casa um trabalho de qualidade com satisfação, 
porque os deputados da Casa também estão 
procurando contemplar com remuneração melhor os 
servidores que nos atendem. Então, essa é uma 
vitória dos servidores, mas não deixa também de ser 
nossa porque passamos muitos momentos de angustia 
de querer ajudar e muitas vezes não conseguir saber 
como resolver.  

Queremos fazer uma consideração junto aos 
servidores com relação ao Governador. Se S. Ex.ª 
quisesse, poderia ter emperrado. Realmente houve 
uma má orientação que culminou na queda de um 
secretário, mas, agora, nessa nova virada os Senhores 
viram que deu avançada relativamente razoável, e 
teve a contemplação do Governo do Estado apoiando 
os deputados nessa iniciativa de apoiar os servidores. 
Não poderíamos deixar de fazer essa consideração 
porque seria leviano de nossa parte jogar pedra em 
algo que vimos fazer a construção junto conosco, que 
foi o Governador do Estado.  (Muito bem!)      

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

(GENIVALDO LIEVORE) -Continua em discussão 
o parecer. (Pausa)  

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

relator.  
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania com a 
emenda substitutiva da Mesa Diretora. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SÉRGIO BORGES) -Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Luzia Toledo, Jamir Malini, Dary Pagung, 
José Esmeraldo, Sandro Locutor e Lúcia Dornellas. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Atayde Armani.  

 
O SR. ATAYDE ARMANI - (Sem revisão 

do orador) -Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, é com prazer que 
relatamos o Projeto de Lei Complementar n.º 

50/2013, de autoria da Mesa Diretora. 
Parabenizamos a todos que participaram 

deste momento, mas em especial, Senhor Presidente, 
além da Comissão que foi criada pela Mesa Diretora, 
principalmente, o Senhor Deputado Luiz Durão, que 
foi incansavelmente um lutador no último momento, 
naquele momento em que se tem que correr os 
últimos cem metros para ganhar a corrido, e S. Ex.ª 
correu com dignidade. A Senhora Deputada Solange 
Lube também não deixa de ter seus méritos, assim 
como o Senhor Deputado Roberto Carlos e o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, Presidente desta Casa. 

Em uma reunião estávamos eu, os Senhores 
Deputados Luiz Durão, Genivaldo Lievore e Da 
Vitória juntamente com Governador, que, como já 
tinha feito com V. Ex.as, também o fez com os 
deputados naquela oportunidade. O Senhor Deputado 
Luiz Durão, a partir daquele momento, também não 
mediu também esforços para somarem junto com V. 
Ex.as e assim chegar aonde chegou. 

Deixamos esse registro. Estávamos ocupados 
com outras demandas, que foi a questão da sabatina 
dos candidatos ao cargo de Conselheiro do Tribunal 
de Contas e não pudemos acompanha-los, mas 
estávamos ligados neste assunto.  

O nosso parecer é pela legalidade da matéria 
de acordo com o que foi aprovado na Comissão de 
Justiça desta Casa de Leis com as emendas apostadas 
as projeto. Parabéns à Mesa Diretora e aos membros 
da Comissão criada posteriormente, por terem 
chegado ao denominador comum, que tanto satisfaz o 
funcionalismo desta Casa, quanto satisfaz à Mesa 
Diretora, que hoje administra a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

O nosso parecer ao projeto é pela aprovação 
com as emendas substitutivas da Mesa Diretora. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(SÉRGIO BORGES) -Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO -Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

(SÉRGIO BORGES) -Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO -(Sem revisão 

do orador) -Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, telespectadores que nos 
assistem pela TV Assembleia e TV Educativa, 
taquígrafos, funcionários desta Casa, aqueles que nos 
assistem das galerias, o Projeto de Lei Complementar 
n.º 50/2013 altera a Lei Complementar n.º 708, que 
institui a modalidade de remuneração por subsídio 
para os servidores titulares dos cargos de provimento 
efetivo da Assembleia Legislativa do Estado - Ales, 
altera a tabela de vencimento dos cargos da Ales e dá 
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outras providências. 
Em boa hora veio para esta Casa esse projeto 

da reforma administrativa, mas é importante que 
sejam contempladas todas as categorias. Aqueles que 
foram contemplados, Senhores Deputados e Senhor 
Presidente do Sindilegis Leandro Machado, 
conhecido como Lele, merecem o nosso respeito e a 
nossa consideração. Mas, não podemos nos esquecer 
das categorias Analistas em Tecnologia de 
Informação, Analistas em Comunicação Social e 
Taquígrafos, tão importantes para o desenvolvimento 
desta Casa de Leis, que não foram contempladas 
sequer em um por cento! Em nada! Em nada. Temos 
que rever essa situação. Gostaríamos que o 
Presidente desta Casa de Leis, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, providenciasse isso. Os 
taquígrafos são funcionários desta Casa que 
trabalham dia e noite. As outras categorias também. 
Então, queremos, também, o apoio para estas 
categorias.  

Às que já foram contempladas, nossos 
aplausos. Até mesmo porque este Deputado sempre 
defendeu os funcionários desta Casa. Sempre. E, 
muitas vezes, até se prejudicou junto ao Governo do 
Estado porque não tem medo de cara feia e manteve 
o seu posicionamento sempre favorável aos 
funcionários, não só os da Assembleia Legislativa, 
mas qualquer funcionário público. Até mesmo porque 
este Deputado é funcionário público. Então, fica aqui 
esse registro para que a Mesa Diretora não deixe de 
contemplar os Taquígrafos, os Analistas em 
Comunicação Social e também os Analistas em 
Tecnologia de Informação. Seria bom que todos 
estivessem contemplados. Mas, esta Casa de Leis 
ainda esta devendo a essas categorias.  

Senhor Deputado Luiz Durão, amigo de 
Linhares, xeique, homem de bem, amigo que 
trabalhou beneficamente a favor do PCS, digo a V. 
Ex.ª que três categorias não foram contempladas. Não 
sei se a Seger foi omissa, pois não fiz parte da 
Comissão. Aliás, não sei por que não me chamaram. 
Talvez não quisessem colocar lá dentro um cara que 
peita, que é lá e cá, porque certamente a situação teria 
sido outra.  

De qualquer forma, fica aqui o nosso 
respeito, a nossa consideração a todos os brilhantes 
funcionários que foram contemplados e que prestam 
relevantes serviços nesta Casa de Leis. Mas, Senhor 
Deputado Luiz Durão, não podemos deixar ao acaso, 
não podemos deixar de contemplar três categorias tão 
importantes para esta Casa de Leis. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(SÉRGIO BORGES) -Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  

O SR. JAMIR MALINI - Com o relator.  
 
O SR. DARY PAGUNG - Com o relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 

relator. 
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 

relator.  
 
O SR. SÉRGIO BORGES -A Presidência 

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

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

FERRAÇO) -A presente proposição depende do 
parecer da Mesa.  

Em concordância com a 1.ª Secretária, 
Senhora Deputada Solange Lube, designo para relatar 
o projeto o Senhor 2.º Secretário, Deputado Roberto 
Carlos, que trabalhou tanto quanto a Senhora 
Deputada Solange Lube e os demais Senhores 
Deputados em favor deste projeto.  

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ROBERTO 

CARLOS) -(Sem revisão do orador) - Senhor 
Presidente e Senhora 1.º Secretária, para relatarmos o 
Projeto de Lei Complementar n.º 50/2013 é 
necessário falar das profundas transformações que 
este Poder Legislativo vem sofrendo nos últimos 
anos.  

A Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo teve uma ação administrativa que 
nenhum Poder no Estado do Espírito Santo teve. Este 
Poder cortou cinquenta por cento dos cargos 
comissionados na estrutura da Mesa, conforme 
projeto de reforma aprovado na legislatura anterior, 
para a sociedade capixaba perceber como está 
havendo continuidade administrativa e uma linha 
política no sentido de enquadrar e alinhar esta Casa 
aos anseios do povo deste Estado e realizou concurso 
público para cento e quarenta e uma vagas, trazendo 
novos servidores para se somarem ao árduo trabalho 
realizado pelos servidores desta Casa, efetivos e 
comissionados. 

Queremos testemunhar, Senhor Presidente, o 
esforço de V. Ex.ª e o esforço da Senhora Deputada 
Solange Lube. A Mesa Diretora nomeou uma 
comissão que começou a fazer um levantamento de 
acordo com a seguinte orientação da Mesa Diretora: 
o respeito aos nossos servidores e o compromisso em 
não extrapolar o nosso orçamento. Nos últimos dez 
anos o orçamento desta Casa de Leis é, dentre os 
orçamentos de todos os Poderes e órgãos do Estado 
do Estado do Espírito Santo, é o que tem curva 
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declinante.  
  A Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo tem sete e meio por cento, e a peça 
orçamentária está na Casa, enquanto o Judiciário, 
Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, tem onze por 
cento, do ano de 2013 para o ano de 2014; e o 
Ministério Público tem onze por cento, do ano de 
2013 para o ano de 2014. 

A nossa Assembleia Legislativa se submete e 
faz questão de se submeter a uma realidade 
orçamentária que não pese no povo do Espírito Santo. 
Mas a Mesa Diretora, liderada pelo Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, tinha uma orientação: valorizar 
os nossos bravos e valorosos servidores.  

O projeto original surgiu do estudo, do 
esforço e do diálogo com todas as categorias. 
Infelizmente, não foi possível que pudéssemos estar 
hoje comemorando aquele projeto original que 
contemplava todas as categorias e que teve na 
Senhora Deputada Solange Lube uma Deputada que 
cumpriu um papel extremamente importante na 
construção daquele processo. 

Mas, veio o veto. Porém, nosso Presidente 
não se deu por vencido e convocou o Colégio de 
Líderes e construiu uma nova comissão para que se 
reestabelecesse uma nova construção política e 
administrativa com o Governo. E aí veio a proposta 
liderada pelo nosso valoroso Vice-Presidente Senhor 
Deputado Luiz Durão. 

Mas, ainda assim, faltava uma questão 
fundamental, a dos novos servidores que, pela 
primeira tabela, a de subsídios, teriam um reajuste de 
quase cem por cento. Com essa nova tabela, se fosse 
aprovada do jeito que estava, teríamos dois tipos de 
categorias na casa: uma categoria satisfeita pela 
valorização e a outra desmotivada por não receber a 
valorização devida. 

Estivemos no Palácio Anchieta no último 
momento num último esforço, aos quarenta e oito 
minutos do segundo tempo. O Senhor Deputado 
Marcelo Santos sabe que jogamos bola e aos 
quarenta e oito minutos do segundo tempo fizemos 
um gol de bicicleta ao conseguir quinze por cento 
de aumento para os novos servidores. 
 É verdade o pronunciamento do Senhor 
Deputado José Esmeraldo. Temos três categorias que 
temos que, depois de aprovado o projeto, 
debruçarmo-nos sobre elas para que não fiquem 
desestimuladas e também possam usufruir dos 
frutos do progresso, porque quando valorizamos o 
servidor público, seja ele do Tribunal de Justiça, do 
Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do 
Executivo ou do Legislativo, estamos valorizando 
o povo capixaba. E esses servidores públicos também 
têm que usufruir dos frutos do progresso. Queremos 
que os nossos servidores tenham motivação, para que 
continuem ajudando a Assembleia Legislativa. 
 Senhor Presidente e Senhora 1.ª Secretária, 
relatamos pela aprovação do projeto, com emenda 
substitutiva da Mesa Diretora. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como vota a Senhora 1.ª Secretária?  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE -A favor.  
 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -O Presidente vota a favor.  
Aprovado o parecer. 
Em votação o Projeto de Lei Complementar 

n.º 50/2013. (Pausa) 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO -Senhor 

Presidente, pela ordem! Na forma regimental, na 
qualidade de Líder do PMDB, peço a palavra para 
encaminhar votação.  

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Concedo a palavra a Senhor Deputada 
Luzia Toledo.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO -(Sem revisão do 

orador) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, encaminhamos pelo voto SIM. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

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

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

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

 
(Procede-se ao registro dos votos)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Euclério 
Sampaio, Glauber Coelho e 
Aparecida Denadai) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Freitas, Genivaldo Lievore, 
Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 
Jamir Malini, Janete de Sá, José 
Carlos Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luiz Durão, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Marcos Mansur, 
Paulo Roberto, Roberto Carlos, 
Rodrigo Coelho, Sandro Locutor, 
Sérgio Borges e Solange Lube) 
 

 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
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FERRAÇO) -Votaram SIM vinte e seis Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  
 Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.o 50/2013. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
 A SR.a LUZIA TOLEDO -Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Senhora Deputada Luzia Toledo, V. 
Ex.a não poderia fazer a sua justificação de voto após 
a votação do Projeto de Resolução n.o 31/2013, que 
complementa este Projeto? Então V. Ex.a falaria 
sobre os dois. 
 
 A SR.a LUZIA TOLEDO -Sim.  
 
 O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
FERRAÇO) -Obrigado, Senhora Deputada Luzia 
Toledo, pela compreensão. Não é em vão que sou seu 
fã número 1. 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.o 31/2013. 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -
(ELCIO ALVARES) -Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Luzia Toledo, José Carlos Elias, Da Vitória, 
Marcelo Santos e Atayde Armani. 

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

este é um Projeto bastante conhecido de todos e que 
foi amplamente debatido pela Mesa Diretora.  

Neste momento, Senhor Presidente, relato 
pela constitucionalidade do  Projeto de Resolução n.o 
31/2013, com a emenda substitutiva da Mesa 
Diretora.  

Rogo vênia para homenagear os dois 
Senhores Deputados que em boa hora retiraram suas 
emendas, facilitando sobremodo a votação deste 
Projeto.  

Portanto, meu parecer é favorável, consoante 
dispõe a emenda substitutiva da Mesa Diretora.  
(Muito bem!) (Pausa)  

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

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

relator.  

O SR. DA VITÓRIA -Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS -Com o 

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

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

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

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

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

da Cidadania, relato pela aprovação do Projeto de 
Resolução n.o 31/2013, da Mesa Diretora, com 
emenda substitutiva da Mesa Diretora. (Muito bem!) 
(Pausa)  

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

relator. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES -Com o 

relator. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA -Com o relator. 
 
O SR. MARCELO SANTOS -Com o 

relator. 
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 

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

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

(SÉRGIO BORGES) -Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Atayde Armani, Dary 
Pagung, Jamir Malini e Luzia Toledo. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, que lutou muito por esses 
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aumentos. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO -(Sem revisão 

do orador) -Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, relato pela aprovação do 
Projeto de Resolução n.o 31/2013, com a emenda 
substitutiva da Mesa Diretora.  

Parabéns aos funcionários desta Casa de Leis.  
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO -

(SÉRGIO BORGES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

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

relator. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI -Com o relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG -Com o relator. 
 
O SR. JAMIR MALINI -Com o relator. 
 
A SR.a LUZIA TOLEDO -Com o relator. 
 
O SR. SÉRGIO BORGES -A presidência 

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

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

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -A presente proposição depende do 
parecer da Mesa.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 2.º 
Secretário.  

  
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ROBERTO 

CARLOS) -(Sem revisão do orador) - Senhor 
Presidente e Senhora 1.ª Secretária, relatamos pela 
aprovação do Projeto de Resolução n.º 31/2013, que 
altera a Resolução n.º 3.418, de 07/08/2013, com a 
emenda substitutiva proposta pela Mesa Diretora. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como vota a Senhora 1.ª Secretária?  
 
A SR.ª SOLANGE LUBE - A favor.  
 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 

FERRAÇO) -O Presidente vota a favor. 
 Aprovado o parecer. 
 Em discussão o Projeto de Resolução n.º 
31/2013. 

 Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Em Mesa para promulgação. 
 
 Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
163/2013.  

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 336/2013, da Comissão de Justiça, for 
aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 
projeto seguirá tramitação normal.  

Em votação o parecer, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 163/2013.  

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

Aprovado o parecer.  
Arquive-se o projeto. 
 
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 316/2013.  
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue à 2.ª sessão. 
 
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 PT, Senhor 
Deputado Claudio Vereza. (Pausa)  

 
O SR. ATAYDE ARMANI -Senhor 

Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor Deputado 
Claudio Vereza se dirige à tribuna desta Casa, 
registramos que hoje saiu uma matéria paga num 
jornal de circulação do Estado parabenizando o 
Senhor Secretário Enio Bergoli, neste dia 22 de 
outubro, pelos quatro anos consecutivos à frente da 
Secretaria de Estado da Agricultura. Parabenizamos 
S. Ex.ª que tem sido um secretário VIP e tem dado 
diuturnamente o seu trabalho pela agricultura no 
Estado do Espírito Santo. Deixamos esse registro de 
parabéns a um Secretário que não tem medido 
esforços para que o Governo cada vez mais invista na 
agricultura, na agropecuária e no homem do interior 
do Estado. 

 
O SR. FREITAS -Senhor Presidente, pela 

ordem! Com a anuência do Senhor Deputado Claudio 
Vereza, endossamos a fala do Presidente da 
Comissão de Agricultura desta Casa, Senhor 
Deputado Atayde Armani, a respeito da matéria 
publicada no jornal. Achamos muito boa a iniciativa 
de parabenizar o nosso Secretário de Estado da 
Agricultura,  Senhor Enio Bergoli da Costa. 
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 Tivemos o cuidado de observar e acreditamos 
que não consta dos últimos cinquenta anos da gestão 
deste Estado um Secretário de Agricultura que ficasse 
quatro anos ininterruptos à frente da Secretaria de 
Agricultura, e acreditamos que o Secretário Enio 
Bergoli da Costa só fica pela qualidade, pela 
competência e pela resolutividade que S. Ex.ª 
consegue imprimir na Secretaria de Estado de 
Agricultura. Às vezes questionamos muito a 
burocracia do serviço público. Mas na Secretaria de 
Agricultura do Estado do Espírito Santo temos a 
velocidade de qualquer órgão na iniciativa privada. 
Parabenizamos o Secretário Enio Bergoli da Costa e 
o Estado do Espírito Santo comemora e, 
principalmente o setor produtivo da agricultura,  da 
pecuária, da pesca e da aquicultura estão 
comemorando esses quatro anos de gestão do 
Secretário Enio Bergoli da Costa à frente da Pasta da 
Agricultura. Muito obrigado, Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço  e muito obrigado Senhor 
Deputado Claudio Vereza. (Pausa) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados e todos que nos acompanham 
pela televisão, primeiramente parabenizamos o 
Presidente Theodorico Ferraço e os demais 
integrantes da Mesa Diretora; o Senhor Deputado 
Luiz Durão, os servidores e todos que contribuíram, 
atuaram nas Comissões de trabalho para que 
aprovássemos hoje essas duas matérias importantes 
para os servidores desta Casa. É uma batalha de 
muitos anos, mas especialmente deste ano de 2013, 
que traz melhorias significativas para a vida 
funcional dos servidores desta Casa, que merecem 
valorização e merecem  ter uma vida funcional cada 
vez mais aperfeiçoada.  

Em segundo lugar, queremos nos congratular 
com os organizadores: Padre José Pedro Luchi e 
Maria Noélia de Oliveira Scandian, pelo lançamento 
do livro sobre Dom Silvestre Luiz Scandian, 
lançamento que ocorreu ontem, às 19h30min, no 
salão da Paróquia Santa Rita, cujo título é: 
Serenidade em Meio a Altas Ondas.  Dom Silvestre 
Luiz Scandian, arcebispo de Vitória.  

Modestamente tenho que dizer que estou 
figurando entre os coautores dessa obra relativa a 
essa figura inquestionável para a História do Estado 
do Espírito Santo que é Dom Silvestre Luiz Scandian. 
O lançamento contou com a presença do Governador 
Renato Casagrande; do ex-governador Paulo 
Hartung; do ex-presidente da OAB, Senhor 
Agesandro da Costa Pereira; do reverendo Joaquim 
Beato e um sem número de sacerdotes, religiosos, 
lideranças leigas, lideranças sociais e políticas do 
nosso Estado.  

Dou graças por ter participado desse momento 
histórico que resgata a vida e a dedicação de Dom 
Silvestre Luiz Scandian. O capítulo que escrevo é 
relativo ao período mais difícil que vivi como agente 

público deste Estado: o período duro dos anos 99 até 
2003, os  períodos do domínio completo do chamado 
crime organizado em nosso Estado, e modestamente 
escrevo, relato a participação de Dom Silvestre Luiz 
Scandian nesse processo de combate a esse domínio e 
aquilo que se denominou posteriormente de combate 
a esse domínio e aquilo que se denominou 
posteriormente de reconstrução institucional do 
Estado do Espírito Santo. 
 Como simples Deputado, como mero 
coordenador das reuniões do Fórum Reage ES, 
pudemos constatar, testemunhar, a presença ativa de 
Dom Silvestre Luíz Scandian naquele momento 
fundamental para a restituição da ordem e do 
desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Uma 
bela homenagem dos amigos de Dom Silvestre, padre 
José Pedro Luchi, a Senhora Maria Noélia Scandian e 
um sem número de pessoas que trabalharam no 
sentido de organizar a publicação. 
 Estavam presentes Dom Silvestre Luiz 
Scandian, Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo de 
Vitória, e seus auxiliares. Deixamos o registro da 
importância do evento, que, infelizmente, não teve o 
registro da mídia capixaba. 
 Na pauta da mídia há algo como: não é pauta 
importante; não é pauta pautável; não é pauta para 
se cobrir.  

Senhora Deputada Janete de Sá e caros 
colegas, outros temas viram pauta, tais como: o 
cafezinho da Assembleia Legislativa é pauta; o 
lanche é pauta; a briga de um Deputado com outro é 
pauta; o crime na esquina da rua é pauta; o 
assassinato é pauta; o acidente de trânsito na BR-101 
é pauta, até merece que um helicóptero vá cobrir, mas 
o livro escrito a mais de cinquenta mãos sobre Dom 
Silvestre Luiz Scandian não é pauta para a mídia 
capixaba. É impressionante.  

Sinceramente, este Deputado como jornalista, 
tem vergonha desse tipo de agenda da mídia 
capixaba. Uma agenda censurada. Acusam-nos de 
querermos censura, mas quem faz a censura dos fatos 
que acontecem na vida comum do Estado? Quem faz 
a censura são os editores, os pauteiros e os donos dos 
meios de comunicação, que têm uma lista de 
acontecimentos e eventos; e a cada dia se sentam, 
pela manhã, e dizem o que se cobre ou não, o que dá 
ou não notícia, o que é ou não fato jornalístico.  

O livro sobre Dom Silvestre Luiz Scandian 
não é fato jornalístico para a mídia capixaba, tanto 
que a mesma não compareceu. Até perderam a 
oportunidade de cobrir os bastidores do lançamento, 
com a presença de dois governadores: o ex-
governador e o atual, que, aparentemente estão 
aliados ou não. Há uma dúvida neste momento. São 
aliados ou não? 

O que rolou nos bastidores do lançamento? 
Por não estar presente, a mídia perdeu a 
oportunidade. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE -(THEODORICO 
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FERRAÇO) -Senhor Deputado Claudio Vereza, 
peço licença a V. Ex.ª para passar a presidência dos 
trabalhos à Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Mudando 

totalmente de assunto, aconteceu outro fato 
importante e leremos o discurso do pronunciamento 
oficial da Senhora Presidenta Dilma Rousseff a 
respeito da implantação do novo marco regulatório 
do petróleo no pré-sal, que aconteceu ontem com o 
leilão do Campo de Libra.  
 A Presidenta veio a público, em cadeia 
nacional, para pronunciar o seguinte discurso:  
 

Queridas brasileiras e queridos 
brasileiros,  
 
No dia de hoje, o Brasil deu um 
grande passo: começou a se tornar 
realidade a exploração em larga 
escala do nosso pré-sal. E passamos 
a garantir, para o futuro, uma 
massa de recursos jamais 
imaginada para a educação e para 
a saúde em nosso país.  

 
O Senhor Deputado Genivaldo Lievore já se 
pronunciou a respeito desse tema. 

 
A fabulosa riqueza que jazia nas 
profundezas dos nossos mares, 
agora descoberta, começa a 
despertar. Desperta trazendo mais 
recursos, mais emprego, mais 
tecnologia, mais soberania e, 
sobretudo, mais futuro para o 
Brasil e para todos os brasileiros e 
brasileiras.  
 
O sucesso do leilão do 'Campo de 
Libra' -que é o primeiro 
megacampo do pré-sal a ser 
licitado em regime de partilha -vai 
permitir parceria da Petrobras 
com as empresas Shell, Total, e as 
chinesas CNOOC e CNPC. São 
empresas grandes e fortes que vão 
poder explorar, nos próximos 35 
anos, um montante de óleo 
recuperável estimado entre 8 a 12 
bilhões de barris de petróleo e 120 
bilhões de metros cúbicos de gás 
natural. 
 
Só para vocês terem uma ideia do 
que isso significa, basta lembrar 
que a produção total do Brasil, em 
2013, deverá ficar próxima de 2 
milhões e 100 mil barris de 
petróleo diários, enquanto o 

Campo de Libra vai alcançar, no 
seu pico de produção, 1 milhão e 
400 mil barris de óleo por dia. Ou 
seja, daqui a uma década, Libra 
pode representar, sozinha, 67% de 
toda produção atual de petróleo do 
Brasil. 
 
Porém, ainda há números mais 
impressionantes e importantes 
para os brasileiros. Por favor, 
prestem bem atenção ao que vou 
explicar agora.    
Nos próximos 35 anos, Libra 
pagará os seguintes valores ao 
Estado brasileiro: primeiro, R$ 270 
bilhões em royalties; segundo, R$ 
736 bilhões a título de excedente 
em óleo sob o regime de partilha; 
terceiro, R$ 15 bilhões, pagos como 
bônus de assinatura do contrato. 
Isso alcança fabuloso montante de 
mais de R$ 1 trilhão. Repito: mais 
de R$ 1 trilhão. 
 
Por força da lei que aprovamos no 
Congresso Nacional, grande parte 
desses recursos será aplicada em 
educação e saúde. Isso porque todo 
o dinheiro dos royalties e metade 
do excedente em óleo que integra o 
Fundo Social, no valor de R$ 736 
bilhões, serão investidos, 
exclusivamente, 75% em educação 
e 25% em saúde. 
 
Mas não param por aí os benefícios 
sociais diretos de Libra. Porque o 
restante dos rendimentos do Fundo 
Social, no valor de R$ 368 bilhões, 
será aplicado, obrigatoriamente, no 
combate à pobreza e em projetos 
de desenvolvimento da cultura, do 
esporte, da ciência e tecnologia, do 
meio ambiente, e da mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas. 
 
Minhas amigas e meus amigos, 
 
Bastaria a aplicação correta destes 
recursos para 'Libra' produzir, nos 
próximos anos, uma pequena 
revolução, benéfica e 
transformadora, em nosso país. 
Mas há ainda muitos outros 
benefícios que este megacampo irá 
trazer. A política que traçamos 
exige que as plataformas para a 
produção de petróleo do pré-sal 
tenham elevado conteúdo de 
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fabricação nacional. 
Somente para a exploração de Libra 
serão necessárias entre 12 a 18 
superplataformas. Além delas, todos 
os outros equipamentos de produção, 
como os gasodutos, as linhas de 
produção, os barcos de apoio, os 
equipamentos submarinos serão 
também fabricados no Brasil. Isso 
vai gerar milhões de empregos e 
contribuir para o desenvolvimento 
industrial e tecnológico do nosso 
parque naval e de nossa indústria de 
fornecedores de equipamentos e de 
prestadores de serviços, sem 
esquecer que o volume de óleo 
produzido vai elevar em muito nossas 
exportações e, assim, aumentar o 
saldo de nossa balança comercial. 
 
(...) 
 
As etapas de viabilização do pré-sal 
têm acumulado, até agora, grandes 
vitórias. As etapas futuras vão trazer, 
sem dúvida, novos desafios. Mas eu 
tenho certeza que o Brasil 
responderá à altura. 
 
Além da vitória tecnológica que foi a 
descoberta, pela Petrobras, destas 
gigantescas jazidas, o modelo de 
partilha que nós construímos 
significa também uma grande 
conquista para o Brasil. Com ele, 
estamos garantindo um equilíbrio 
justo entre os interesses do Estado 
brasileiro e os lucros da Petrobras e 
das empresas parceiras. Trata-se de 
uma parceria onde todos sairão 
ganhando. 
 
Pelos resultados do leilão, 85% de 
toda a renda a ser produzida no 
Campo de Libra vão pertencer ao 
Estado brasileiro e à Petrobras. Isso 
é bem diferente de privatização.  

 
Que foi feita nos Governos anteriores do Ex-

Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
As empresas privadas parceiras 
também serão beneficiadas, pois, ao 
produzir essa riqueza, vão obter 
lucros significativos, compatíveis 
com o risco assumido e com os 
investimentos que estarão realizando 
no País.(Pausa) 
 

 Senhora Presidenta, solicito a V. Ex.ª a 

inclusão, nas notas taquigráficas, da parte não lida de 
meu discurso, os dois parágrafos finais do 
pronunciamento da Presidenta Dilma Rousseff. 
 

A SR.ª PRESIDENTA -(LUZIA 
TOLEDO) - Defiro. Solicito à Taquigrafia que 
inclua como parte integrante do discurso do Senhor 
Deputado Claudio Vereza o material que será 
entregue por S. Ex.ª.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA -Obrigado, 

Senhora Presidenta.  
 

PRONUNCIAMENTO ANEXADO: 
 
 Não podia ser diferente. As 
empresas petroleiras são parceiras 
que buscam investir no País, gerar 
empregos e renda e, naturalmente, 
obter lucros com esses investimentos. 
O Brasil é -e continuará sendo -um 
País aberto ao investimento, 
nacional ou estrangeiro, que respeita 
contratos e que preserva sua 
soberania. 
Por tudo isso, o leilão de Libra 
representa um marco na história do 
Brasil. Seu sucesso vai se repetir, 
com certeza, nas futuras licitações do 
pré-sal. Começamos a transformar 
uma riqueza finita, que é o petróleo, 
em um tesouro indestrutível, que é a 
educação de alta qualidade. Estamos 
transformando o pré-sal no nosso 
passaporte para uma sociedade 
futura mais justa e com melhor 
distribuição de renda. 
 
A batida do martelo do leilão de 
Libra, hoje, foi também a batida na 
porta de um grande futuro que se 
abre para nós, para nossos filhos e 
para nossos netos. 
Que Deus continue abençoando o 
Brasil! Obrigada e boa noite. (Muito 
bem!) 
 
(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Freitas e 
Gildevan Fernandes) 

 
A SR.ª PRESIDENTA -(LUZIA 

TOLEDO) -Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente.  
Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Claudio Vereza, pois sou a próxima 
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oradora inscrita. (Pausa)  
 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) -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) -Senhor Presidente Claudio Vereza, V. Ex.ª 
acaba de fazer um belo discurso; Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, cumprimento o Senhor 
Deputado Doutor Hércules, meu Colega de partido, o 
Doutor Saúde. Cumprimento a Senhora Deputada 
Janete de Sá, com muito prazer.  

Cumprimento os funcionários desta Casa de 
Leis. Cumprimento os profissionais da imprensa 
presentes, porque é difícil a permanência da imprensa 
nesta Casa de Leis até o final da sessão. São 
dezessete horas e quatro minutos e a imprensa 
continua presente. Agradeço a esses profissionais a 
presença.  

Cumprimento os telespectadores, dizendo 
que hoje estamos vivendo um momento muito 
importante nesta Casa de Leis, porque primeiro 
tivemos a reunião da Comissão de Finanças, pela 
manhã, na qual foi aprovado o relatório dos 
sabatinados para o cargo de Conselheiro do Tribunal 
de Contas. Foi um trabalho que consumiu muito o 
nosso tempo, mas aprendemos muito. Tivemos nesta 
Casa grandes figuras com muita capacidade que nos 
deram, inclusive, a certeza de que se eles fossem para 
o Tribunal de Contas, fariam um belo trabalho, mas 
apenas um desses estará no Tribunal de Contas 
proximamente.  
 A Casa mostrou resultado rápido. Já fizemos 
todos os cumprimentos que precisávamos fazer ao 
Senhor Deputado Atayde Armani, que presidiu com 
galhardia a Comissão. E também todos os colegas 
que participaram da Comissão e da sabatina, 
inclusive o Senhor Deputado Doutor Hércules.  
 Começamos o nosso discurso falando que 
queríamos dar os parabéns. Parabenizamos os 
funcionários desta Casa, mas antes de cumprimentá-
los, cumprimentamos a Mesa Diretora: Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço, 1.ª Secretária Solange 
Lube, 2.º Secretário Roberto Carlos e 1.º Vice-
Presidente Luiz Durão, que formou em um segundo 
momento uma comissão. O importante é que todos os 
trinta Deputados desta Casa queriam que os 
servidores tivessem o respeito e a dignidade de um 
salário que estivesse compatível com os demais 
órgãos como o Tribunal de Justiça, o Tribunal de 
Contas, o Ministério Público e o próprio Governo do 
Estado. 
 Se não atingimos o que queríamos, ou 
melhor, o que os funcionários almejavam, 
conseguimos que fosse aprovado o primeiro passo. 
Como falamos sempre, o primeiro passo tem que ser 
bem dado, firme e com resultados. Esse passo foi 
dado por esta gestão. Isso começou atrás, mas não 

conseguimos avançar. Mas nesta gestão avançamos 
tanto que aprovamos com o entendimento desta Casa 
com o Governo do Estado.  
 Dizemos às outras categorias que não foram 
contempladas que demos o primeiro passo e daremos 
o segundo. Não podíamos hoje aceitar as emendas, 
pois caso aceitássemos não conseguiríamos avançar e 
não conseguiríamos a sanção do Governo. Agora, 
com certeza, passado esse primeiro momento, 
continuaremos lutando. 
 Os 11,98% também é outra luta que não 
paramos. Acabando esse discurso iremos à PGE 
conversar com o Doutor Jasson Hibner Amaral, 
Procurador que está com o nosso processo e, 
também, com o Doutor Lívio Oliveira Ramalho, ora 
ocupando a Procuradoria-Geral. Daqui a pouco 
estaremos naquele órgão.  
 Temos certeza que neste ano de 2013 
conseguiremos mais este avanço para que possamos 
olhar de frente para os nossos servidores com olhar 
com alegria e receber da mesma forma o sorriso, a 
empatia porque servidor com salário ruim não tem, 
de jeito nenhum, autoestima para trabalhar.  
 Parabenizamos o nosso Governador Renato 
Casagrande e sua equipe técnica que junto com esta 
Casa, comandada, no primeiro momento pela 
Senhora Deputada Solange Lube e no segundo 
momento pelo nosso 1.º Vice-Presidente, Senhor 
Deputado Luiz Durão, conseguimos, hoje, esse 
resultado de aprovação do projeto tão esperado. 
Pedimos desculpas aos servidores de três segmentos 
desta Casa que não foram contemplados, mas não se 
preocupem a aprovação desse projeto, hoje, abriu o 
caminho. Iremos em busca da compatibilização para 
que todos fiquem realmente felizes.  
 Parabenizamos o Senhor Deputado Claudio 
Vereza que fez um belo discurso reproduzindo a fala 
da Presidenta da República. Sou professora 
aposentada. Quando estava na ativa - já se vão alguns 
anos -, éramos respeitada e querida pelos pais dos 
alunos e pelos alunos. As coisas mudaram muito de 
lá para cá. 

Quando as pessoas saiam do Interior para a 
Capital para prestar vestibular  -  o Senhor Deputado 
Doutor Hércules sabe disso -, passavam sem precisar 
fazer cursinho, não tinha essa de fazer cursinho. Sai 
de Mimoso do Sul para prestar vestibular e passei na 
Universidade Federal do Espírito Santo. Nunca 
paguei um tostão em colégio nenhum para estudar. 
Sempre estudei em colégio público. Tenho orgulho 
imenso de ter feito o curso de Direito na 
Universidade Federal do Espírito Santo. Passei no 
vestibular com o conhecimento que adquiri no ensino 
do Município de Mimoso do Sul.  

Quando vejo a Presidenta Dilma Rousseff 
falando no seu pronunciamento com uma resistência 
que vinha da alma sobre  a educação; do  quanto será 
contemplada por meio dos royalties vindo do pré-sal, 
tenho uma grande esperança. Setenta e cinco por 
cento dos recursos dos royalties e a metade da 
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participação especial decorrente da exploração do 
petróleo em território brasileiro serão aplicados na 
área da Educação.  

Esperamos que todos os governantes, não só 
o Governador Renato Casagrande, de quem somos 
aliada, realmente apliquem os setenta e cinco por 
cento na área da Educação e os vinte e cinco por 
cento na área da Saúde. Apliquem mesmo porque se 
tivermos educação, teremos saúde. Sempre falamos 
que não temos a menor dúvida que de todas as outras 
políticas a educação é a mais importante, porque 
quem tem educação, quem tem informação, com 
certeza, saberá se alimentar melhor, escolher melhor 
inclusive seus médicos, escolher melhor seus 
exercícios físicos que tanto ajudam a não precisar de 
remédios.  
 Voltaremos a falar sobre esse assunto, mas 
dizemos que, ontem, a nação brasileira ganhou, e 
ganhou muito porque setenta e cinco por cento dos 
royalties que serão destinados à educação pode 
mudar o Brasil. O nosso País precisa ser mudado é na 
educação para mudar as outras políticas públicas 
paralelas. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO 
VEREZA) -Senhora Deputada Luzia Toledo, 
parabéns pelo pronunciamento de V. Ex.ª.  
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules, orador inscrito. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES -(Sem 
revisão do orador) -Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Luzia Toledo e Janete de 
Sá, únicos deputados ainda presentes em Plenário. 
São 17h16min, temos ainda 44min de sessão para o 
término da sessão que acontece às 18h. 

 Assomamos a esta tribuna especialmente 
para falar para os telespectadores da TV Assembleia, 
canal 12 e da TV Educativa, canal 2. Gostaríamos 
também de falar sobre o assunto do petróleo. 
Ficaríamos muito tristes se a Presidenta da República 
não tivesse destinado algum recurso para a saúde, 
porque esta precisa melhorar. Reconhecemos os 
esforços, principalmente do Governo do Estado que 
estará disponibilizando até o início do ano que vem, 
cerca de mil leitos para a nossa população carente, 
mas o Estado ainda continuará com um déficit de 
pelo menos dois mil leitos.  

Durante muitos anos alguns hospitais do 
Estado foram sendo desativados. Lembramo-nos 
muito do Hospital Nossa Senhora da Penha, na 
Cidade de Vitória; do Hospital São Sebastião; 
lembramo-nos até da pequena Maternidade Dona 
Branca, no bairro de São Torquato, no Município de 
Vila Velha; da pequena Maternidade Mãe Cassimira, 
do Município de Viana, onde trabalhei como 
acadêmico. Hoje, ainda aguardamos a reabertura do 
Hospital dos Ferroviários porque precisamos de mais 
leitos. 

 O petróleo é naturalmente uma riqueza finita. 
É preciso que o Governo também procure energias 
alternativas; incentive mais a energia eólica; a 
energia das termoelétricas, enfim, é preciso que 
entendamos que o petróleo um dia acabará e 
ficaremos a ver navios e os navios não trarão mais 
petróleo, principalmente para a nossa superfície, para 
os nossos portos.  
 É preciso também que o Governo se lembre 
da educação fundamental -já dito pela Senhora 
Deputada Luzia Toledo -. Que os prefeitos 
municipais -e já temos dito isso desde o primeiro 
mandato, assim como o Senhor Deputado José 
Esmeraldo - de que construam mais creches de tempo 
integral para que as mães possam trabalhar; possam 
deixar seus filhos durante todo o dia entregue a uma 
creche para trabalhar e ajudar no orçamento do lar. 
Hoje, todos nós sabemos que o geralmente o casal 
trabalha para sobreviver, então, é preciso ter creches 
em tempo integral. Algum percentual dessa verba 
também tem que ser destinado para essa finalidade.  

Depois da creche, temos que pensar também 
na educação fundamental, que também é da 
responsabilidade dos municípios. Mas é preciso que o 
Governo Federal, que terá mais arrecadação agora, 
haja vista a dificuldade que os municípios estão 
passando por falta de receita, também incentive a 
escola de tempo integral.  
 A escola de tempo integral é muito 
importante para a formação do jovem. Ocupar o 
jovem o dia inteiro na escola, para que ele aprenda 
vários tipos de atividades que possam melhorar a sua 
vida, o seu sustento e o da sua família é muito 
importante.  

É preciso incentivar o ensino 
profissionalizante. Todo mundo quer pegar um 
diploma, quer ser doutor. Pegar o diploma e o 
pendurar na parede, não vale nada. O Brasil precisa 
de técnicos, porque outros profissionais estão 
sobrando, a verdade é essa. 

Outros profissionais de nível superior fazem 
romarias aqui na Assembleia Legislativa; têm curso 
superior, mas não têm emprego. É preciso incentivar 
os técnicos, para que o Brasil não busque técnicos lá 
fora para tocar alguma atividade - industrial, 
empresarial - aqui no nosso País. Na verdade estamos 
com muita dificuldade na área técnica. Que a 
educação seja, também, incentivada nessas atividades 
que acabei de falar, e em outras as quais porventura 
esqueci, mas que os especialistas em educação 
possam cobrar mais isto, principalmente dos políticos 
que têm a caneta, que decidem, que constroem 
escolas, que constroem creches, desses tem que ser 
cobrado mesmo. Porque o legislador pode fazer 
pouco. O que nós podemos fazer é aqui, conforme 
estamos fazendo, cobrando, sugerindo. Isso é o que 
podemos fazer.  

Saúde. É preciso incentivar mais, é preciso 
mais recurso para a Saúde.  

Tenho que fazer aqui meu jus sperniandi. 
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Porque ontem fui, na parte da manhã, ao Hospital das 
Clínicas. Estiveram lá o Governador do Estado; o 
Senhor Secretário Tadeu Marino e sua equipe; a 
bancada federal, representada pelos Senadores Ana 
Rita e Ricardo Ferraço, e pelos Deputados Federais 
Lelo Coimbra, Rose de Freitas e Paulo Foletto; e o 
reitor da Ufes. Naquele momento falei: Quero que V. 
Ex.as perdoem minha franqueza, mas tenho que falar 
o que estou sentindo e o que estou vendo. Levaram 
dezoito milhões de reais de recurso. Isso é um pingo 
d’água no oceano. Sabe por quê? Porque foram 
gastos, no prédio da Petrobras, na curva da Penha, 
que era uma reta, quinhentos e oitenta milhões. E não 
funciona ainda como deveria funcionar. Não sou 
contra que sejam construídos prédios bonitos, mas 
que se esqueçam do hospital não vou concordar, vou 
cobrar. Se não fizer isso, vou embora para casa, vou 
para roça criar galinha. Porque a minha vida foi de 
luta pela saúde pública. Há mais de cinquenta anos 
venho me esgoelando, venho lutando para melhorar a 
saúde pública.  

Sabemos que existe déficit. Não adianta ficar 
falando que existe déficit; já sabemos disso. Vamos 
construir. Constrói-se estádio com uma velocidade 
imensa e com uma qualidade linda, de invejar a 
tantos e tantos países. Por que quando se vai construir 
um hospital é aquele lenga-lenga, aquela dificuldade, 
demora-se tanto? E depois: Ah, porque hospital não é 
igual a um navio, que quando está pronto você joga 
dentro d’água e ele vai navegar; não é igual a um 
avião, que quando está pronto você bota no ar e ele 
vai voar. Sei disso porque trabalho há cinquenta e 
quatro anos em hospital, conheço bem isso. Além dos 
cursos que fiz, de pós-graduação em Administração 
Hospitalar, além de dirigir hospital por vinte anos: 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, dois anos; 
o Hospital de Tuberculose Samuel Libânio, oito anos, 
no Município de Cachoeiro de Itapemirim, que não 
existe mais; e dez anos no Hospital Pedro Fontes. 
Então, conheço um pouco disso. Agora, se não 
começar logo, demorará mais. 

Digo mais: não concordo de forma alguma 
que o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no 
Município de Vila Velha, onde o pessoal trabalha 
heroicamente, continue a funcionar como hospital de 
urgência, como um pronto-socorro.  

Que me perdoe o Senhor Governador, que 
me perdoem os técnicos e o Secretário de Saúde, 
enfim, todos. Mas o Município de Vila Velha precisa 
de um hospital geral. O Município de Vila Velha 
precisa de um hospital geral porque com relação ao 
Hospital Antônio Bezerra de faria, como disse, as 
pessoas que trabalham lá são heróis, e as pessoas que 
estão sendo atendidas lá, muitas vezes, estão sendo 
atendidas em condições desumanas. Por isso 
precisamos lutar, cada vez mais, pelo hospital geral e 
um pronto socorro no Município de Vila Velha. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO 

VEREZA) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 
Janete de Sá, oradora inscrita. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ -(Sem revisão da 

oradora) -Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, quero comunicar, como já 
publicado nos jornais, a enorme perda com o 
falecimento da Senhora Maria Laura Araújo Lima, 
uma das conselheiras da Afecc. De forma voluntária, 
sempre esteve disposta a ajudar a quem mais 
precisava, sem medir esforços. Fica aqui o nosso 
carinho. 

A Senhora Maria Laura Araújo Lima foi 
enterrada mais cedo. Registro o carinho e o respeito 
para com essa senhora que era conselheira da Afecc e 
que com certeza fará muita falta nesse grandioso 
trabalho que a Afecc realiza -como o Outubro Rosa - 
levando mais consolo, carinho e ajuda aos portadores 
de câncer. 

Quero também mandar meu abraço, meu 
carinho, para a família do Senhor Yuri Zonta, 
servidor da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo do Município de Cariacica, 
que teve sua avó, a Senhora Helena Gisep Rossoni, 
falecida no dia de ontem e enterrada hoje no 
Município de Aracruz. 

Quero voltar a falar sobre a questão do 
Acordo Coletivo dos Trabalhadores da Vale. Os 
trabalhadores da Vale estão discutindo, no dia de 
hoje, Senhor Deputado Claudio Vereza, uma 
contraproposta da Vale para a celebração do Acordo 
Coletivo dos Trabalhadores por mais dois anos: de 
2013 a 2015, a vigorar. 

Estamos pedindo da Tribuna desta Casa, com 
o apoio dos Senhores Deputados, que a Vale 
apresente uma contraproposta à altura da mineradora 
multinacional que é e valorize o seu maior 
patrimônio, que é o seu empregado.  

Sabemos que a Vale tem passado por 
algumas dificuldades ultimamente, por conta de 
alguns investimentos feitos pelo presidente anterior, o 
Senhor Roger Agnelli. Mas, os trabalhadores da Vale 
não podem pagar essa conta, não podem ser 
penalizados com um acordo injusto, com um acordo 
rebaixado por conta de investimentos que foram 
incorretamente realizados e que a Vale está tendo que 
desativar. 

Temos orgulho de trabalhar na Vale, essa 
grande mineradora, e vestimos sua camisa. Esta 
Deputada ficou na empresa por vinte e cinco anos 
consecutivos. Por vinte e cinco anos consecutivos. 
Saímos da companhia em 1997 para exercer meu 
mandato sindical em defesa dos trabalhadores da 
Vale e em 2002 para atuar nesta Assembleia. Mas 
foram vinte e cinco anos de trabalho consecutivo 
dentro da empresa. 
 Muitos de nós que já se aposentaram 
sabemos que muito do que temos é fruto do nosso 
trabalho na empresa, onde vestimos a camisa, 
arregaçamos as mangas e trabalhamos muito. Esse é 
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o resultado dessa empresa grandiosa, forte e uma das 
maiores do Brasil, juntamente com a Petrobrás. A 
Vale é a segunda maior empresa do Brasil e tem 
crescido de forma galopante. 
 É importante que o salário dos trabalhadores 
da Vale acompanhe esse ritmo de crescimento, o que 
não tem acontecido, para a nossa tristeza. Essa é uma 
das razões porque não podemos aceitar nenhuma 
contraproposta da empresa que venha corrigir os 
salários abaixo da inflação, porque isso é perder e 
não podemos achatar mais o salário dos trabalhadores 
da Vale. 
 Merecemos também um ganho real que está 
sendo pedido pelo Sindicato dos Trabalhadores. 
Nossa proposta é de 6,5%, que é a inflação medida 
pelo Dieese. Os bancários conseguiram aumento de 
8,5%, que representa a inflação mais o ganho real 
para o salário-base e oito por cento para as demais 
categorias de  bancários. Mas para nós, até agora, foi 
acenado cinco por cento, que é muito abaixo da 
inflação e sem o ganho real. 
 O que estamos pedindo é que a Vale nos 
contemple pelo menos de acordo com a inflação e 
com um percentual de ganho real para corrigir os 
nossos salários, que foram muito rebaixados depois 
da privatização. 
 E mais, precisamos de um aumento no 
tíquete-alimentação, para que façamos uma compra 
digna de alimentos, e do auxílio-maternidade de seis 
meses. Quando ingressamos na Vale, noventa e sete 
por cento da categoria eram homens,apenas três por 
cento eram  mulheres. Mas, hoje, temos um número 
enorme de mulheres jovens trabalhando na Vale, 
mulheres em idade fértil e que contraem matrimônio, 
que precisam ser contempladas com o auxílio-
maternidade de seis meses, auxílio este já oferecido 
para o servidor público estadual. Seis meses é o 
período de amamentação, que garante imunidade 
maior à criança. 
 Precisamos também que a Vale melhore o 
reembolso-creche. Hoje os valores são muito 
pequenos e não são suficientes para pagar uma creche 
digna e de qualidade. No passado conseguíamos 
pagar uma creche digna com o reembolso, mas hoje 
os valores são pequenos, tendo a mãe que 
complementar uma cifra que representa mais que o 
triplo do que a Vale reembolsa. Então, fica o pedido 
de um reembolso creche decente para as mulheres da 
Vale que tem filhos pequenos e para os pais 
detentores da guarda dos filhos. Além disto, também 
precisamos da estabilidade daquele salário-
estabilidade para os trabalhadores durante a vigência 
do acordo. 
 É uma pauta mínima, que sequer foi discutida 
na íntegra. Mas é necessário que a empresa nos 
contemple com esses benefícios importantes, para 
que o trabalhador continue vestindo a camisa e tendo 
imenso orgulho de trabalhar nessa grandiosa 
mineradora multinacional, que é a Companhia Vale. 
 Aproveito a oportunidade para mandar meu 

abraço para o Senhor Leandro Machado, Presidente 
do Sindicato dos Servidores da Assembleia 
Legislativa e do Tribunal de Contas. Parabéns! V.S.ª, 
toda a diretoria do Sindicato e os servidores desta 
Casa foram guerreiros e não desistiram, vieram para 
cima dos Deputados e nós fomos para cima do 
Governo. O Senhor Governador Renato Casagrande 
teve o seu gesto de contemplar nossas demandas. 
Hoje  temos a proposta que foi aprovada nesta Casa 
de Leis de uma tabela salarial, que pode não ser ainda 
o que queríamos, mas que trouxe satisfação para os 
servidores públicos da Assembleia Legislativa.  

Também foi feita uma resolução para que 
acompanhássemos as progressões e as faixas salariais 
do Tribunal de Justiça, o que também é um avanço, é 
fazer igualdade, é fazer justiça para com os 
servidores desta Casa de Leis, que tanto merecem o 
nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração.  
 Para finalizar, lembramos que neste sábado, 
dia 19 de outubro, foi o centenário do nascimento de 
Vinícius de Moraes. Considerado um dos mais 
importantes nomes da poesia e da música de nosso 
País, Vinicius de Moraes deixou uma obra vasta, 
passando pela literatura, pelo teatro, pelo cinema e 
pela música.  

No gênero musical, Vinicius de Moraes teve 
como principais parceiros um seletíssimo grupo, que 
incluía, entre outros, Tom Jobim, Toquinho, Baden 
Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lyra.  

Como disse Carlos Drummond de Andrade, 
Vinicius de Moraes, dentre os escritores e músicos 
brasileiros, foi o único no País que viveu uma vida de 
poeta. 

Fica aqui a Vinicius a nossa saudade. Que ele 
tenha um bom lugar! Ele que era um amante da paz, 
das coisas boas, de viver bem, que fez tantas músicas 
bonitas, como Eu sei que vou te amar, A felicidade, 
Chega de Saudade, Garota de Ipanema e Insensatez.  

Fica aqui, como brasileira, o nosso carinho a 
este grande poeta e músico brasileiro que foi Vinicius 
de Moraes. (Muito bem!)   

 
O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO 

VEREZA) -Parabéns, Senhora Deputada Janete de 
Sá. Faltou no final V. Ex.a cantar pelo menos assim: 
É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a 
melhor coisa que existe... 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, orador inscrito. 

 
O SR. GILSINHO LOPES -(Sem revisão 

do orador) - Senhor Deputado Claudio Vereza, que 
ora preside esta sessão, Senhor Deputado José 
Esmeraldo, tivemos recentemente concurso para 
investidura nos cargos de delegado, de escrivão, de 
perito criminal, de perito papiloscópico para os quais 
a Comissão de Segurança, sob a minha presidência e 
com os membros efetivos, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Luiz Durão, Sandro Locutor, Euclério 
Sampaio, e os suplentes, Senhores Deputados Jamir 
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Malini e Da Vitória, fizemos um pleito junto ao 
Secretário de Segurança Pública, quando S. Ex.a 
esteve nesta Casa de Leis para prestar contas da sua 
gestão. Relatamos para S. Ex.a, em números, a 
necessidade do preenchimento das lacunas existentes 
nas delegacias já instaladas e nas delegacias que 
estão por ser instaladas. 

 Temos mais de vinte municípios sem 
unidade da Polícia Civil. Só aí seriam vinte 
delegados. Temos de mais de trinta e cinco unidades 
da Policia Civil, na Grande Vitória, em que é 
necessário delegado adjunto. Mais trinta e cinco. 
Fomos para cinquenta e cinco. Temos várias 
unidades da Polícia Civil, no Estado do Espírito 
Santo, onde um delegado acumula duas ou três 
delegacias municipais. Então, mais oito unidades sem 
titular. Fomos para sessenta e três delegados. Temos 
várias divisões, vários plantões, várias delegacias 
especializadas onde deve haver o delegado titular e o 
delegado adjunto. Chegamos à casa dos oitenta 
delegados. Sem contar que nas divisões de crimes 
contra a vida, nas divisões de crimes contra o 
patrimônio, nas divisões de entorpecentes, nas 
delegacias das minorias tem que ter o delegado 
adjunto. Há vários delegados na assessoria do chefe 
da Polícia Civil, na Corregedoria e na Secretaria de 
Estado da Segurança Pública. Há um déficit de mais 
de cento e oitenta delegados. E, para nomeação 
desses delegados, urge a necessidade do Governador 
Renato Casagrande olhar com os olhos que S. Ex.ª 
tem olhado para a segurança, com os olhos que olhou 
para os pleitos da Comissão de Segurança com 
relação à nomeação dos investigadores de 1993, aos 
excedentes do concurso de agente de polícia em 2010 
e com relação ao concurso de 2010, quando a 
capacidade era para trinta e nove delegados e S. Ex.ª 
chegou a nomear cento e sete, isto é, cento e sete 
tomaram posse. Mas como os salários não são 
atrativos, perdemos vários colegas delegados para 
esta Casa, pois estamos com dois procuradores nesta 
Casa oriundos do cargo de delegado de polícia. Na 
Defensoria Pública perdemos uma série deles e para 
outros estados da Federação, para o Ministério 
Público, para o Poder Judiciário e para a Defensoria 
Pública de outros estados, para delegado de polícia 
em outros estados em função do salário que é mais 
atrativo. 
 Acreditamos no Governador Renato 
Casagrande e apostamos em S. Ex.ª; nesta Casa 
sempre referendamos todos os projetos encaminhados 
por S. Ex.ª  para este Poder. Nunca teve um projeto 
do Senhor Governador que deixou de ser aprovado 
pelas nossas mãos, ou seja, sempre votamos 
favoravelmente aos projetos.  

No caso dos delegados de polícia estamos 
numa situação sui generis, uma situação judicial em 
que os regulamente classificados estão tendo prejuízo 
em decorrência de uma ação civil pública 
extemporânea, ajuizada pelo Ministério Público. O 
concurso devidamente legal já está nas mãos do 

Desembargador Samuel Meira Brasil, que irá decidir 
nesta sexta-feira pela sua legalidade. Mas, se o 
Delegado Chefe da Polícia Civil, o Secretário de 
Estado da Segurança Pública fizerem a nomeação 
imediata, sem observância da decisão do 
Desembargador Samuel Meira Brasil, poderá 
prejudicar candidatos que estão na ordem sequencial, 
em virtude desses que entraram com uma liminar; e 
aqueles que entraram com uma liminar se a justiça 
der ganho de causa para eles, não podem preterir e 
nem retirar aqueles que já alcançaram as suas 
classificações no rito normal. Não há o que se falar 
das liminares para que essas pessoas sejam 
nomeadas. Eles podem ser nomeados, mas 
posteriormente àqueles classificados. 
 Ligamos agora para o Procurador-Geral do 
Estado, Doutor Rodrigo Judice, e faremos uma 
solicitação ao mesmo para que possamos ir até o 
Desembargador Samuel Meira Brasil para que a 
Procuradoria-Geral do Estado peticione junto ao 
Desembargador, para determinar que a Funcab, que 
foi a autora do concurso público, não altere a nota de 
corte anterior que a ação civil pública, mantendo 
assim a lista inicial dos aprovados. A lista inicial é a 
que tem maiores condições de legalidade e é a 
representação. Aqueles que passaram em primeiro 
lugar na casa dos cento e oitenta lugares, estarão 
numa classificação tranquila. Há candidatos que estão 
classificados no septuagésimo sétimo lugar. Se for 
atendida a norma da ação civil pública, o concursado 
passará para a centésima décima colocação, quer 
dizer, o concursado tem um prejuízo enorme se o 
Estado resolver nomear apenas oitenta aprovados. E 
esse ficará fora da listagem sendo que está 
contemplado no processo do concurso original e é 
isso que não queremos. Não queremos prejudicar 
aqueles que fizeram incursão junto ao Poder 
Judiciário e conseguiram uma liminar. Não queremos 
prejudicar ninguém. Queremos dar direito a quem 
tem direito. E queremos dotar nossas delegacias de 
meios e recursos humanos necessários para a 
elucidação de crimes.  

Hoje estávamos na reunião da Comissão de 
Defesa da Cidadania e o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore, que é o Presidente, recebeu do Ceunes, do 
Município de São Mateus, uma solicitação de 
elucidação do crime do Senhor Valdenir José 
Benilelo, professor do campus do Município de São 
Mateus, que foi morto barbaramente no Município de 
Linhares. Até hoje a Comissão de Segurança desta 
Casa pediu a investigação e nada foi feito; 
absolutamente nada foi feito. E, se fizerem uma 
investigação a contento, chegarão aos criminosos e 
aos mandantes porque é um crime de mando.  

O referido professor veio a esta Casa, ao 
gabinete do nosso colega Deputado José Carlos Elias, 
e pediu que o acompanhasse até a Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia. S. Ex.ª fez o 
acompanhamento e pediu que ele não voltasse. Ele 
voltou e foi assassinado no Município de Linhares.  
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O Sr. José Esmeraldo - Parabenizamos V. 
Ex.ª,  Deputado Gilsinho Lopes, pela fala e incluímos 
que as informações que temos são as seguintes: tem 
gente grande envolvida nisso. Tem gente grande! O 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes é delegado e 
ouvimos de boca pequena que tem gente grande 
envolvida na morte desse professor que foi 
esfaqueado, foi morto de forma violenta. É 
inadmissível porque essa questão ainda não foi 
resolvida e as informações que se tem é que tem 
gente grande envolvida nisso.  

 
O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Deputado José Esmeraldo, solicitamos no dia 27 de 
outubro de 2012 à Comissão de Defesa da Cidadania, 
na lavra do Senhor Deputado Genivaldo Lievore, fez 
um ofício ao Secretário pedindo informação do 
ocorrido e das investigações e até hoje não chegou 
nenhuma resposta. Então, fizemos uma cobrança 
justa, correta porque temos que dar resposta à 
sociedade e é isso que precisamos: dotar as 
delegacias de recursos humanos para depois cobrar.  
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CLAUDIO 

VEREZA) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
José Esmeraldo, orador inscrito.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, este é um horário ótimo, 
quase 18h, e queríamos fazer um levantamento neste 
Plenário de quais são os Deputados presentes no 
Plenário neste momento. Vemos o Senhor Deputado 
Doutor Hércules, como sempre; e os Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Claudio Vereza, e este 
Deputado que vos fala, isto é, há quatro Deputados 
presentes. O povo está vendo, o povo está olhando e 
depois não reclamem. O povo não é bobo; o povo é 
inteligente. Têm muitas pessoas nos assistindo pela 
TV Assembleia e também pela TV Educativa.  Não é 
pouca gente; é muita gente. Depois cada um tire suas 
conclusões. 

Pela segunda vez tomamos a liberdade de 
assomar a esta tribuna, hoje, para falar de uma 
situação que está acontecendo na região de Cariacica-
sede, mais especificamente na região de São João 
Batista, que é um bairro importante de nossa 
Cariacica, onde existe uma escola de 2.º Grau 
denominada São João Batista. Em frente a essa escola 
existe um prédio  que pertence ao Estado onde tem a 
Unab.  

As informações que temos, uma vez que 
somos morador de Cariacica, nascemos em 
Cariacica-sede, nossos familiares são desse  
município, é que existe a possibilidade de levar 
menores infratores da Unidade de Atendimento 
Inicial (Unai) de Maruípe para Cariacica Sede. 
 Parece-nos que as autoridades querem riscar 
o Município de Cariacica do mapa, mas não riscarão. 

Várias comunidades se reuniram e fizeram um 
protesto justo, mais de oito ou dez comunidades 
queimaram pneus, mostrando que os moradores do 
Bairro São João Batista não aceitam, em hipótese 
alguma, a ida dos menores infratores da Unai de 
Maruípe para a Unidade de Internação 
Socioeducativa (Unis).  

Tomamos a liberdade e conversamos com o 
Senhor Valdir Severo, presidente da Associação de 
Moradores de Cariacica-Sede. S. S.ª está indignado. 
É um dos que trabalha, juntamente com centenas de 
outros moradores, com o objetivo que não sejam 
levados os menores infratores da Unai para novo 
Centro de Internação Provisório do Complexo da 
Unidade de Internação Socioeducativa (Unis), um 
prédio que está praticamente noventa por cento 
construído.  

São aproximadamente cem menores 
infratores, mas daqui a pouco serão duzentos, 
trezentos. Já chega! Existe um barril de pólvora ali. 
Já chega a Unis, onde estão mais de trezentos 
menores, inclusive, já falamos três ou quatro vezes 
nesta tarde que, ontem, houve uma rebelião e três 
menores infratores fugiram. 

Os moradores dessa região tão importante 
não têm assistência à saúde e nem à educação. É 
preciso que se dê assistência à população. Temos que 
nos lembrar da população. Uma população ordeira. 
Aquela região precisa de unidades de saúde, de 
creche em tempo integral e de escolas. É isso que os 
moradores de São João Batista precisam, mas ficam 
enchendo a entrada de Cariacica Sede, um bairro 
importante, com uma série de presídios deixando os 
moradores apavorados. 

O morador é trabalhador, gente que luta, que 
tem família, pessoas que ganham o pão do dia a dia 
com muito suor e lágrimas. Temos que nos lembrar 
dessa região, mas não para levar menores infratores. 
Chega! Precisamos levar condição de vida para os 
moradores. Qualidade de vida para os moradores. É 
isso que essa região tão importante do nosso Estado 
precisa e merece receber das autoridades. 
Assomamos a esta tribuna nesta tarde pela terceira 
vez consecutiva para falar deste assunto tão 
importante. 

Fazemos um alerta ao Senhor Sérgio Alves 
Pereira, Secretário de Justiça do Estado do Espírito 
Santo, pois acreditamos ser uma pessoa bem 
intencionada, para que não proceda a transferência 
dos menores infratores da região de Maruípe para 
Cariacica. Caso isso tenha algum procedimento, 
temos bom relacionamento com o Secretário, mas, 
infelizmente, ficaremos contra.  
 Estamos realizando o nosso discurso de 
forma ordeira, estamos fazendo um pedido ao Senhor 
Governador Renato Casagrande, já fizemos um ofício 
ao Secretário de Estado da Justiça a fim de que não 
leve mais nenhum presídio para o Município de 
Cariacica porque o pessoal dessa região vive 
sobressaltado. E, de forma geral, os imóveis da região 



102 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2013 

estão desvalorizados tendo em vista que ninguém 
quer morar perto de barril de pólvora.  
 Recentemente, fizemos uma fala, assim como 
outros Senhores Deputados, inclusive o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio, com relação aos tanques 
localizados em Paul. Nesse local não há conversa 
fiada. Os moradores de Paul querem a demolição, 
não adianta querer justificar porque não existe 
justificativa. É preciso demolir aqueles prédios 
megalomaníacos, que cabem seis, sete, dez milhões 
de litros de combustível e soda cáustica. Não adianta 
tergiversar e dizer que não pode acontecer porque o 
povo é entendido e sábio. 
 Este pronunciamento vale para todos aqueles 
que vivem alarmados. Com relação ao bairro Paul, os 
tanques devem ser destruídos, demolidos. Ninguém 
quer nem água dentro desses tanques.  
 Cariacica Sede é uma região em que os 
moradores são trabalhadores, lutam durante o dia e 
chegam cansados, porém, muitas vezes, ocorrem 
rebeliões. Vão morar nesse local para verem como é 
difícil; vamos levar as autoridades para morar 
naquele local. Temos que dar garantia e segurança a 
todos os moradores; o Município de Cariacica não 
ficará de fora porque terá o Senhor Deputado José 
Esmeraldo assomando a esta tribuna sempre que for 
necessário.  

Não aceitamos a transferência de menores 
infratores para o Município de Cariacica. Chega! 
Aquele povo já vem sofrendo e, de vez em quando, 
não consegue dormir devido às rebeliões que 
acontecem de madrugada. 

Senhor Presidente Claudio Vereza, todos 
estão sobressaltados e quando as comunidades se 
reuniram e queimaram pneus foi porque o povo do 
Município de Cariacica não aguenta mais.  

Somos da base do Governo e temos ajudado, 
como os demais Parlamentares, nas aprovações dos 
projetos, mas não rasgaremos seda para ninguém. 
Temos que ser coerentes e justos. 

O Senhor Governador Renato Casagrande 
não pode autorizar e nem aceitar que secretário leve 
para Cariacica Sede nenhum tipo de problema. O 
povo do Município de Cariacica merece que levemos 
creche, escola, saúde, autoestima e qualidade de vida, 
pois está esquecido.  

Não existe investimento na região, levam 
somente barril de pólvora! Deixamos registrado 
nosso protesto. Estamos atentos vinte e quatro horas.  

O ofício será encaminhado ao Senhor Sérgio 
Alves Pereira, Secretário de Estado da Justiça, para 
que não proceda com nenhum tipo de menor infrator 
nessa região. Temos que tirar os que têm e levar a 
outro lugar. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE -(CLAUDIO 

VEREZA) -Senhor Deputado José Esmeraldo, 
obrigado. 

Findo o tempo destinado a presente sessão, 
vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, solene, hoje, às 19h, 
conforme requerimento do Senhor Deputado Marcos 
Mansur, aprovado em Plenário, em homenagem à 
Convenção Batista Nacional, para qual designo 
Expediente: o que ocorrer e  comunico que haverá 
sessão ordinária dia 23 de outubro de 2013, cuja 
Ordem do Dia é a seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 43/2013, 54/2013, 53/2013 e 
52/2013; discussão única, em regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.os 345/2013,  346/2013,  344/2013 
e  343/2013; discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 316/2013.  

 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezoito horas. 
 
 
 
TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ESPECIAL DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 
DE OUTUBRO DE 2013.  
 

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

A SR.ª CERIMONIALISTA -
(ESPERANÇA ALLEMAND) -Senhoras e 
Senhores, Senhor Deputado presente, telespectadores 
da TV Assembleia, boa-noite. É com satisfação que a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
por meio do proponente, Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho, realiza esta sessão especial para discutir e 
debater os 10 anos do Programa Bolsa Família, 
Conquistas e Desafios. 

Ampliar a cidadania, promover a inclusão 
social e superar a miséria. Dez anos depois de ser 
criado e implantado pelo Governo Federal, o Bolsa 
Família é reconhecido como o maior programa de 
transferência de renda do mundo. No Espírito Santo, 
cerca de cento e noventa e duas mil, quinhentas e 
quarenta famílias já foram beneficiadas. Apesar dos 
bons resultados, resta o desafio de buscar as famílias 
ainda invisíveis aos olhos do Poder Público. O 
Governo quer incluir mais seiscentas mil famílias no 
programa até 2014, melhorando diretamente a vida 
de todos esses cidadãos e cidadãs. 

Diante de mais esse desafio, é com grande 
satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo recebe todos nesta sessão para debater 
os 10 anos do Programa Bolsa Família, Conquistas e 
Desafios. 

Neste momento, já se encontra à Mesa o 
proponente desta sessão, Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho, para os procedimentos regimentais de 
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abertura dos trabalhos. 
 
O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 

COELHO) -Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e procederei à leitura de um versículo 
da Bíblia. (Pausa) 

 
(O Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho lê Provérbios, 13:11)  

 
O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 

COELHO) -O Presidente, de ofício, dispensa a 
leitura da ata da sessão anterior. Informo aos 
presentes que esta sessão é especial para debater os 
10 anos do Programa Bolsa Família, Conquistas e 
Desafios, conforme requerimento deste Deputado, 
aprovado em Plenário. 

Devolvo a palavra à cerimonialista para dar 
continuidade ao rito da sessão.  

 
A SR.ª CERIMONIALISTA -

(ESPERANÇA ALLEMAND) -Convido para 
compor a Mesa os Senhores Carlos Casteglione, 
Prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim; 
Helder Salomão, Secretário de Assistência Social e 
Direitos Humanos; Maria Helena Netto, Presidenta 
do Cogemases; Ana Cristina dos Passos Rocha, 
beneficiária do programa Bolsa Família-Vitória, e 
Helení Maria Elmer Zorzal, beneficiária do programa 
Bolsa Família de Domingos Martins. (Pausa)  

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados)  

 
A SR.ª CERIMONIALISTA -

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

 
(É executado o Hino Nacional) 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA -

(ESPERANÇA ALLEMAND)- Agradecemos a 
presença às Senhoras Flávia Cazolo, representando o 
Ministério Público e Lourdinha Vasconcelos, 
representando o mandato da Deputada Federal Iriny 
Lopes. 

Neste momento, fará uso da palavra o Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 

COELHO) -(Sem revisão do orador) -Boa-noite! 
Os Senhores estão muito desanimados para quem 
comemora dez anos de Bolsa Família. Cumprimento 
o Senhor Carlos Casteglione, Prefeito de Cachoeiro 
de Itapemirim, meu querido amigo. É um prazer tê-lo 
conosco. Cumprimento também os Senhores Helder 
Salomão, Secretário de Assistência Social e Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo, companheiro 
e amigo; Maria Helena Neto, Presidente do 

Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência 
Social do Espírito Santo -Cogemases, nossa amiga; 
Ana Cristina dos Passos Rocha, beneficiária do 
programa Bolsa Família -que dará um sorriso para 
nós, o sorriso mais bonito dos beneficiários -; Helení 
Maria Elmer Zorzal, também beneficiária do 
programa Bolsa Família -que também dará um 
sorriso.   

Tenho a alegria de dividir esta solenidade 
com três gerações de Secretários de Assistência 
Social do Estado do Espírito Santo. E o Bolsa 
Família passou um pouquinho na mão de cada um, 
porque o Senhor Carlos Casteglione, Prefeito do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, foi Secretário 
de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social. 
Também estive Secretário de Assistência Social e 
Direitos Humanos e, agora, o Senhor Helder Salomão 
é o atual Secretário de Estado de Assistência Social e 
Direitos Humanos. Assim, do ponto de vista do 
Estado, temos três gerações de Secretários Estaduais. 
Nesses dez anos do Bolsa Família, boa parte deles foi 
conosco e fizemos algumas conquistas. 

Começamos lembrando o programa Bolsa 
Família, porque quando falamos deste programa 
depois de dez anos, parece que foi uma história que 
começou ontem e foi fácil construir. Os Senhores 
Helder Salomão e Carlos Casteglione foram 
deputados estaduais nesta Casa de Leis também. 
Quando o Senhor Carlos Casteglione estava deputado 
estadual, em 2003, convidou-nos para assessorá-lo na 
Assembleia Legislativa. E começamos a acompanhar 
a implantação do programa Fome Zero. 

Participei da capacitação para tornar-me 
agente local de segurança alimentar numa oficina 
feita no Território Caparaó. Na verdade, não era nem 
no Território Caparaó, era parte do Consad do 
Itabapoana, que era o Conselho de Segurança 
Alimentar e Desenvolvimento local da região do 
Itabapoana, que pegava os municípios desde Guaçuí 
e Divino de São Lourenço, pelo Caparaó, até o 
Município de Presidente Kennedy, no litoral, 
passando por todo o extremo sul do Estado do 
Espírito Santo.   

Isso por que na implantação do programa 
Fome Zero, quando se tentou fazer verdadeiramente 
um programa que combatesse à fome em todas as 
suas frentes, criou-se o comitê gestor do Fome Zero. 
Esse era um comitê formado pela sociedade civil para 
fazer o acompanhamento das famílias, para incluir e 
retirar as famílias do Cadastro Único. Naquela época, 
ainda não era Cadastro Único, era um cadastro nos 
programas assistenciais, que eram: Bolsa Escola, 
Vale-Gás e Bolsa Alimentação, uma série de 
programas diferentes.  

Até então, o acesso a esses programas dava-
se por intermédio da indicação política desse ou 
daquele ator político. Assim, o Comitê Gestor 
formado por atores da sociedade civil tinha a 
prerrogativa de fazer a seleção, a fiscalização e o 
acompanhamento.  
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Acontece que em 2003, a internet era artigo 
de luxo e computador também. Precisava-se que as 
prefeituras municipais cedessem computador com 
internet; e não a tínhamos em todos os municípios 
brasileiros. O comitê do Fome Zero se reuniria nesta 
sala que tinha computadores disponibilizados para 
fazer a inclusão e a exclusão de famílias, quando 
essas não fossem do perfil do Bolsa Alimentação, 
Vale-Gás ou Bolsa Escola, toda uma série de 
programas. 

O que aconteceu nesta época? Porque o 
programa Fome Zero foi constituído, junto com ele 
foi indicado que precisávamos dos programas de 
porta de saída, que tirassem os usuários da 
dependência da transferência de renda e fizesse 
ultrapassar para o acesso ao mercado de trabalho e 
pudesse aí promover a sua emancipação. Mas, as 
prefeituras municipais não quiseram fornecer à 
época. E nessa época nem o Senhor Helder Salomão, 
que foi prefeito por dois mandatos, e nem o Senhor 
Carlos Casteglione, que está no segundo mandato, 
eram prefeitos ainda. Assim, a maioria das prefeituras 
brasileiras não quis disponibilizar, porque o controle 
de quem entrava nos programas assistenciais não 
mais era dos prefeitos ou dos secretários, mas 
passava a ser da sociedade. Logo, este modelo não 
funcionou. Apesar da boa intensão, do arranjo, este 
modelo não funcionou.  

As pessoas, às vezes, criticam o Bolsa 
Família com se fosse este um programa populista, ou 
assistencialista, mas é porque não viveram esse 
pedaço da história em que a proposta era diferente, 
mas que dependia da cooperação de todos os gestores 
públicos em todos os entes federados. E a partir daí o 
Governo Federal resolveu, em novembro de 2003, 
juntar os programas assistenciais de transferência de 
renda e fazer o programa Bolsa Família tirando 
qualquer forma de seleção que não fosse por critérios 
objetivos, escolhidos eletronicamente, de maneira 
impessoal, para que o programa fizesse a 
transformação das famílias que mais precisavam.  

Acontece que, ao longo do tempo, uns mais 
sabidos que outros, que não queriam o sucesso do 
programa, atendiam e sabiam quais eram os critérios 
para formar os beneficiários; iam lá e davam 
entrevistas que não eram compatíveis com a 
realidade, e pessoas que não precisavam do benefício 
passavam a recebê-lo. Isso virou motivo de críticas 
frontais de adversários do programa Bolsa Família, 
porque usando os poucos exemplos de alguns 
sabidos, tentavam descaracterizar o programa.  

Mas, o Governo Federal havia feito uma 
escolha, de que não deixaria um brasileiro passar 
fome porque um e outro sabido demais tentaria 
utilizar os recursos que eram encaminhados para uma 
população com outro perfil. Sendo assim, o Governo 
Federal fez o repasse de recursos de maneira direta. 

Vemos reclamações, tantas reclamações de 
que o dinheiro que não chega ao Estado. Mas, em 
nenhuma dessas vezes se avaliam os duzentos e 

oitenta e cinco milhões de reais que chegaram ao 
Estado do Espírito Santo, no bolso dos capixabas 
beneficiários do programa Bolsa Família. 

Eis que pela transferência de renda 
começamos a fazer uma transformação que no 
começo foi muito silenciosa, mas que passou a mudar 
a vida das pessoas. Foi feita uma escolha. Foi feita 
uma escolha de se ter uma relação direta com as 
pessoas que mais precisavam, porque foi percebido 
que se essa escolha fosse facultativa -se fosse 
facultado a cada prefeito, a cada governador –, 
teríamos em alguns municípios a superação da 
pobreza, e em outros não. Teríamos, em alguns, 
avanços profundos, e em uns não. Em alguns 
teríamos um programa de assistência, republicano, 
como é o programa Bolsa Família, e em outros 
teríamos o assistencialismo, porque seriam 
beneficiários aqueles que realmente eram amigos dos 
gestores.  

Cumprimentamos cada coordenador do 
Programa Bolsa Família que está neste plenário. Este 
programa, vocês sabem muito bem, é um programa 
republicano porque nem a coordenadora do programa 
Bolsa Família, que manuseia o cadastro único, 
consegue escolher qual é a família que será 
beneficiária. E é bom que se diga isso, porque isso é 
o que torna o programa impessoal. Isso é que faz com 
que o programa tenha seriedade e seja um programa 
de assistência, e não um programa assistencialista.  

Retiramos da população, ou melhor, 
entregamos à população o direito de escolha sobre o 
que fazer com o dinheiro. Passamos a dar um cartão 
para que ela retirasse o dinheiro e fosse atendida com 
dignidade em cada lugar que fosse comprar aquilo 
que acreditasse ser necessário para o quotidiano da 
sua vida, impedindo que fosse obrigada a apanhar um 
gás ou a somente apanhar uma cesta básica, ou 
qualquer outro insumo, e não apanhar, com isso, a 
dignidade, porque o dinheiro de quem recebe o Bolsa 
Família é o mesmo dinheiro do economista bem-
sucedido que tem muitos recursos financeiros. 
Quando um usuário, um beneficiário do programa 
Bolsa Família vai comprar um quilo de arroz, um 
quilo de feijão, o dinheiro dele é igual, vale do 
mesmo jeito, e ele é respeitado da mesma forma que 
qualquer outra pessoa no território brasileiro. Isso por 
si só já é construtor da cidadania. 

Sendo assim, essas escolhas não podem ficar 
de fora do nosso debate, porque muita gente pode 
acreditar que não fizemos uma transformação 
socialista no Estado brasileiro por conta das escolhas 
que fizemos, mas a exigência nova do povo brasileiro 
é a principal prova de que demos passos importantes. 
Agora, tem um monte de gente que acha que é fácil 
dar um passo a frente; mas, nós já fizemos uma 
caminhada de muitos passos e sabemos, com 
segurança, que passos ainda precisam ser dados para 
melhorar ainda mais a vida do povo brasileiro.  

Trouxemos alguns números do programa 
Bolsa Família no Espírito Santo, no telão. O 
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programa Bolsa Família no Estado do Espírito Santo 
gerou impactos profundos. Temos, hoje, de 
estimativa, no perfil Cadastro Único no Espírito 
Santo, trezentas e quarenta e três mil, quinhentos e 
quarenta famílias. No perfil do programa Bolsa 
Família, duzentas e onze mil, novecentas e trinta e 
oito famílias no Estado do Espírito Santo.  

No Estado do Espírito Santo, estão inscritas 
no Cadastro Único quatrocentas e trinta e cinco mil, 
trezentas e noventa e quatro famílias, dados de maio 
de 2013. Esse número, provavelmente, é maior. O 
Secretário Helder Salomão pode falar.  

Isso é prova da eficiência dos municípios 
capixabas, Senhora Maria Helena Netto. E aproveito 
a oportunidade para fazer uma saudação carinhosa e 
especial, porque acompanhei de perto a luta, o 
trabalho, a eficiência e o comprometimento dos 
municípios capixabas, por meio dos gestores 
municipais, coordenadores de Centros de Referência 
de Assistência Social, Cras, em que a maioria dos 
programas Bolsa Família e Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, Cadastro 
Único, estão inseridos e os coordenadores do 
programa Bolsa Família.  

Conseguimos chegar a esse número de 
famílias, graças ao trabalho incansável desses 
trabalhadores da assistência social que, muitas vezes, 
não são valorizados pelo conjunto da sociedade e que 
ainda eram invisíveis, do ponto de vista das políticas 
públicas, até bem pouco tempo, por parte dos 
gestores municipais e, inclusive, estaduais.  

O programa Bolsa Família beneficiou no mês 
de setembro de 2013, cento e noventa e seis mil, 
quinhentas e duas famílias, representando uma 
cobertura de 92,7% da estimativa de famílias pobres 
do Estado. Isso significa que, de cem por cento de 
famílias pobres -definimos por famílias pobres 
aquelas que estão abaixo da linha de cento e quarenta 
reais de renda per capita por mês -que há no Estado 
do Espírito Santo, conforme dados do IBGE, 
conseguimos pagar Bolsa Família a 92,7% dessas 
famílias neste Estado. Faltam apenas 7,3% para 
alcançarmos a cobertura de cem por cento. 

É evidente que podemos ter, no programa, 
algumas poucas famílias, que não têm o perfil do 
Bolsa Família. Por isso, cada vez mais, estamos 
aumentando o número de equipes, por intermédio da 
Secretaria, lideradas por nosso companheiro Helder 
Salomão, com as Secretarias Municipais, para 
fazermos acompanhamento dessas famílias. Assim, o 
programa Incluir foi extremamente importante, 
porque distribuiu um conjunto de técnicos nos 
territórios para fazer o acompanhamento dessas 
famílias de fato e apurar seu perfil. 

Estamos muito perto de chegar aos cem por 
cento de cobertura do programa Bolsa Família. 

Conforme o slide, o valor transferido no mês 
de setembro foi de vinte e seis milhões, trezentos e 
setenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais. Isso 
não é somente dinheiro que chega ao bolso da família 

capixaba. Esse dinheiro multiplica-se nos pequenos 
negócios, no entorno dessas famílias: na mercearia, 
na barbearia, no supermercado, na farmácia, na 
padaria; enfim, no conjunto de estabelecimentos 
comerciais no território capixaba. Fazemos esse 
dinheiro multiplicar ainda mais com o programa 
Bolsa Família, fazendo com que o beneficiário não 
seja apenas quem recebe o benefício, mas também 
todos os trabalhadores e comerciantes que vivem 
nesse entorno. 

Conforme o gráfico, no slide, acompanhamos 
a evolução do programa Bolsa Família, em números, 
em recursos financeiros, para o Estado do Espírito 
Santo: em 2004, foram repassados pouco mais de 
cinqüenta e três milhões de reais; em 2005, 
aproximadamente noventa e oito milhões de reais; o 
próximo valor é em torno de cento e vinte e um 
milhões de reais; o valor seguinte é de 
aproximadamente cento e quarenta milhões de reais; 
outro valor é de aproximadamente cento e sessenta e 
um milhões de reais; depois, aproximadamente cento 
e oitenta milhões de reais; na sequência, 
aproximadamente cento e noventa e oito milhões de 
reais; em 2011, duzentos e quarenta e um milhões de 
reais; duzentos e oitenta e sete milhões, seiscentos e 
setenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais, 
distribuídos às famílias capixabas no ano de 2012; e 
em 2013, até setembro, o repasse de duzentos e trinta 
e seis milhões, novecentos e um mil, trezentos e vinte 
e dois reais. Uma profunda transformação social, 
feita com esses recursos, em benefício das famílias 
capixabas. 

Para termos parâmetros de comparação, 
nosso orçamento na Secretaria de Estado de 
Assistência Social e Direitos Humanos, Senhor 
Helder Salomão, para o próximo ano, o orçamento 
maior de toda a história do Espírito Santo era quanto? 
O orçamento de toda a Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos para o próximo ano? 

 
O Sr. Helder Salomão -Cento e setenta e um 

milhões de reais. 
 
O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 

COELHO) - Cento e setenta e um milhões de reais 
somente de Bolsa Família no bolso dos capixabas! 
Neste ano, o valor de duzentos e trinta e seis milhões, 
novecentos e um mil, trezentos e vinte e dois reais de 
reais. Provavelmente ultrapassaremos a casa, neste 
ano, de trezentos milhões de reais. Provavelmente, no 
ano de 2014, em que o orçamento é de cento e setenta 
e um milhões de reais, o Bolsa Família pode superar 
os trezentas e quarenta milhões. Duas vezes o que 
temos de orçamento na Secretaria de Assistência 
Social do Estado do Espírito Santo, para conduzir 
toda a política aos beneficiários do Bolsa Família que 
recebem no Estado do Espírito Santo.  

Ainda temos desafios: nosso primeiro e 
grande é qualificar cada vez mais o Cadastro Único. 
Se é verdade que temos um dos melhores cadastros 
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do mundo, precisamos melhorar ainda mais. 
Precisamos fazer com que esse cadastro seja 
integrador das políticas públicas, que as políticas de 
educação, de saúde, de habitação, de agricultura 
utilizem o Cadastro Único. Isso é um benefício 
importante, termos o conjunto de políticas 
direcionadas de maneira organizada para o conjunto 
das famílias.   

A transferência de renda direta, regular e 
continuada implica ganhos de liberdade e dignidade 
para as famílias mais vulneráveis, Rego e Pizanni, 
2013. Essa é a maior verdade que podemos 
estabelecer. Muita gente simplificou o debate dizendo 
que o importante era ensinar a pescar e não dar o 
peixe. As pessoas que simplificam o debate dessa 
maneira levam em consideração os seus próprios 
valores. Não levam em conta os valores daqueles 
beneficiários que necessitam do benefício. Levam em 
conta a sua criação, mas não levam em conta, muitas 
vezes, as mazelas familiares e os transtornos 
emocionais pelos quais passaram os beneficiários dos 
programas que impediram que a sua autoestima 
apontasse para um caminho de emancipação sem que 
tivesse a assistência do Estado.  

Ainda precisamos convencer a sociedade, de 
que é papel sim do Estado equilibrar as 
oportunidades. E isso não  é favor que fazemos a 
ninguém, apenas promovemos garantias de direitos.  

E é com esse sentimento que cumprimento o 
Senhor Marcos Firmino, Conselheiro Estadual de 
Direitos Humanos do Espírito Santo; a Senhora 
Marta Maria de Mendonça, Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social de Colatina; a 
Senhora Cyntia Figueira Grillo, Secretária de 
Assistência Social de Venda Nova do Imigrante; a 
Senhora Sabrina Scardua Fiorotti, Secretária de 
Assistência Social do Município de Itarana; e a 
Senhora Iracema de Paula, Secretária de Assistência 
Social do Município de Marechal Floriano.   

Se tiver algum secretário ou secretária 
Municipal que não cumprimentei, perdoem-me. Mas 
cumprimentando a essas cinco, cumprimento o 
conjunto e agradeço imensamente o prestígio e a 
celebração de um programa social tão importante. 
(Muito bem!) (Palmas) 

 
A SR.ª CERIMONIALISTA - 

(ESPERANÇA ALLEMAND) -Agradecemos a 
presença à Senhora Vânia Dal Bem, representando a 
Senadora Ana Rita; à Senhora Mara Simmer, 
Subsecretária de Assistência Social do Município de 
Domingos Martins; e à Senhora Marta Baliano 
Caretta, Coordenadora do Programa Bolsa Família de 
Vitória.  

Neste momento assistiremos ao vídeo 
produzido pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome sobre os dez anos do 
programa Bolsa Família.  
 

(O vídeo é exibido) 

O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 
COELHO) -Somente informamos a todos os 
presentes que fizemos uma apresentação e se as 
pessoas quiserem tê-la, basta dirigirem-se à Mesa, dar 
o nome e o e-mail e a encaminharemos. Quem quiser, 
pode ficar à vontade. O vídeo está disponível na 
internet, mas também podemos encaminhar por e-
mail, com muito prazer. 

Concedo a palavra ao Secretário Estadual de 
Assistência Social e Direitos Humanos, Senhor 
Helder Salomão. 

 
O SR. HELDER SALOMÃO -(Sem 

revisão do orador) -Boa noite a todos e a todas. 
Saudamos o Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 
proponente desta sessão especial, que tem o objetivo 
de discutir os dez anos do Programa Bolsa Família e 
parabenizamos V. Ex.ª não só pela realização desta 
sessão, mas pela atuação que teve à frente da 
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos. Sabíamos que seria um desafio sucedê-lo e 
fazemos de tudo para avançarmos ainda mais na área 
de assistência social. Felizmente, com o apoio da 
nossa equipe e do Cogemases, que está representado 
pela querida amiga e Presidenta Maria Helena Netto, 
como também pela Senhora Cíntia Figueira Grillo, 
que é Vice-Presidenta, e com o esforço de todos, 
conseguimos continuar o trabalho e estabelecer novas 
conquistas importantes.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, V. Ex.ª 
me poupou, pois já passou tantas informações e 
tantos números que não preciso mais falar desses 
números, que são muito significativos no Espírito 
Santo e no Brasil. Mais uma vez parabenizo  V. Ex.ª 
pelo trabalho na Secretaria de Estado de Assistência 
Social e também pelo trabalho nesta Assembleia 
Legislativa. V. Ex.ª foi quem criou a Comissão da 
Assistência Social e está fazendo um belo trabalho. 

Saudamos o nosso amigo e Prefeito do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim, Senhor 
Carlos Casteglione, que foi Deputado Estadual na 
mesma época em que também fomos. Vivemos nesta 
Assembleia Legislativa momentos importantes 
porque foi quando o Espírito Santo deu uma grande 
virada na política. Chegamos a esta Casa de Leis em 
2003, ano marcante na história política do Espírito 
Santo e ficará marcado como um ano em que 
iniciamos uma nova etapa. Eu e o Senhor Carlos 
Casteglione estivemos juntos naquele momento e 
pudemos viver essa experiência importante. 

Saudamos mais uma vez a Senhora Maria 
Helena Netto e agradecemos-lhe pelo trabalho 
conjunto que temos feito em parceria entre a 
Secretaria de Assistência Social e o Cogemases. 
Saudamos os demais gestores municipais que estão 
presentes. Saudamos a Senhora Ana Cristina dos 
Passos Rocha, que é beneficiária. Não pediremos, 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho, a elas que sorriam 
porque V. Ex.ª já o fez. Mas brincamos e as duas já 
começaram a sorrir. Saudamos também a Senhora 
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Helení Maria Elmer Zorzal, duas beneficiárias do 
Programa Bolsa Família. Na verdade, é importante 
duas beneficiárias comporem à Mesa porque o 
sentido do Programa Bolsa Família é atender a quem 
mais precisa. O Governador do Estado, Senhor 
Renato Casagrande, disse que temos que fazer mais 
por quem mais precisa. E o Programa Bolsa Família 
tem exatamente o significado de contribuir para 
chegarmos com políticas públicas de transferência de 
renda, de inclusão produtiva e de acesso aos serviços 
a quem mais precisa. Temos certeza de que o Brasil é 
muito mais forte e muito mais cidadão a partir do 
fortalecimento desses programas sociais, em especial 
desse de transferência de renda, que é o programa 
Bolsa Família. 
Saudamos a Senhora Flávia Cazolo, representante do 
Ministério Público e todas as pessoas presentes. 

 Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 
recentemente participamos de um painel 
internacional em Brasília e nele foram apresentadas 
as experiências de oito países que têm programas de 
transferência de renda. Tivemos a oportunidade de 
conhecer experiências ocorridas em outros países 
que, como o Brasil, tomaram iniciativas que visam a 
promover a inclusão das pessoas. Por razões óbvias e 
não tão óbvias, uma vez que a sociedade é complexa, 
os fatores que levam uma pessoa, uma família ou 
uma parcela da sociedade a ficar excluída tem 
explicações diferentes em cada canto do nosso País e 
em outros países. Percebemos que as apresentações 
mostram com clareza - assim como o Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho mostrou de maneira 
exemplar - como um programa desse faz diferença na 
vida das pessoas. Essa discussão sobre porta de saída 
e porta de entrada pode ser feita por todos nós com os 
mais diferentes enfoques. De fato, quando o Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho disse que precisamos 
pensar em uma porta de saída, outros têm dito que o 
Programa Bolsa Família, o Bolsa Capixaba que 
temos no Estado do Espírito Santo, é uma porta de 
saída da exclusão. Mas é uma porta de entrada para a 
cidadania, para a inclusão social, para a dignidade, 
para o emprego e para o exercício pleno da cidadania. 
Ao mesmo tempo, um programa como o Bolsa 
Família, como o Bolsa Capixaba significam saída de 
uma situação de exclusão e entrada em uma situação 
de garantia de direitos. 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 
aproveitamos a oportunidade para dizer que hoje, 
para mim, é uma honra estar à frente da Secretaria de 
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Já 
encontramos um trabalho estruturado há alguns anos. 
De fato, temos o Secretário atual e dois Ex-
Secretários que contribuíram com o trabalho de 
estruturação daquela Pasta. Sempre dizemos que 
ainda não temos na assistência social a visibilidade 
que ela merece. Mas temos dito que já sabíamos 
disso porque fomos gestor municipal e agora 
percebemos ainda mais, Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho, a capilaridade que tem a política de 

assistência. Só a Educação e a Saúde têm a mesma 
capilaridade da assistência social; as três políticas que 
se estruturam. Mas a assistência social tem um 
diferencial porque a Saúde e a Educação nem sempre 
conseguem chegar às famílias mais necessitadas; e a 
assistência social consegue, por meio do processo de 
busca ativa e intensa, e isso pode ser observado com 
o dado importante mostrado pelo Senhor Deputado 
Rodrigo Coelho, de como tem crescido o número de 
famílias inscritas no CAD-Único, isso é sinal de uma 
movimentação permanente do Governo Federal e dos 
governos estaduais, em especial dos municípios, das 
equipes, dos profissionais de assistência social que 
fazem o trabalho de busca ativa. 

No Estado do Espírito Santo recentemente 
me emocionei com um e-mail que merece ser 
divulgado e já me comprometi que o farei. Senhora 
Maria Helena Neto e Senhor Carlos Casteglione, o e-
mail é de uma técnica do Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - 
Incaper, que participa conosco no Estado do 
programa Incluir no Campo. Ela diz no seu e-mail 
que agora começou a perceber efetivamente a 
importância do trabalho de assistente social porque 
ela, que é extensionista e trabalhava muito mais no 
escritório, dentro de quatro paredes, foi a campo 
fazer o trabalho de busca ativa e começou a ver outra 
realidade diferente daquela que estava acostumada a 
trabalhar. Ela diz no e-mail que muitos técnicos do 
Incaper achavam que não tinham pessoas na extrema 
pobreza no campo. E ao sair do gabinete e fazer a 
busca ativa, começaram a descobrir uma nova 
realidade, e a partir daí mudou a perspectiva de 
atuação. Com alguém que não é da área da 
assistência, mas que junto com o programa Incluir, 
criado quando o Senhor Deputado Rodrigo Coelho 
era secretário, chegamos efetivamente ao 
atendimento das famílias que mais necessitam. O 
programa Bolsa Família é, de fato, um programa 
extraordinário.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, realço 
uma observação que V. Ex.ª falou nesta reunião. 
Imaginem o nosso país sem um programa como esse, 
hoje. Porque para municípios como Cariacica, 
Vitória, Vila Velha e Serra, que são grandes é difícil 
percebermos a diferença que faz injetar na economia 
local recursos do programa Bolsa Família. Mas 
imaginemos que esse programa deixasse de existir, 
amanhã. Vocês viram os números nesta reunião. Este 
ano, no Estado do Espírito Santo, até setembro, 
duzentos e trinta e seis milhões de reais. É dinheiro 
que vai para gerar emprego no município, volume no 
comércio local, ou seja, é um recurso que movimenta 
efetivamente a economia dos municípios brasileiros. 
Movimenta a economia, gera empregos e 
oportunidades para as pessoas.  

Creio que vivemos um momento, e aí encerro 
a minha fala, mas repetirei as palavras que disse em 
Brasília, em um seminário, onde pude apresentar a 
experiência do Estado do Espírito Santo, ouviram 
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Senhor Deputado Rodrigo Coelho e Senhor Carlos 
Casteglione? A experiência do Estado do Espírito 
Santo de transferência de renda, que é o programa 
Bolsa Capixaba. E disse e repito nesta reunião e 
tenho dito muito isso, até pouco tempo atrás a 
assistência social, programas sociais, entravam 
apenas na agenda eleitoral. Passados os processos 
eleitorais, esses temas desapareciam da agenda 
cotidiana das administrações. O grande mérito nos 
últimos anos, o Governo Federal fez um esforço 
muito grande, é que conseguimos colocar a 
assistência social na pauta central dos debates sobre 
as políticas públicas, no nosso país.   

A conferência que fizemos ontem e hoje no 
Estado do Espírito Santo, para mim foi muito 
significativa, porque foi uma conferência com muito 
debate, com propostas e com recomendações. Foi um 
momento rico de debate de todos os trabalhadores, 
usuários e dos gestores municipais sobre os desafios 
da assistência social. Teremos agora a conferência 
nacional em dezembro. E tenho certeza que o Suas, o 
Sistema Único de Assistência Social, está se 
traduzindo num grande sistema de proteção social 
para as famílias brasileiras. E temos que dar a nossa 
contribuição, por meio do Governo Federal e dos 
Governos Estaduais.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, na Seadh, 
a Senhora Maria Helena esteve presente numa 
reunião, sou conhecido como o porta-voz dos 
municípios, mesmo sendo Secretário de Estado, por 
quê? Porque não acredito em eficácia e eficiência das 
políticas públicas se não valorizarmos os municípios 
brasileiros, se não entendermos que a vida acontece 
efetivamente nas cidades. E não podemos abrir mão 
de cada vez mais criar condições para que os 
municípios tenham condições de executar com 
qualidade as políticas públicas.  

Por isso, mesmo representando o Governo do 
Estado do Espírito Santo, tenho sido um defensor, 
porque conheci na ponta o que é efetivamente ser um 
gestor municipal. Estou cada vez mais convencido de 
que a União e os Estados têm que olhar para os 
municípios com carinho e sensibilidade e com 
recursos que garantam a execução das políticas. 

Por fim, fazer um convite a vocês. Amanhã, 
às 10h, no Centro de Convenções, teremos a presença 
da Senhora Tereza Campello, Ministra de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que 
participará de uma solenidade conosco, juntamente 
com o Senhor Renato Casagrande, Governador do 
Estado do Espírito Santo, com prefeitos municipais e 
gestores. Teremos três motivações importantes, 
primeiro lançaremos o novo modelo do programa 
Bolsa Capixaba.  

Na verdade, o programa Bolsa Capixaba, que 
também foi criado quando o Senhor Presidente 
Rodrigo Coelho era Secretário de Estado da 
Assistência Social, cumpriu um papel importante até 
aqui. Quando cheguei à secretaria, a discussão já 
estava bem adiantada, mas não pudemos lançar antes. 

A ideia era lançar no ano passado, mas não 
conseguimos, não é Senhor Presidente Rodrigo 
Coelho? Porque o Ministério de Desenvolvimento 
Social pediu ao Espírito Santo um tempo para 
estruturar a partir daquilo que foi anunciado, em 
março, pela Presidente Dilma Rousseff.  

Anunciaremos amanhã um novo formato do 
programa Bolsa Capixaba, saltando de nove mil para 
trinta e duas mil famílias beneficiárias. Um 
investimento que chegará a vinte e cinco milhões ao 
ano -hoje, o investimento é em torno de oito milhões 
e quinhentos mil reais por ano. Teremos um avanço 
muito grande, e apresentaremos aos municípios o 
número de famílias que serão beneficiadas em cada 
um deles, embora esse número seja variável, porque 
uma família pode entrar e outra sair. 

Atenderemos, só para vocês saberem, trinta e 
duas mil famílias que têm crianças de zero a seis 
anos. A ideia do programa Bolsa Capixaba agora é 
apostar na primeira infância -inclusive foi um pedido 
da Ministra Teresa Campelo, que analisássemos -e o 
Governador bateu o martelo. Anunciaremos isso a 
partir de amanhã, e já pagamos a primeira parcela no 
mês de novembro, e daí por diante seguiremos com o 
programa Bolsa Capixaba.  

Outra motivação - sei que os municípios 
gostarão muito - é que conseguimos adiantar o 
processo, e anunciaremos amanhã a liberação de 
dezenove milhões de recursos do Funcop.  Ouviu, 
Senhor Carlos Casteglione? Durante o mês de 
outubro e novembro ainda existem alguns processos 
para finalizar, mas liberaremos dezenove milhões 
entre outubro e novembro para todos os municípios 
capixabas -exceto para cinco que não recebem. 
Cachoeiro de Itapemirim com certeza receberá, além 
dele, muitos outros municípios capixabas. 

E por fim, faremos uma formatura do 
Pronatec. Amanhã Serão quase dois mil formandos. 
Será uma festa. É o Pronatec do programa Bolsa 
Família que no Estado do Espírito Santo 
conseguimos acelerar. A Ministra fez um pedido para 
acelerarmos o Pronatec no Estado e conseguimos, 
graças aos municípios. Ouviu, Maria Helena Netto? 
Graças aos municípios, mais uma vez. A parceria 
com os municípios funcionou, e mais uma vez 
faremos uma festa com quase dois mil formandos no 
Centro de Convenções. Os Senhores estão 
convidados, amanhã, às 10h, para esse grande 
momento do programa Bolsa Capixaba, do Funcop e 
do Pronatec.  

Um grande abraço. Que continuemos 
acreditando que a força da transformação vem de 
políticas públicas que atendam àqueles que mais 
precisam. Boa-noite e parabéns, Senhor Presidente 
Rodrigo Coelho. (Muito bem) 
 

O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 
COELHO) -Com permissão de V. Ex.ª, contarei um 
caso a partir da fala de V. Ex.ª. 

Quando estávamos estruturando o programa 
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Incluir no Campo, a Senhora Maria Helena Netto 
acompanhou bem porque já estava gestora municipal 
de assistência social. Não era técnico do Incaper que 
não acreditava que havia famílias extremamente 
pobres. A estrutura da agricultura no Espírito Santo 
não acreditava que havia famílias vivendo em 
situação de extrema pobreza no campo. Os técnicos 
do Incaper e da Secretaria de Agricultura não 
acreditavam. 

 Por fim, com tanta dificuldade em fazer isso 
se consolidar, fiz um desafio ao Senhor Secretário 
Enio Bergoli, à época. Disse-lhe: vou destacar dois 
técnicos da Secretaria de Assistência Social, e o 
Senhor, Secretário, destaque quantos técnicos quiser. 
Visitaremos quatro municípios, dois do norte e dois 
do sul. O Senhor escolhe os municípios e vou mostrar 
famílias extremamente pobres no campo. E foi assim 
que nasceu o programa Incluir no Campo, porque 
depois da viagem, voltaram sabendo que existiam 
famílias vivendo em situação de extrema pobreza no 
campo, e que já tínhamos o endereço delas por meio 
do cadastro único, que pouco se utilizava.  

É importante fazermos esse registro, e 
também é importante dizer o seguinte: a partir desse 
reconhecimento, a Secretaria de Agricultura se 
empenhou e o programa Incluir no Campo é uma das 
estratégias mais transformadoras do ponto de vista da 
inclusão social que o Estado do Espírito Santo tem. É 
um programa que nos orgulha muito, pelo qual tenho 
muito carinho por ter idealizado, pois foi à duras 
penas que ele nasceu. Foi uma articulação muito dura 
porque precisávamos vencer muitas coisas, Senhor 
Prefeito Carlos Casteglione, mas está aí sendo 
executado e coordenado com muita eficiência pelo 
nosso Secretário Helder Salomão. Depois do gancho 
que  
S. Ex.ª deu, não poderia deixar de contar essa 
história.   

A Senhora Maria Helena Netto falará daqui a 
pouco. S. S.ª levantou uma bola, Senhor Prefeito que, 
caso S. Ex.ª tenha os números do programa no 
Município de Cachoeiro do Itapemirim, S. Ex.ª pode 
dizê-los.  Estamos falando sobre o valor aproximado 
de duzentos e trinta e seis milhões de reais do 
programa Bolsa Família.  

Se colocássemos o BPC, teríamos mais um 
número ou mais, porque o BPC costuma ser um valor 
maior que o valor do programa Bolsa Família. 
Teríamos mais trezentos ou quatrocentos milhões de 
reais. Quase um bilhão de reais no bolso dos 
capixabas, somente no Estado do Espírito Santo, com 
o programa de transferência de renda na área da 
Assistência Social, feita pelo Governo Federal. Isso é 
digno de registro!  

Concedo a palavra ao Senhor Carlos 
Casteglione, companheiro, amigo e Prefeito do 
Município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 
O SR. CARLOS CASTEGLIONE -(Sem 

revisão do orador) -Boa-noite! É uma alegria 

retornar a esta Casa de Leis e, evidentemente, quando 
volto a este Plenário, sempre tenho minhas 
lembranças do tempo em que por seis anos militei 
com um mandato e meio de Deputado Estadual. A 
partir disso, fui Secretário de Estado e escolhido pelo 
povo do Município de Cachoeiro de Itapemirim para 
ser Prefeito. Estou conduzindo a Prefeitura pelo 
segundo mandato. 

Nesse processo de estar na Assembleia 
Legislativa, pude compartilhar com grandes amigos o 
debate importante. Por isso, saúdo o Senhor Helder 
Salomão, nosso companheiro, Secretário de Estado 
de Assistência Social e Direitos Humanos, ex-
prefeito que comigo viveu as angústias de ser 
Prefeito, os desafios, as vitórias e as alegrias de ser 
gestor público municipal. Parabenizo S. Ex.ª pela 
condução da Secretaria e, na condição de Secretário, 
na condução do programa estadual Bolsa Família e 
do programa Incluir. 

Saúdo e parabenizo a iniciativa do Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho, cachoeirense que nos 
orgulha, por seu trabalho na Secretaria de Estado de 
Assistência Social e na Assembleia Legislativa. S. 
Ex.ª tem adotado iniciativas de tornar visíveis 
programas importantes do Governo Federal com 
parceria do Governo Estadual. 

Sem dúvida nenhuma, o período de dez anos 
do programa Bolsa Família é um motivo para 
celebrarmos. 

Saúdo e agradeço à Senhora Maria Helena 
Netto, presidenta do Cogemases, a presença. Não tive 
a oportunidade da companhia da Senhora, na minha 
época de gestor estadual, mas sei que as gestoras e os 
gestores da Assistência Social nos municípios são 
mulheres e homens dedicados à luta de fazer as 
transformações sociais neste Estado, conforme os 
desafios em cada município. 

Saúdo as Senhoras Helení Maria Elmer 
Zorzal e Ana Cristina dos Passos Rocha, 
beneficiárias do programa Bolsa Família. Sei que as 
Senhoras são importantes. E a iniciativa de ter a 
presença das Senhoras nesta sessão é fundamental. 

Serei muito breve em minha fala. Reporto-me 
ao dia 1.º de janeiro de 2003, dia memorável na 
história do nosso País, dia da posse do Presidente 
Lula. O Brasil todo acompanhou S. Ex.ª dizer que a 
principal meta de seu Governo, iniciado naquele dia, 
seria fazer com que todas as famílias brasileiras 
pudessem ter, no mínimo, três refeições diárias, café, 
almoço e jantar. Foi uma marca para o povo 
brasileiro. A partir desse dia, um arcabouço de 
projetos e de programas sociais foi sendo construído 
e hoje podemos celebrar dez anos do programa Bolsa 
Família, com tantas vitórias. Não sei se o ex-
presidente Lula tinha noção do que seria essa 
transformação. Hoje, com a condução da Presidenta 
Dilma Rousseff, temos trinta e seis milhões de 
brasileiras e brasileiros emancipados e fora da 
condição de extrema pobreza. 

Isso eleva certamente a autoestima do povo 
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brasileiro e, acima de tudo, faz com que a margem de 
consumo possa aumentar. O nosso Brasil hoje, 
mesmo diante de tantas dificuldades mundiais, dá 
bons exemplos de crescimento, de cuidados e de 
projetos sociais que honram a nossa história e que 
honram, certamente, esses dez anos de luta que 
fazemos para transformar a vida de cada cidadão e 
cidadã brasileira, especial e principalmente aqueles e 
aquelas que até esse tempo não tinham esse direito 
garantido em cada rincão deste Brasil.  

Além dos projetos que foram se incorporando 
a esse grande programa do Bolsa Família -que hoje 
celebra dez anos e que vimos no vídeo tão bem 
produzido -temos que acrescentar, por exemplo, o 
Luz para Todos, que foi um projeto magnífico para 
levar cidadania às famílias rurais. Lembro-me 
sempre, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, que o 
Programa de Empreendedorismo -empreendedor 
individual da micro e da pequena empresa -também 
cresceu demais nesse processo.  

Vivo o dia a dia das comunidades de 
periferias da nossa cidade Cachoeiro de Itapemirim e 
percebemos na prática o quanto o Bolsa Família, e 
até o BPC, muito bem lembrado pela Senhora Maria 
Helena Netto, tem feito de transformações nas nossas 
comunidades. O crescimento do pequeno comércio 
nos bairros de periferia, as mudanças de 
comportamento das famílias a partir do projeto social 
do programa Bolsa Família, que vivenciamos na 
prática lá nos nossos municípios, e atesto isso como 
Prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim.  

Tenho certeza, Senhor Rodrigo Coelho, de 
que tudo que tem sido feito no Brasil tem chegado ao 
Espírito Santo com a parceria do Governo do Estado 
desde 2003. Fui Secretário de Estado em 2007 e em 
2008, tive a honra de ser Secretário de Estado de 
Assistência Social e Desenvolvimento Social. 
Conduzi, com certeza, um dos projetos mais 
interessantes da minha vida que foi ser gestor da 
Assistência Social e vivenciar e ajudar os municípios 
naquela época a construir esse arcabouço 
fundamental de apoio às famílias capixabas, de 
maneira especial, àquelas que mais precisam.  

Hoje, Cachoeiro de Itapemirim tem em torno 
de seis mil e setecentas famílias inclusas no Bolsa 
Família. Temos um cadastro único de quase doze mil 
famílias onde esse cadastro é utilizado para oferta de 
todos os programas sociais que estamos construindo e 
fortalecendo dentro do Município de Cachoeiro de 
Itapemirim. Desde a moradia até o processo de 
acompanhamento pelas equipes da Saúde, da 
Educação e da Assistência Social, fazendo com que 
nossas crianças tenham os direitos garantidos. Além 
disso, cumprindo com as exigências do programa 
Bolsa Família, fazendo a emancipação das crianças, 
dos idosos e das famílias de Cachoeiro de 
Itapemirim.  

Senhor Presidente Rodrigo Coelho, para 
celebrar dez anos do Bolsa Família no Brasil e seus 
resultados positivos no Espírito Santo, de fato 

merecia uma inciativa tão interessante quanto esta 
sessão especial que V. Ex.ª convocou para 
compartilhar este momento histórico para o povo 
brasileiro, considerando o primeiro dia do ano de 
2003 até o ano de 2013, com todas as transformações.  

Temos ainda muitos desafios, tanto em nível 
municipal, quanto estadual e federal. Mas é com a 
união de todos e de todas que construiremos cada vez 
mais forte o programa Bolsa Família e tantos outros 
projetos sociais de emancipação das famílias 
brasileiras, capixabas, pelas quais estamos 
responsáveis neste momento.  

Parabéns, Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 
(Muito bem!) (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 
COELHO) -Muito obrigado, Senhor Prefeito Carlos 
Casteglione.  

Concedo a palavra à Senhora Maria Helena 
Netto, Presidenta do Colegiado de Gestores 
Municipais da Assistência Social e Secretária 
Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania de 
Guarapari.  
 

A SR.ª MARIA HELENA NETTO -(Sem 
revisão da oradora) -Boa-noite! Cumprimento a 
Mesa em nome do Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 
Em nome da Senhora Cíntia Figueira Grillo, 
cumprimento os gestores da assistência presentes. 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, V. Ex.ª 
demonstra mais uma vez a importância da assistência 
social. Ter esta Mesa com três ex-gestores é muito 
importante, porque conseguimos, por meio do 
trabalho de V. Ex.as e dos gestores municipais, 
mostrar que a assistência social é fundamental. Não é 
somente a educação; e olha que sou da educação; não 
é somente a saúde; já fui secretária de saúde; mas a 
assistência é importante também. 

E V. Ex.as deixaram marcas na assistência. A 
assistência é uma cachaça; bebemos, mas não 
conseguimos largar e acabamos ficando embriagados. 
Tentamos sair, mas não conseguimos. Mesmo 
quando estamos fora, acabamos incorporando a 
assistência diariamente.  

Já disse isso em nosso último encontro em 
Venda Nova do Imigrante: não aceitamos mais do 
Senhor Governador qualquer gestor à frente da 
assistência social. Queremos gente comprometida 
como V. Ex.as, que deixaram a marca dentro da 
assistência; é isso que queremos. 

Temos várias frentes para falar da assistência. 
É um assunto que nos deixa empolgadas e 
emocionadas.  

Somos defensores do Bolsa Família. V. Ex.as 
trabalharam na criação e somos defensores. Nós, 
gestores, somos aqueles que dentro do município 
lutamos todos os dias, falamos todos os dias com 
aqueles que desconhecem o programa e fazem 
críticas.  

Não aceito críticas de quem não conhece o 
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programa. O programa consegue chegar ao povo que 
mais precisa dele. O programa consegue demonstrar 
a mudança, a transformação. E, às vezes, ouço 
pessoas dizerem assim: fica repassando recurso? O 
programa é cheio de condicionantes. Não é, assim, 
passar à revelia como se não existisse critério. Então, 
por isso a importância de se conhecer e de se falar. E 
V. Ex.ª, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, ao criar a 
Comissão de Assistência Social, nos permiti mostrar 
a quem não tem a oportunidade de conhecer e faz 
crítica a importância da assistência social nos 
municípios. 

Estava sentada falando quando V. Ex.ª estava 
apresentando dados. Digo o seguinte: no meu 
Município de Guarapari a folha de pagamento está 
em torno de seis milhões. Com o BPC e o Bolsa 
Família, colocamos dentro do Município de 
Guarapari quase a metade da folha de pagamento. 
Quase três milhões. É um dinheiro que movimenta o 
comércio e toda a estrutura do Município, além de 
proporcionar dignidade àquele que mais precisa. 
Acho que o mais importante no programa é a 
oportunidade de oferecer dignidade. 

Vivemos em um País que deve demais da 
conta às pessoas mais pobres e aos negros. Temos 
uma camada de excluídos lá de trás que o País 
precisa resgatar e reverter essa situação. E o 
programa Bolsa Família, assim como a reserva de 
cotas, veio justamente para fazer essa intervenção, 
dar oportunidades. 

Estamos fazendo um programa de habitação, 
Senhor Helder Salomão, em Guarapari. Hoje, 
terminamos o nosso diagnóstico. Fiquei feliz ao ver 
esse diagnóstico e estou encantada em fazer 
habitação. O Senhor Deputado Rodrigo Coelho 
esteve conosco na ordem de serviço, em dezembro de 
2012, e estará conosco na entrega. Em janeiro de 
2014, estará pronto. Se forem comigo a Guarapari 
verão como a região mudou e está bonita. Quando se 
pega o cadastro e olha o diagnóstico, percebe-se 
quem são as pessoas. Quando vamos para dentro da 
comunidade para conversar com ela, devemos 
recebê-la, não excluí-la, pois são cidadãos. 
Precisamos receber essas pessoas com dignidade, 
com respeito. Precisamos valorizar cada uma delas. 
Precisamos de diálogo. 

Aqueles que não conseguem perceber a 
importância da assistência social, a importância do 
programa Bolsa Família dentro da política da 
assistência, precisam dialogar. A Assembleia 
Legislativa, por meio do Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho, demonstra a oportunidade de mostrar à 
população que os beneficiados não estão recebendo 
esmolas, não. O País está tentando reparar um mal 
que fez, está tentando ajudar para que essas famílias 
possam se estruturar e saírem da extrema pobreza, 
dessa vida de falta de oportunidade. 

Neste momento, é necessário falar do 
Governo do PT. Sou do tempo de uma escola do 
período de ditadura. Digo que sou deste período, 

porque morei no Rio do Janeiro no período mais 
intenso da ditadura e tenho orgulho dessa 
democracia. Foi uma conquista. Foi o único Governo 
que com dignidade olhou para o pobre e deu-lhe 
oportunidade de estudar. Hoje só não estuda quem 
não quer. Quando eu era jovem não era assim. Não 
tínhamos oportunidade. Morava perto do Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho, em Apiacá. O lugar mais 
próximo para estudar numa faculdade era em 
Cachoeiro de Itapemirim. Tudo era muito difícil e 
cheio de obstáculos. Percebemos que este Governo 
criou oportunidades. Isso ninguém pode contestar. 
Pode gostar, não gostar, mas não há como contestar. 
A igualdade está instalada no Governo do PT. E isso 
me enche de orgulho, porque não nasci em berço de 
ouro, não tive as oportunidades daquela época, mas 
vejo que hoje o Governo tem condições de dar essa 
oportunidade.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, agradeço 
a oportunidade a V. Ex.ª. Continuaremos dentro do 
município trabalhando. Tivemos uma mudança de 
gestores no início do mandato, mas os que chegaram 
são comprometidos. Estou na assistência social há 
um bom tempo, mais de cinco anos, e nunca vi uma 
leva tão comprometida, um pessoal com 
determinação e vontade de trabalhar muito grande. 
Muito obrigada. (Muito bem!) (Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO) -Minha querida Maria Helena, se a 
Senhora não me convidar para participar daquele 
programa habitacional, ficaremos aborrecido. Ficou 
tão grande e mística a organização do Programa 
Habitacional de Guarapari. Sabemos que foi por 
conta do trabalho da equipe de S. Ex.ª da Secretaria 
Municipal de Trabalho, Assistência,  Cidadania e 
Habitação. 

Neste momento, chamamos para fazer uso da 
palavra quem realmente devemos ouvir nesta noite, 
nossa querida Ana Cristina dos Passos Rocha, 
beneficiária do Bolsa Família, do bairro Tabuazeiro, 
em Vitória. Depois da fala da Senhora Ana Cristina, a 
palavra será franqueada. 

 
A SR.ª ANA CRISTINA DOS PASSOS 

ROCHA -(Sem revisão da oradora) -Boa-noite! 
Represento os beneficiários do Bolsa Família de 
Vitória, acompanhada pelo Centro de Referência de 
Assistência Social, Cras de Maruípe. Há nove anos 
recebo o benefício, que tem me ajudado na educação 
de meus filhos. 

Tenho um filho de dez anos, que tem 
dificuldade de aprender a ler e escrever e há dois 
anos pago professora particular para ele se 
desenvolver na escola. O Bolsa Família tem me 
ajudado muito para comprar alimento para eles, um 
biscoito que estiver faltando, um remédio. Repito, há 
nove anos, o Bolsa Família me ajuda muito. 
Obrigada. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 
COELHO) -A palavra está franqueada. Usem esse 
microfone. Ah, se S. S.ª quer ir à tribuna, pode ir, tem 
todo o direito. Quem sabe não é prenúncio do 
amanhã. 
 

A SR.ª ROSÂNGELA DE OLIVEIRA 
ROSÁRIO -Não sei falar tão bem quanto o Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho, mas como S. Ex.ª estava 
falando sobre tirar a assistência, porque às vezes as 
pessoas falam assim: ah, dá o anzol. Aí contarei 
primeiro a minha história. Tenho três filhos e quando 
comecei a receber o Bolsa Família, meu filho tinha 
seis anos. Vivia sozinha com três filhos para criar. Às 
vezes dormi, acreditem, chorando porque não tinha 
nada para meus filhos comerem. Quando surgiu esse 
programa, foi um alívio na minha vida. Foi um alívio, 
porque em casa tem só o básico, compramos com 
trezentos reais e fico contando com esse dinheiro que 
sei que chegará ao final do mês.   

Sou uma simples faxineira, mas simples não, 
sou um faxineira com muito orgulho. Como trabalho 
em muitas casas e falo sobre o Bolsa Família e que 
esse programa ajudou-me muito e hoje tenho uma 
casa, mas antes não tinha. Não comprei com o Bolsa 
Família, mas ele me ajudou, porque comprando 
alimentos com esse programa, consegui um dinheiro 
e comprei uma casa; tenho o meu lote, graças a Deus. 
Uma pessoa falou assim: Te tiram do casulo, porque 
não deixaram a borboleta sair sozinha. Te tiram do 
casulo. E aí falei: Graças a Deus, porque agora tenho 
o Bolsa Família que me ajuda muito.  

Como S. Ex.ª falou também, as pessoas falam 
assim sobre esse negócio de dar o anzol para pescar, 
isso é porque eles não conhecem mesmo a nossa vida 
desde criança, eles não sabem como fui criada. Ela 
me comparou a sua família, onde teve mãe, pai, 
pessoas que cuidaram dela. Não foi o meu caso e não 
foi o caso de muitas pessoas que recebem o Bolsa 
Família, que não tem a mente de falar em público, de 
trabalhar, de ter uma vida, uma coisa assim mais de 
chegar e conversar. Ela não olhou esse lado, não 
pensou para falar. E falou assim: Te tiraram do 
casulo. E fiquei assim olhando para ela e pensei: ele 
não sabe o que está falando. 

Agradeço a todos do Bolsa Família e que 
continuem em frente. Hoje os meus filhos estão 
rapazes e graças a Deus estão começando a fazer o 
Coep, e me ajudam dentro de casa também. 
Agradeço, obrigada. Meu nome é Rosângela e moro 
em Linhares. Estou representando minhas amigas.  

 

O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 
COELHO) -Muito bem! Alguém mais quer fazer uso 
da palavra? Por favor, fique à vontade. V. S.ª pode 
até escolher o microfone que quiser falar. 

Senhora Rosângela de Oliveira Rosário, V. 
S.ª nos emocionou. Quando falo, não tenho a mesma 
verdade.  

 
A SR.ª LÚCIA HELENA MACHIOLLI -É 

com essa emoção da Senhora Rosângela de Oliveira 
Rosário e com esse serviço maravilhoso que a Mesa 
vem prestando à sociedade capixaba, que me fez estar 
nesta reunião. Sou moradora do Município de Vila 
Velha. Conheço toda a trajetória do Senhor Helder 
Salomão, o seu trabalho social no Grito dos 
Excluídos. Estivemos muitos anos juntos. Conheço o 
trabalho do Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 
Quando S. Ex.ª convidou-me nesta semana, falei: 
olha, vou abrir esse espaço, estarei lá.  

No momento, passamos por muitos 
problemas de saúde na família, mas a minha família 
não deixaria de estar presente nesta reunião e fico 
toda emocionada falando isso. Passamos por questões 
de saúde, mas a nossa família é muito comprometida 
com tudo que vem sendo feito no social nos últimos 
dez anos no País. 

Engrossamos o que Senhora Presidenta 
Dilma Rousseff falou sabiamente no início da sua 
posse: não podemos descansar enquanto houver 
brasileiros com fome. A erradicação da miséria é 
uma meta que assumo. Quando S. Ex.ª fala isso, nós, 
sociedade, temos que assumir junto essa meta. Nós, 
sociedade, temos que assumir a cada dia, a cada 
instante, e não sossegar enquanto um brasileiro 
estiver com fome. A alimentação é a primeira 
necessidade básica do ser humano.  

Esses dez anos nossos de governo popular, de 
governo que luta intransigentemente pela defesa dos 
direitos humanos e, sobretudo, pelos direitos dos 
excluídos, daqueles que foram por quinhentos anos 
da história do País esquecidos, maltratados, que 
vieram de geração em geração sofrendo. Então, a 
hora é essa. A hora vem sendo essa nesses dez anos. 
Que a gente continue não só dez anos, mas que a 
gente continue nessa luta e que a gente entenda que a 
luta é do deputado, é do secretário, é da presidenta, é 
nossa, é da nossa família. Que a gente estenda a mão 
para que esse projeto continue.  

Conforme a Rosângela disse, tem muita gente 
que fala: Ah! Eu vou ensinar pescar e não dar o 
peixe. Agora pergunto a vocês. Como eu, enquanto 
educadora que sou, vou ensinar uma criança a pescar 
se ela está com fome? Essa é a pergunta que faço. Só 
existe educação se a necessidade básica estiver 
resolvida. Essa é a pergunta que faço quando as 
pessoas falam que é um assistencialismo o Bolsa 
Família.  

O programa Bolsa Família vem, assim como 
as quotas, recuperar questões que historicamente 
foram tiradas dessas pessoas. Então, se 
historicamente, há quinhentos anos, os nossos 
antepassados foram perdendo oportunidades, é hora 
de se ter uma ação contundente para equiparar e 
erradicar a miséria da sociedade.  

É brilhante o trabalho realizado pelo Estado 
do Espírito Santo, que foi muito bem colocado nesta 
sessão pelas pessoas que me antecederam, por toda a 
Mesa, e o trabalho que está sendo feito no Brasil. Um 
trabalho brilhante em que já chegamos a uma 
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diminuição de cinquenta e quatro por cento de 
redução da miséria no País. Lembro que isso é um 
exemplo para o mundo que sofre. O que estamos 
vivendo hoje, no Brasil, estamos levando também 
ao mundo. É o Espírito Santo, junto com outros 
estados brasileiros, levando ao mundo que é 
possível um mundo melhor, que é possível a gente 
lutar intransigentemente pelos direitos humanos e 
saber que resolver essa necessidade básica, que é a 
fome, a fome precede todas as outras necessidades 
do ser humano.  

Não dá para deixar um projeto dessa 
natureza. Só dá para parabenizar todos vocês. É 
gratificante saber que as pessoas se comprometem, 
fazem. Saber que as pessoas que recebem recurso 
do Bolsa Família estão aplicando com dignidade. 
É muito bonito, como vocês falaram, quando a 
beneficiada diz: usei para comprar um alimento 
para o meu filho; usei para pagar uma aula de 
reforço para o meu filho; usei para comprar algo 
que com o meu salário do dia a dia não era 
possível fazer. Por mais que a pessoa trabalhe, esse 
complemento é fundamental, sem dúvida.  

Aproveito para lembrar três aspectos. 
Quando se trabalha a questão da fome e busca 
erradicar a miséria no País, junto a isso, estamos 
combatendo o chamado trabalho infantil. Muitas 
famílias, não por que querem, mas são obrigadas a 
colocar o filho para trabalhar, porque a família está 
passando fome. Quando se trabalha o programa 
Bolsa Família, está contribuindo para diminuir o 
trabalho infantil. 

O Bolsa Família contribuirá para evitar que 
muitas famílias caiam nos vícios, principalmente 
no alcoolismo, porque na hora do desespero da 
fome, a fraqueza bate e se cai no desespero. É 
provado que, quando se trabalha a fome em uma 
família e se resolvem essas questões básicas, 
diminui o número de alcoolismo na família, de 
vícios, tanto de drogas lícitas quanto ilícitas, 
porque se está trabalhando essa necessidade básica. 

A terceira diminuição, também provada, 
quando se diminui a miséria no mundo, é a questão 
da violência, no que diz respeito às pessoas serem 
apanhadas no tráfico de pessoas, no abuso sexual e 
em outras mazelas. 

Na verdade, quando trabalhamos a questão 
básica da fome, trabalhamos com mais três 
vertentes sociais: ajudamos a erradicar o trabalho 
infantil, a evitar o aumento de viciados no País -
hoje uma epidemia -e a impedir que pessoas, com 
promessas falsas, iludam outras pessoas, levando-
as ao abuso sexual e ao tráfico de pessoas. Temos 
que ter clareza em relação a esse aspecto e da 
importância desse programa.  

Em minha opinião, esse programa é a base 
da base. Como é falado pelo Governo Federal, não 
existe País rico se há pessoas vivendo abaixo da 

linha de qualquer dignidade que espera para sua 
família. Não é possível uma família viver alegre 
quando sabe que há outra família passando por 
situação difícil, tendo que mandar o filho trabalhar 
em idade em que deveria estar na escola, e 
precisando passar por tantas situações delicadas e 
mazelas. 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 
agradeço a V. Ex.ª, pois achei maravilhoso este 
momento e o fato de V. Ex.ª nos convidar a esta 
sessão. A população capixaba deve saber sobre 
esse trabalho que está sendo feito.  

Quem acompanha o programa mais de 
perto, conhece. Mas muitas pessoas não sabem 
sobre a qualidade dos trabalhos de V. Ex.as, na 
Prefeitura, na Secretaria de Estado da Ação Social 
e Direitos Humanos, com o Deputado Estadual 
Rodrigo Coelho, com gestores e especialmente 
com as pessoas que tão bem administram o valor 
do programa Bolsa Família que recebem. Isto deve 
ser falado à população: as pessoas usam o dinheiro 
do programa Bolsa Família para construir um País 
melhor.  

Muito obrigada. Desculpem-me, caso tenha 
me estendido no tempo. Realmente é uma emoção 
muito grande. Parabenizo V. Ex.as. Vamos levar a 
mais pessoas, multiplicar, para que conheçam a 
qualidade do trabalho que está sendo feito.  
(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 

COELHO) -Senhora Lúcia Helena Machiolli, 
muito obrigado. Nossa função é dar voz às pessoas. 
Ficamos feliz quando as pessoas fazem uso da 
palavra e aproveitam a oportunidade. 

Mais uma companheira fará uso da palavra. 
Senhor Helder Salomão, aquele microfone, 
disponibilizado, próximo às cadeiras, foi 
desprezado, caiu em desuso, segundo a Senhora 
Maria Helena Netto. Isso mesmo, Senhor Carlos 
Casteglione, o povo quer subir. E é isso mesmo 
que tem que querer.  
 

A SR.ª ELIANA SOUZA CAMPOS -Sou 
do Município de Linhares. Meu nome é Eliana. 
Sou casada e tenho dois filhos, Elaine e Davi.  

Primeiramente agradeço a Deus e aos 
senhores que pensaram em nós, pois se não fosse o 
Bolsa Família, no momento não teríamos nada.  

Agradeço muito a Deus, pois sou feliz, 
porque tenho um Deus maravilhoso a quem falei: 
Deus, estarei no lugar deles hoje, sinto-me 
importante. Estou muito feliz em saber também 
que nesta plataforma maravilhosa têm mulheres 
nos representando. Se não fossem as mulheres, 
seria difícil os homens pensarem em nós. Isso é 
verdade.  

Graças a Deus o Bolsa Escola me ajuda 
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bastante. Na minha casa eu e meu esposo estamos 
desempregados, e graças a Deus a Bolsa Escola 
está todos os dias permitindo que eu dê o alimento 
para meus filhos. Utilizo-a para comprar o material 
da minha filha e também para beneficiar em roupa 
e outras coisas. Agradeço muito a Deus e que Ele 
abençoe cada vez mais os senhores para que 
continuem a pensar em nós. Obrigada!  

 
O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 

COELHO) -Temos mais dois inscritos. A senhora 
pode ficar à vontade para falar da tribuna.  

 
A SR.ª NÚBIA MORAES -Cumprimento 

todos. Meu nome é Núbia Moraes e represento os 
beneficiários do Município de Anchieta. O Bolsa 
Família para mim chegou na hora exata, porque 
era um momento em que eu estava desesperada por 
não ter nada para dar aos meus filhos, diferente da 
Senhora Rosângela de Oliveira Rosário. Ali 
naquela hora eu ligava para o Bolsa Família todo 
dia. As meninas falam: gente, não aguento mais 
essa mulher de tanto ligar. Mas eu queria muito e 
não tinha condições.  

Agradeço muito aos senhores. E dizer, 
Senhor Presidente Rodrigo Coelho, que sou sua fã, 
não estou rasgando seda. Quando a assistente 
social falou que viria a esta sessão especial e o 
senhor seria o proponente, eu disse: quero ir, 
porque quero conhecê-lo muito.  

Agradeço aos senhores que ajudaram a 
criar o Fome Zero, pois realmente a fome diminuiu 
bastante. Muitas vezes dormi sem comer, pois não 
tinha nada. Com esse benefício hoje compro a 
medicação da minha filha e o alimento. Graças a 
Deus sou bem assistida pelo Cras, que me ajuda 
muito. Agradeço a oportunidade.  

 
O SR. PRESIDENTE -(RODRIGO 

COELHO) -Muito obrigado pelo seu carinho, 
Senhora Núbia.  

Devemos todos agradecer ao ex-presidente 
Lula, idealizador do programa Bolsa Família, 
porque foi daí que começou toda essa 
transformação bonita. Muito obrigado pelo 
carinho, Senhora Rúbia.  

Temos mais um inscrito. 
 
O SR. MARCOS FIRMINO -

Cumprimento todos. Parabenizo o Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho pela iniciativa de trazer 
essa discussão dos dez anos da implementação do 
programa Bolsa Família. É um momento muito 
feliz, porque contra fatos não há argumentos. 
Percebemos que o dia a dia da população tem 
melhorado, uma vez que os gestores têm pensando, 
e foi pensado, para dar oportunidade por meio do 
resgate da dignidade.  

Nós dos Direitos Humanos, como 
Conselheiro Estadual dos Direitos Humanos, temos 
nos preocupado com esses dados. Temos olhado da 
seguinte forma: a que ponto os gestores têm 
proporcionado uma perspectiva de alongamento 
da vida dessas pessoas?  

Nós dos Direitos Humanos temos duas 
bases de atuação: a preservação da vida e o resgate 
da dignidade humana. E toda pessoa que não 
consegue entender que atuamos com essas duas 
bases, não é capaz de entender a política de 
valorização do próprio ser. 

E os dados do Cadastro Único mostram 
quatrocentas e trinta e cinco mil, trezentas e 
noventa e quatro famílias; o Bolsa Família, cento e 
noventa e seis mil, quinhentas e duas. Contra fatos 
não há argumentos. 

Um dia fui do PSDB, que teve a 
oportunidade de criar um dos Bolsas. E depois o 
mesmo PSDB criticou aquilo que foi criado, 
porque, na verdade, queriam brincar com as 
famílias.  

Fiquei feliz de ver que não há muitos 
técnicos nesta sessão, mas que a maioria é 
composta de pessoas que estão dando seu 
testemunho verdadeiro daquilo que está no seu dia 
a dia. 

Hoje, não sou do PSDB e não estou filiado 
a partido algum. Milito pela preservação da vida e 
pelo resgate da dignidade. Não tenho um partido, 
porque, a meu ver, defendo todos. Claro que quem 
quer seguir carreira política, tem que se filiar a um 
partido, é o que a lei fala. Mas, como não tenho 
esse intuito para minha vida, ainda não me 
descobri, sou um militante, defensor do povo, da 
cidadania.  

Vejo aqui, por exemplo, que o valor 
transferido às famílias, de vinte e seis milhões, 
trezentos e setenta mil, seiscentos e noventa e 
quatro reais por mês, tem sido investido na 
cidadania das pessoas. Sabemos que o mundo é 
capitalista. Vivemos num sistema capitalista em 
que muitas pessoas valorizam aquilo que têm e não 
o que são. Mas esse programa veio para mudar a 
realidade de muitas pessoas. 

Parabenizo V. Ex.ª pela oportunidade de 
estar nesta Casa. Poderia ter voltado à minha 
cidade, que é Colatina, mas tive a felicidade de ter 
sido convidado.  

Durante toda esta semana, participamos da 
Conferência Estadual de Assistência Social, que 
discutiu muito a política social, inclusive os eixos, 
parâmetros, indicativos de como está a nossa 
política de assistência social. E graças a Deus, com 
a permissão do nosso Deus, fui eleito para discutir 
também em âmbito nacional na Conferência 
Nacional, que acontecerá em Brasília. Vamos 
discutir e tentar melhorar o que está posto. O que 



Vitória-ES, quinta-feira, 31 de outubro de 2013 Diário do Poder Legislativo - 115 

fazemos aqui não é para nós, é para uso vindouro, 
para outras pessoas que virão.  

Aquilo que foi projetado no passado, de 
repente as pessoas pensavam que o povo não 
participaria e, hoje, na Conferência, estávamos 
discutindo a participação do usuário dentro do 
sistema de gestão da política. E é interessante.  

Parabenizo todos que falaram antes de 
mim, que deram seus testemunhos verdadeiros. 
Não são testemunhos comprados, são testemunhos 
do dia a dia de vida. É isso que faz o Brasil ir para 
frente. São essas iniciativas e posturas que, na 
verdade, nos colocam como um Brasil de destaque. 
A Presidenta Dilma Rousseff tem sinalizado 
grandes perspectivas e, nós, do Espírito Santo, 
também temos avançado. 

Quando cheguei para os Direitos Humanos, 
tive o privilégio de lidar um pouco com o Senhor 
Carlos Casteglione. A minha primeira conferência 
de assistência social aconteceu quando S. Ex.ª 
tomou posse na Secretaria. Lembra-se? No Sesc de 
Guarapari, um dia depois da sua posse como 
Secretário? E, logo em seguida, começamos a atuar 
na área social e começamos a participar. E aí, 
enquanto defensor de direitos humanos, membro 
do Conselho Estadual de Direitos Humanos do 
Espírito Santo, pude participar da gestão do Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho, que deu uma outra 
roupagem para o critério; propiciou, em sua gestão, 
uma sede para que os direitos humanos pudessem 
se reunir, porque até então o Estado do Espírito 
Santo colocava os direitos humanos em uma 
salinha mofada, isolada, abandonada. Hoje temos 
um espaço digno que propicia a todas as pessoas 
que procuram os direitos humanos um ambiente 
mais agradável. 

Não só isso, também como conselheiros, 
pleiteamos uma Secretaria de Direitos Humanos e 
fizemos então nossa articulação. E ela nasceu, 
como subsecretaria, mas nasceu e está crescendo. 
Sonhamos em ter nossa secretaria estadual de 
direitos humanos, conforme acontece em nível 
nacional. Temos o prazer de lidar no dia a dia com 
o Senhor Helder Salomão. 

Vejo que o que consolida esse dia a dia é 
essa parceria. Ninguém consegue fazer nada 
sozinho. Precisamos de parceria. Por isso, em 
todos os caminhos trilhados temos participado e 
percebido como as políticas, não só do Estado do 
Espírito Santo, mas do Brasil têm sido tencionadas 
para a melhoria e resgate da dignidade humana. 

Espero que a Presidenta Dilma Rousseff se 
reeleja. Não sou político, mas tentarei reelegê-la 
como presidenta novamente. Estamos em um 
momento muito feliz, porque ouvimos um 
testemunho de uma mãe que não tinha nada e por 
meio do Bolsa Família consegue resgatar a 
dignidade de sua família. É esse sentido de direitos 

humanos que pregamos. Não queremos ser 
hipócritas de querer outro perfil quando não 
estendemos as mãos para as pessoas. 

Estender as mãos não significa fazer 
assistencialismo, mas dizer àquela pessoa que as 
riquezas estão voltando para ela mesma, porque o 
recurso é do povo brasileiro. E isso tem que voltar 
para o povo. O tempo de virem outras pessoas ao 
Brasil roubarem nossas riquezas já passou. Hoje é 
tempo de colocar o povo brasileiro como 
protagonista de sua própria história. 

Agradeço ao Senhor Deputado a 
oportunidade. Estou nesta sessão especial nesta 
noite para somar.   
 

O SR. PRESIDENTE - (RODRIGO 
COELHO) -Muito obrigado, Senhor Marcos 
Firmino. Agradeço a todos a intervenção. O que 
faz sentido em nossa atuação é perceber que o 
trabalho que fazemos, tanto o Senhor Carlos 
Casteglione, que foi Secretário Estadual de 
Assistência Social e hoje é Prefeito de Cachoeiro 
de Itapemirim, o Senhor Helder Salomão, que foi 
Deputado e Prefeito e hoje está Secretário de 
Assistência Social, chega às pessoas. 

O desafio mais difícil e a conquista mais 
importante que temos no Incluir é ter desenhado 
uma rede estadual que pode apontar para um 
número ideal de famílias que uma equipe 
socioassistencial pode acompanhar. Hoje, no 
Estado do Espírito Santo e no Brasil, uma equipe 
da assistência social precisa acompanhar um 
número de famílias e é impossível fazer o 
acompanhamento da maneira que precisa ser feita. 
É desumano o que impomos aos técnicos da 
assistência social para fazerem o acompanhamento. 

Senhora Maria Helena e Senhor Helder 
Salomão, no programa Incluir desenhamos uma 
rede que propõe que cada equipe socioassistencial 
acompanhe sessenta famílias e referencie no Cras, 
Centro de Referência de Assistência Social, mas 
depois de terem sido acompanhadas e assim 
sucessivamente. 

Vemos um grande número de escolas 
espalhadas pelo território dos municípios. Vemos 
um grande número de postos de saúde, mas vemos 
um número muito pequeno de Cras. Até há bem 
pouco tempo, as pessoas não sabiam nem o que era 
um Cras. Só os beneficiários sabiam. Vemos 
depoimentos do quão importante ele foi na vida 
das pessoas, quão transformador é, o quanto 
socializa, o quanto faz viver em comunidade, o 
quanto aumenta a autoestima das pessoas, porque 
naquele espaço, muitas vezes, pela primeira vez, as 
pessoas são tratadas como pessoas, como seres 
humanos que têm direitos e são tratados como 
aqueles que necessitam de ter os seus direitos 
respeitados.  
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Parabenizamos todos os técnicos, os 
profissionais da assistência social, porque na 
verdade tudo o que fazemos na Secretaria de 
Estado e na Assembleia Legislativa, só ganha 
forma quando é implementado pelos profissionais 
da assistência social no município. Parabenizamos 
cada coordenador do Bolsa Família e do Cadastro 
Único.  

Faremos um esclarecimento. Falamos nesta 
reunião que tem quatrocentos e trinta e cinco mil 
famílias cadastradas e cento e noventa e seis mil 
beneficiários do Bolsa Família, porque o Cadastro 
Único é o Cadastro Único para Programas Sociais 
do Governo Federal. Muita gente que está ali não 
está cadastrada para receber o Bolsa Família, mas 
está cadastrada para ter acesso a um programa 
habitacional ou para outro programa social que 
tenha direito. O Benefício de Prestação 
Continuada, BPC, por exemplo, é um programa 
que para se ter acesso é necessário que seja 
cadastrado no Cadastro Único.  

É importante que os municípios articulem a 
integração das políticas públicas a esses programas 
e que a educação e a saúde usem o Cadastro 
Único. Quando conhecemos o programa de perto, 
temos a verdadeira noção de quão transformador 
pode ser na gestão dos municípios a utilização do 
Cadastro Único.  

Muitas vezes os coordenadores do Bolsa 
Família são pressionados pelos usuários para que 
eles sejam incluídos neste programa, sem poder 
fazer nada para aquela inclusão, a não ser fazer o 
bom trabalho de registrar os dados, como têm feito 
os nossos cadastradores espalhados pelos 
municípios. Aos coordenadores do Cadastro Único 
e do Bolsa Família nos municípios meus parabéns, 
meus cumprimentos. A dedicação que vocês têm é 
extremamente importante. 

Fizemos nesta Casa de Leis em 2011 e em 
2012 dois seminários sobre o Cadastro Único que 
teve grande participação dos técnicos da 
assistência social, e que demostra profundo 
compromisso. Todas as pessoas que questionam 
famílias incluídas no Bolsa Família deveriam 
procurar os coordenadores desse programa, os seus 
gestores municipais, para contribuir na efetivação, 
na melhoria e na qualificação do cadastro. 
Queremos trazer essas informações, socializá-las e 
torná-las públicas cada vez mais, porque é 
importante para a consolidação da garantia de 
direitos das famílias capixabas. 

Agradecemos profundamente a presença a 
vocês. A Assembleia Legislativa, por meio dos 
seus Deputados e Deputadas, da Comissão de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Nutricional, está à disposição da política de 
assistência social do Estado. Estamos para realizar 
outro debate importante, de maneira 

descentralizada nas audiências públicas, que é a 
Judicialização da Assistência Social, que é outro 
problema enfrentado pelos nossos técnicos nos 
municípios, porque muitas vezes são chamados a 
quebrar a ética pelo Poder Judiciário. E ficam 
inviabilizados de exercer a sua função no 
reestabelecimento do vínculo familiar, das famílias 
das quais eles são chamados pelo Poder Judiciário 
a fazer laudo social e prestar depoimentos na 
justiça. Faremos esse debate e tantos quantos 
forem necessários. 

Agradecemos às usuárias e beneficiárias do 
Bolsa Família os depoimentos. S. S.ªs falaram com 
a grandeza que desejamos que tenham, Senhora 
Eliana. Por isso, que fui fazer uma mágica para que 
V. S.ª ficasse grandona, como precisa ser a 
população brasileira. Encanta-nos e nos emociona, 
Senhora Núbia, ter o seu depoimento, ter a sua 
deferência ao trabalho que todos nós fizemos. Não 
fiz sozinho, todos nós fizemos em rede. O 
Município de Anchieta fez e faz até hoje. 
Agradecemos, porque um agradecimento que V. 
S.ª faz a mim, não é a mim que faz, é a toda essa 
rede da assistência social. Agradecemos às 
Senhoras Rosângela de Oliveira Rosário e Ana 
Cristina dos Passos Rocha por emprestarem um 
pouquinho da história de vocês para que 
pudéssemos conhecer. 

Quando falamos que é importante, a 
primeira coisa que precisamos fazer para 
implementar uma política social é nos despir de 
nós mesmos para conseguirmos nos vestir do outro 
para conseguir compreender a realidade a partir de 
onde ele está para depois vir formatar programas. 
Aí, sim, serão transformadores.  

Fazer-nos um com o outro. Nós, que somos 
oriundos da igreja, ouvimos isso permanentemente 
e sabemos o quão difícil é nos fazer um com o 
outro para conseguir na caminhada promover a 
emancipação das pessoas. Mas, de mãos dadas, 
conseguiremos. Todos somos incapazes de fazer 
sozinhos. Sendo assim, agradecemos 
profundamente a cada um de vocês. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convido os 
Senhores Deputados para a próxima, que será 
ordinária, no dia 21 de outubro de 2013, para a 
qual designo 

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: anunciada na 

nonagésima sétima sessão ordinária realizada no 
dia 16 de outubro de 2013 

 
*Encerra-se a sessão às vinte e uma 

horas e sete minutos. 
 



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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JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 
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Secretário de Comunicação Social 
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Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 
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Diretor de Redação 
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Diretor da Procuradoria 
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Diretor de Recursos Humanos 
 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 
JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 

Diretor de Tecnologia da Informação 
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Diretor de Documentação e Informação 
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