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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1950 
 

 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, JACILDA MARTINS DA 
ROCHA, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado José Esmeraldo, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 140075/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1951 

 

 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, JAQUELINE CARDIAL DA 
SILVA ATHAYDE, do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Elcio Alvares, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 140072/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1952 
 

 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, DANIEL CALAZANS DE 
FARIA, do cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, do gabinete do Deptuado José Esmeraldo, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 140053/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1953 

 
 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, JOEL DO NASCIMENTO 
FREIRE, do cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1954 

 
 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, ANDRE LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Nilton Baiano, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 140043/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 
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SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1955 

 
 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, EDUARDO CONDE GRANADO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Nilton Baiano, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 140061/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1956 

 
 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, ELIETE BAPTISTA PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Nilton Baiano, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 140045/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1957 

 
 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, GEREMIAS FERNANDES DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, no gabinete do Deputado Nilton Baiano, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 140046/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1958 

 
 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, EMLLY SENA HUGUINIM GOMES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1959 

 
 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, SAITH FARAGE, para exercer o cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
gabinete do Deputado Luiz Durão, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
140047/2014. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 
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SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1960 

 
 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, JACILDA MARTINS DA ROCHA, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador-Geral 
de Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, no gabinete do Deputado José Esmeraldo, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 140076/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1961 

 
 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, ESPEDITO BERNARDO DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado José Esmeraldo, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no processo 
nº 140077/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ERRATA 

 
 No Ato nº 1875, de 18/12/2013, publicado 
em 19/12/2013, que designa KARLA QUEIROZ 
DE OLIVEIRA, matrícula nº 201540, para substituir 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE, matrícula 
nº 34908, no cargo de Secretário-Geral da Mesa – 
SGM; 

 
onde se lê: 
 
[...] no período de 02 a 31.01.2014 [...] 
 
leia-se : 
 
[...] no período de 06 a 04.02.2014 [...] 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: GIOVANI ZORZAL 
NODARI 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 08.01.2014 a 07.01.2015 
5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: CARLA CRISTHINA 
GODIM 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Médio 
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4. VIGÊNCIA: 09.01.2014 a 08.01.2015 
5. VALOR MENSAL DO 
CONTRATO: 

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

6.DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
PORTARIA Nº 1228 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 
 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar, ao estagiário, BRUNO DE MELLO 
PEREIRA, matrícula nº 001744, no período de 
28/01 a 26/02/2014, de acordo com o art. 13, § 2º, da 
Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada no DOU em 
26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Diretora de Recursos Humanos (em exercício) 

 
PORTARIA Nº 1229 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 
 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar, a estagiáriA, ANELIZA PANCINI 
NOBRE DA SILVA, matrícula nº 001793, no 
período de 28/01 a 26/02/2014, de acordo com o art. 
13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada 
no DOU em 26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Diretora de Recursos Humanos (em exercício) 

PORTARIA Nº 1230 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve 
 
 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar, a estagiária, JACIANNE DE 
ALMEIDA SIQUEIRA, matrícula nº 001803, no 
período de 30/01 a 28/02/2014, de acordo com o art. 
13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada 
no DOU em 26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Diretora de Recursos Humanos (em exercício) 

 
PORTARIA Nº 1231 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 
 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar, a estagiária, NATHALIA 
VENANCIO DA SILVA, matrícula nº 001671, no 
período de 28/01 a 26/02/2014, de acordo com o art. 
13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, publicada 
no DOU em 26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de janeiro de 2014. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Diretora de Recursos Humanos (em exercício) 

 
PORTARIA Nº 1232 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve 
 
 CONCEDER, 30 (trinta) dias de recesso 
regulamentar, a estagiária, ARIANY ELLEN 
FERREIRA LISBOA CHAVES, matrícula nº 
001745, no período de 30/01 a 28/02/2014, de acordo 
com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, 
publicada no DOU em 26/09/2008. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de janeiro de 2014. 
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PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Diretora de Recursos Humanos (em exercício) 

 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 001/2014 
Processo nº 130759/2013 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público que fará realizar Licitação, 
sob a modalidade de “PREGÃO 
ELETRÔNICO”, de acordo com as Leis 
8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, por meio 
de Sistema Eletrônico para AQUISIÇÃO DE 
CARPETE, CONTEMPLANDO SERVIÇO 
DE RETIRADA E POSTERIOR 
INSTALAÇÃO, PARA O PLENÁRIO 
DIRCEU CARDOSO DO EDIFÍCIO SEDE 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme 
especificação contida no Anexo I do Edital. 
 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link Pregão Eletrônico ou 
www.licitacoes-e.com.br 
 
Recebimento das Propostas até: 22/01/2014 às 
14:00h. 
Abertura das Propostas:  
22/01/2014 às 14:00h. 
Início da Sessão de Disputa: 22/01/2014 às 
16:00h. 
 
 

AVISOS DE RESULTADOS DE 
LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços nº 060/2013 
Processo nº 132454/2013 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público aos interessados que a 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, HOMOLOGOU o 
Pregão Eletrônico pelo sistema de Registro de 
Preços nº 060/2013, referente à AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DIVERSOS – GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, que teve como resultado: 
Lote Único – REGIANE LOPES COMERCIO 

DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 
ME, com valor total de R$ 13.069,60 (treze mil, 
sessenta e nove reais e sessenta centavos). 
 
 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços nº 068/2013 

Processo nº 133045/2013 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público aos interessados que a 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, HOMOLOGOU o 
Pregão Eletrônico pelo sistema de Registro de 
Preços nº 068/2013, referente à 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE CARIMBOS, 
COMPREENDENDO  O FORNECIMENTO 
DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, 
que teve como resultado: Lote Único – 
CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL 
LTDA ME, com valor total de R$ 11.589,00 
(onze mil, quinhentos e oitenta e nove reais). 
 
 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços nº 070/2013 

Processo nº 132294/2013 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que a Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico pelo 
sistema de Registro de Preços nº 070/2013, referente 
à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CHAVEIRO, COM 
FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E 
MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS 
SETORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ALES, 
que teve como resultado: Lote Único – CHAVEIRO 
DA TERRA COMERCIAL LTDA ME, com valor 
total de R$ 31.777,50 (trinta e um mil, setecentos 
e setenta e sete reais e cinquenta centavos). 
 

Maiores informações através do e-mail: 
pregao@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax: (27) 3382-
3874 
 

Vitória-ES, 09 de janeiro de 2014. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

(em exercício) 

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

 

PROGRAMAÇÃO - SEXTA-FEIRA - 10.01.14 
 
 
HORA OBS. PROGRAMAS 

 
TEMA ENTREVISTADOS 

07H00 
 

 ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 
 

DIVERSOS  

07H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPF: INTERESSE PÚBLICO 
 

DIVERSOS  

08H00 

 ESPAÇO PARCERIA 
MEMÓRIAS DA 
DEMOCRACIA 
 

JOSÉ FRANCISCO REZEK DIVERSOS 

08H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

TSE: BRASIL ELEITOR 
 

DIVERSOS  

09H00 

 
REPRISE 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS 
COMISSÕES 
TEMPORÁRIAS EM 
VITÓRIA 
 

FRENTE PARLAMENTAR 
DE APOIO A EDUCAÇÃO 
NO CAMPO 

 

11H10 
REPRISE SESSÃO ESPECIAL DEBATER O TRABALHO 

DOS ESCOTEIROS 
 

 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS 
 

MIMOSO DO SUL DIVERSOS 

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

UNIDIVERSIDADE 
 

90 ANOS DE RÁDIO NO 
BRASIL 

DIVERSOS 

13H00 

 ESPAÇO PARCERIA 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E 
LETRAS 
 

VÉRTICE DO 
IMPENSAVEL 

DIVERSOS 

13H30 

 OPINIÃO 
 

PLANO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO 

KLINGER MARCOS BARBOSA 
ALVES, SECRETÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 
 

14H00 

 ESPAÇO PARCERIA 
TV ESCOLA 

PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 
 

DIVERSOS 

14H15 

 BIOGRAFIA AFONSO CLÁUDIO 
 

ESTILAQUE FERREIRA DOS 
SANTOS, HISTORIADOR 
SEBASTIÃO PIMENTEL 
FRANCO, HISTORIADOR 
 

 
14H30 

 AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 
 

GLAUBER COELHO, DEPUTADO 
ESTADUAL 

15H00  

TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ES 

TRABALHOS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ES 
 

 

18H00  
AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 

PARLAMENTAR 
 

GLAUBER COELHO, DEPUTADO 
ESTADUAL 

18H30  
UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 
 

TAMARA RAMOS 
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19H00 
 REPRISE 

SESSÃO ESPECIAL EM 
VITÓRIA 

TRABALHOS 
DESENVOLVIDOS PELO 
SINDICATO DOS 
DESPACHANTES 
ADUANEIROS E SEU 
IMPORTANTE PAPEL 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO 
COMÉRCIO EXTERIOR 
CAPIXABA 
 

 

20H40 REPRISE COMISSÃO PERMANENTE SEGURANÇA 
 

 

22H00 

 ESPAÇO PARCERIA 
TV ESCOLA 

PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 
 

DIVERSOS 

22H15 
 ESPAÇO PARCERIA 

MP COM VOCÊ 
25 ANOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDREAL 
 

DRA. PEDRO IVO DE SOUZA 

22H45 
 OPINIÃO PLANO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO 
KLINGER MARCOS BARBOSA 
ALVES, SECRETÁRIO DE 
EDUCAÇÃO 

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR 
 

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

GLAUBER COELHO, DEPUTADO 
ESTADUAL 

23H45 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

00H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

00H15  ES  ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE PÚBLICO 

DIVERSOS  

 

 

PROGRAMAÇÃO - SÁBADO - 11.01.14 
 
HORA OBS. PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

07H00  ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 

DIVERSOS  

07H30  ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE PÚBLICO 

DIVERSOS  

08H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

08H15 
 ESPAÇO PARCERIA 

MEMÓRIAS DA 
DEMOCRACIA 

JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA DIVERSOS 

08H45  ESPAÇO PARCERIA 
TSE: BRASIL ELEITOR 

DIVERSOS  

09H15 
 

REPRISE AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA NACIONAL DE LUTA 
CONTRA A VIOLÊNCIA E 
A EXPLORAÇÃO SEXUAL 
INFANTO-JUVENIL 

 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS ECOPORANGA DIVERSOS 

12H10  REPORTAGEM ESPECIAL ESPECIAL CASACA DIVERSOS 

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV SENADO – 
PARLAMENTO BRASIL 

DIVERSOS  

13H00  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

FABIO DAFLON 

13H30 
 OPINIÃO FERRAMENTA GEO-

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

14H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

14H15  BIOGRAFIA MUNIZ FREIRE JOSÉ CÂNDIDO RIFAN SUETH, 
HISTORIADOR 

 
14H30 

 AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

GENIVALDO LIEVORE, 
DEPUTADO ESTADUAL 

15H00  SOM DA TERRA FABRÍCIO DIVERSOS 

15H30  SABOR ES CERVEJA DIVERSOS 

16H00  
 

ESPAÇO PARCERIA 
CNJ EM AÇÃO 

DIVERSOS  

16H30  

ESPAÇO PARCERIA 
SBC: DE CORAÇÃO 

PROBLEMAS 
CARDIOLÓGICOS EM 
PACIENTES 
IMUNODEPRIMIDOS 

DR. MAURICIO NUNES 

17H00  
ESPAÇO PARCERIA 
FIOCRUZ: CIÊNCIA E 
LETRAS 

FILHAS DO MUNDO 
DIVERSOS 

17H30  
ESPAÇO PARCERIA 
ITAÚ CULTURAL– JOGO 
DE IDEIAS 

ELIANE BRUM E SÉRGIO 
VILAS-BOAS 

DIVERSOS 

18H00  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

GENIVALDO LIEVORE, 
DEPUTADO ESTADUAL 

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

FABIO DAFLON 

19H00 REPRISE COMISSÃO PERMANENTE EDUCAÇÃO  

20H30 REPRISE SESSÃO SOLENE 465 ANOS ATIVIDADE 
ADUANEIRA NO ES 

 

22H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

22H15  PERSONALIDADES MARIA DA PENHA CRUZ 
(PEPENHA), NADADORA  

22H45 

 OPINIÃO FERRAMENTA GEO-
OBRAS DO TC/ES 

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

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

GENIVALDO LIEVORE, 
DEPUTADO ESTADUAL 

23H45 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

00H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

00H15  ESPAÇO PARCERIA 
STJ – STJ CIDADÃO 

DIVERSOS  

 

 

PROGRAMAÇÃO - DOMINGO - 12.01.14 
 
HORA OBS. PROGRAMAS TEMA ENTREVISTADOS 

07H00 
 

 ESPAÇO PARCERIA 
STJ: STJ CIDADÃO 

DIVERSOS  

07H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

                           MPF: 
INTERESSE PÚBLICO  

DIVERSOS 
 

08H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

08H15 
 ESPAÇO PARCERIA 

MEMÓRIAS DA 
DEMOCRACIA 

ALDIR PASSARINHO 
DIVERSOS 
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08H45  ESPAÇO PARCERIA 
TSE: BRASIL ELEITOR 

DIVERSOS  

09H15 
   

REPRISE AUDIÊNCIA PÚBLICA DIA NACIONAL DE LUTA 
CONTRA A VIOLÊNCIA E 
A EXPLORAÇÃO SEXUAL 
INFANTO-JUVENIL 

 

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS  IBIRAÇU DIVERSOS 

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

ITAÚ CULTURAL – JOGO 
DE IDEIAS 

LUIZ RUFFATO E FLÁVIO 
CARNEIRO 

DIVERSOS 

13H00  UM DEDO DE PROSA PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

ELYSANNA LOUZADA  

13H30 

 OPINIÃO PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR NO ES 

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

14H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

14H15 

 BIOGRAFIA ADALBERTO SIMÃO 
NADER 
 

ELZA NADER, ESPOSA DE 
ADALBERTO SIMÃO NADER 
MARTA ZORZAL, 
HISTORIADORA 

14H30  AÇÃO PARLAMENTAR 
 

ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

ROBERTO CARLOS DEPUTADO 
ESTADUAL 

15H00  SOM DA TERRA VANDERLEY DE BARBI DIVERSOS 

15H30  SABOR ES COMIDA JAPONESA DIVERSOS 

16H00  ESPAÇO PARCERIA 
CNJ EM AÇÃO 

DIVERSOS  

16H30  

ESPAÇO PARCERIA 
SBC: DE CORAÇÃO 

MINIMIZANDO 
COMPLICAÇÕES NA 
CIRURGIA E NO PÓS-
OPETARÓRIO 

DRA. DANIELLE M. 
GUALANDRO 

17H00  
ESPAÇO PARCERIA 
FIOCRUZ: CIÊNCIA E 
LETRAS  

BIODIVERSIDADE EM 
QUESTÃO DIVERSOS 

17H30  
ESPAÇO PARCERIA 
ITAÚ CULTURAL – JOGO 
DE IDEIAS 

LUIZ RUFFATO E FLÁVIO 
CARNEIRO 

 

18H00  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

ROBERTO CARLOS DEPUTADO 
ESTADUAL 

18H30  UM DEDO DE PROSA PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

ELYSANNA LOUZADA  

19H00 REPRISE 
SESSÃO ESPECIAL LUTA ANTIMANICOMIAL 

NO ES 
 

 

21H35 REPRISE COMISSÃO PERMANENTE  ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

22H00 

 ESPAÇO PARCERIA 
TV ESCOLA 

PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 
 

DIVERSOS 

22H15  PERSONALIDADES PATRÍCIA NEVES, JUÍZA 
 

DIVERSOS 

22H45 

 OPINIÃO 
 

PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR NO ES 

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

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR ATIVIDADE 
PARLAMENTAR 

ROBERTO CARLOS DEPUTADO 
ESTADUAL 

23H45 

 BIOGRAFIA ADALBERTO SIMÃO 
NADER 
 

ELZA NADER, ESPOSA DE 
ADALBERTO SIMÃO NADER 
MARTA ZORZAL, 
HISTORIADORA 

00H00 
 ESPAÇO PARCERIA 

TV ESCOLA 
PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO 
FEITAS? 

DIVERSOS 

00H15  ESPAÇO PARCERIA  
TSE – BRASIL ELEITOR  

DIVERSOS  
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
CENTÉSIMA VIGÉSIMA TERCEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 
DE DEZEMBRO DE 2013. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) - Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. (Pausa) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

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

(O Senhor Deputado Doutor 
Hércules lê Salmos, 19: 1) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da centésima vigésima 
segunda sessão ordinária, realizada em 17 de 
dezembro de 2013. (Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 
(Comparece a Senhora Deputada 
Janete de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

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

 O SR. DA VITÓRIA  – Senhor Presidente, 
pela ordem! Abrirei mão para a fala do Senhor 
Deputado Atayde Armani, representante do 
Município de Linhares, pela experiência de vida 
nesta Casa de Leis. S.Ex.ª fará um trabalho 
importante, hoje, para as nossas instituições da 
Polícia Militar que estão presentes. Peço aos nossos 
Deputados que desçam de seus gabinetes para o 
Plenário, para que haja quorum para votação. 

O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Agradeço ao Senhor 
Deputado Da Vitória, inclusive faço do pedido de S. 
Ex.ª o nosso pedido. Dizer que o Município de 
Colatina sempre foi e sempre será filho do Município 
de Linhares. Colatina é nossa princesa do Norte. 
Sempre respeitaremos aquela região da melhor 
maneira possível e S. Ex.ª sabe disso. 
 Senhor Presidente, gostaria de aproveitar a 
oportunidade para registrar que, hoje, às 4h, faleceu 
um grande amigo no Município de Linhares, que 
faleceu hoje, às 4h, o Senhor Valmir Trevesan, um 
amigo de colégio. Estudamos no Estadual juntos e, 
infelizmente, veio a falecer. Queria, num momento 
oportuno que este Plenário fizesse um minuto de 
silêncio em sua memória, porque é uma pessoa, uma 
família tradicional do Município de Linhares.  

É uma família cujo pai está com noventa e 
cinco anos de idade e trabalha, até hoje, às margens 
do Rio Doce. É uma pessoa por quem sempre - tanto 
o pai, Senhor Adelino Trevesan, quanto o filho, o 
Senhor Valmir Trevesan, que faleceu. Tínhamos um 
grande respeito por ele e temos pela sua família que é 
tradicional do Município de Linhares.  

 
(Comparece o Senhor Deputado Dary 
Pagung) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – Quero me somar ao pedido de V. Ex.ª, 
tanto eu como o Senhor Deputado Doutor Hércules, 
pois neste final de semana o Estado do Espírito Santo 
perdeu mais um escritor, mais um historiador, mais 
um poeta, mais um jornalista, mais um advogado 
cachoeirense chamado Estelemar Martins. Um 
amigo, uma pessoa de que gostávamos muito e que 
deixou um legado extraordinário para a cultura 
capixaba. 

 
Solicito a todos para que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa)  
 
(A Casa presta a homenagem) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Elcio Alvares) 
  

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Quero, acredito que em nome 
de toda a Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, a sua composição de trinta 
parlamentares, estender e ser solidário a todos os 
cidadãos que sofrem com o impacto das fortes chuvas 
que já há uma semana caem no Estado do Espírito 
Santo, em especial aos municípios e aos prefeitos 
desses municípios atingidos. É lamentável. Na 
cidade, por exemplo, do Município de Rio Bananal, a 
água assumiu as ruas, as casas e, hoje, a região está 
em estado de calamidade. 

Como Presidente da Comissão de 
Infraestrutura, quero prestar nossa solidariedade. 
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Acredito que presto solidariedade em nome do Poder 
Legislativo, ao mesmo tempo chamar a atenção, 
Senhor Presidente e já venho fazendo isso ao longo 
dos anos que exerço a função de Presidente da 
Comissão de Infraestrutura.  

As medidas preventivas, Senhores Deputados 
Glauber Coelho, Doutor Hércules e Janete de Sá, que 
neste momento presidem esta Sessão, são muito mais 
importantes do que qualquer outra demanda. 
 A pavimentação asfáltica é fundamental, 
assim como a construção de PAs, de escolas, a 
iluminação pública, enfim, todos são muito 
importantes, mas se não realizarmos as medidas 
preventivas como desassoreamento dos rios, córregos 
e canais, e com relação às encostas e mapeamento 
das áreas de risco das cidades, nada disso adiantará. 
A escola ficará alagada ou soterrada, assim como as 
habitações construídas e entregues à população.  

Senhor Deputado Doutor Hércules, que 
também é médico, as doenças trazidas pelas 
enchentes são muito perversas e naturalmente um 
maior investimento na Saúde ainda terá que ser feito. 
Então, as medidas preventivas são necessárias. 

É claro que desassoreamento de córregos e 
rios e manutenção de encostas não trazem votos para 
ninguém. Mas essa é uma visão que não podemos 
permitir que os administradores públicos tenham. A 
medida preventiva é fundamental para que possamos 
garantir o conforto, a segurança e a tranquilidade à 
população e para que não ocorra, como ontem, 
quando cidadãos passaram a noite em claro com 
medo de suas casas serem tomadas pela água ou 
soterradas.  
 Senhor Presidente Glauber Coelho, que neste 
momento preside esta Sessão, esta é minha 
manifestação de solidariedade. Estou muito triste 
com o que as chuvas vêm fazendo nessas cidades. É 
claro que a chuva é importante. A agricultura hoje 
vibra porque a água é de vital importância, mas em 
excesso nada é bom, inclusive a água. 

Senhor Presidente, quero chamar a atenção 
para a nossa responsabilidade, mas não apenas a dos 
prefeitos, chefes do Executivo, do Governo...  

Senhores Deputados Doutor Hércules, 
Glauber Coelho e Janete de Sá, há de se chamar 
também a responsabilidade da população que joga 
papeis, lixos, cascos de geladeira, pneus velhos e 
usados e carros dentro desses rios, córregos e nas 
ruas.  

Lembro-me de uma manutenção que foi feita 
no rio Marinho, na divisa dos Municípios Cariacica, 
minha cidade, e Vila Velha. Na hora em que a 
máquina de dragagem lançou o equipamento para 
desassorear o rio, achando que somente teria lama, 
tirou-se todo tipo de material: carro velho, geladeira, 
fogão, cachorro morto, boi morto, cavalo morto, lixo, 
garrafas pets... Perguntei aos moradores que estavam 
nos acompanhando naquela época: Veio dos céus?  
Não! A população jogou esse lixo no rio. E é a 
mesma população que nos cobra.  

Há responsabilidade do Estado. Não falo do 
Estado Governo! Falo do Estado Prefeitura e 
Governo do Estado. Falo de nós, políticos, com 

mandato eletivo, mas também da responsabilidade da 
sociedade que tem que saber que não se joga sujeira 
em rua. Tem que saber que não se joga nada em 
córregos, rios e canais. 

Presto novamente a minha solidariedade, 
enquanto Presidente da Comissão de Infraestrutura,... 
E comunico a esta Casa que ontem encaminhei ofício 
ao Governador pedindo que S. Ex.ª atenda às setenta 
e oito cidades em caráter emergencial.  

Senhora Deputada Janete de Sá, é muito 
importante cesta básica e o colchão, mas isso é só 
neste momento. A medida preventiva é importante e 
pedi ao Governador que pudesse fazer um processo 
licitatório. Não precisa ser em caráter emergencial, 
mas que possa comprar massa asfáltica para tapar os 
buracos quando as chuvas cessarem ou diminuírem 
para que possamos garantir a segurança nas vias dos 
bairros, das cidades e nas rodovias estaduais. Muito 
obrigado, Senhor Presidente! 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Jamir Malini) 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço que chame os 
Deputados que se encontram na Casa para 
comparecerem ao Plenário porque não adianta todo o 
esforço de ontem se os Deputados não estiverem 
presentes no Pequeno Expediente para que as 
publicações sejam aprovadas. Assim, o trabalho de 
ontem será inútil.   
 Quero registrar a presença do Senhor 
Deputado Jamir Malini, que acabou de chegar. 

Quero fazer minhas as palavras do Senhor 
Deputado Marcelo Santos e me colocar à disposição 
desse povo que está sofrendo. A chuva está sendo 
muito forte e há muitas pessoas desabrigadas. Temos 
que ser solidários com e população. Esta Casa de 
Leis deve se colocar à disposição. 
  

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Também me solidarizo com 
os moradores não só da Região Norte, como também 
da Região Sul, desabrigados, pessoas humildes, 
pessoas pobres, que têm crianças, velhos e não sabem 
para onde ir. O grande problema é esse, ninguém 
espera o pior. 
 As pessoas residem, têm suas casas, suas 
moradias e lamentavelmente são pegas de surpresa 
por esses temporais. Esses temporais não ocorreram 
apenas na Região Norte, mas na Região Sul também. 
Se abrirmos os jornais, veremos que a situação é de 
calamidade pública. Por isso, apelamos a todas as 
autoridades para que estejam antenadas também com 
a Região Sul, para tentar diminuir o sofrimento 
dessas pessoas. 

É inadmissível que crianças que não têm 
maldade, que não têm culpa nenhuma, sofram 
juntamente com seus pais em função do pouco valor 
aquisitivo. 

(Comparecem os Senhores 
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Deputados Roberto Carlos e Rodrigo 
Coelho) 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

Presidente, o apelo do Senhor Deputado Euclério 
Sampaio não é necessário, porque fui o primeiro 
Deputado a chegar e S. Ex.ª o segundo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 

COELHO) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da quinquagésima primeira 
sessão solene, realizada em 17 de dezembro de 2013. 
(Pausa)  
  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
Convido a Senhora Deputada Janete de Sá a 

assumir a 1.ª Secretaria e a  proceder à leitura do 
Expediente. (Pausa) 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 245/2013 
 

Vitória, 17 de dezembro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Com base no Artigo 290 do Regimento 
Interno, reportamo-nos à Presidência desta 
Assembleia para dar ciência de que estarei ausente 
por motivos particulares, no período aproximado 
de 22/12/2013 a 04/01/2014. 

Sem mais, despedimo-nos. 
 
Atenciosamente, 

 
MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 

COELHO) – Ciente. Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
FRENTE PARLAMENTAR DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

OFÍCIO N.º 113/2013 
 

Vitória, 17 de dezembro de 2013. 
Senhor Presidente: 
 

A Frente Parlamentar Ambientalista, 
presidida pelo Deputado Estadual Claudio Vereza, 
vem à presença de Vossa Excelência para encaminhar 
para fins regimentais e legais a essa Augusta Mesa 
Diretora, o Relatório Final oriundo das 
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE O PÓ 
PRETO E OUTRAS FONTES POLUIDORAS - 
“A QUALIDADE DO AR NA GRANDE 
VITÓRIA”, pedindo, ainda, que após lido em 
Plenário, seja o mesmo publicado no Diário do Poder 
Legislativo. 
 

Atenciosamente, 
 

CLAUDIO VEREZA 
Presidente da Frente Parlamentar Ambientalista 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 

COELHO) – Ciente. Publique-se. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º - 2013 
 

Vitória, 09 de dezembro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

 Solicito a V. Exª que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 04 de dezembro, 
nos termos do § 6° do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 
 

CACAU LORENZONI 
Deputado Estadual 

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

(Comparece a Senhora Deputada 
Solange Lube) 

O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 
COELHO) –  Justificada a ausência, à Secretaria. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º - 2013 
 

Vitória, 18 de outubro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 18 de dezembro, 
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 - (GLAUBER 

COELHO) – Justificada a ausência, à Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

OFÍCIO S/N.º - 2013 
 

Vitória, 17 de dezembro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 16 de dezembro, 
nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 

Interno. 
 

Atenciosamente, 
 

SOLANGE LUBE 
Deputada Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 
COELHO) – Justificada a ausência, à Secretaria. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º - 2013 
 

Vitória, 18 de dezembro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 17 de dezembro, 
nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
PAULO ROBERTO 
Deputado Estadual 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 

COELHO) – Justificada a ausência, à Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º - 2013 
 

Vitória, 18 de dezembro de 2013. 
 
Senhor Presidente: 
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Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 17 de dezembro, 
nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
MARCOS MANSUR 
Deputado Estadual 

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

O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 
COELHO) – Justificada a ausência, à Secretaria. 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 438/2013 
 
Dispõe sobre a proibição de os 
estabelecimentos comerciais 
denominados de hipermercados, 
supermercados ou congêneres 
cobrarem, no momento do 
pagamento, preços diferentes 
daqueles veiculados na promoção 
dos produtos sobre a prateleira no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Todos os estabelecimentos 
comerciais denominados de hipermercados, 
supermercados ou congêneres ficam proibidos de 
cobrarem preços diferentes daqueles veiculados nos 
produtos que se encontrem em promoção sobre a 
prateleira. 

Parágrafo único. O descumprimento do 
disposto no “caput” deste artigo só poderá ocorrer 
nos casos em que o valor cobrado no caixa seja 
inferior ao da promoção do produto sobre a 
prateleira. 
 

Art. 2º Comprovada a diferença entre a 
superioridade do valor do produto cobrado no caixa 
relativamente ao valor exibido pela promoção do 
mesmo produto sobre a prateleira, o comerciante 

deverá fornecer o produto gratuitamente ao 
consumidor. 

 
Art. 3º O descumprimento de quaisquer dos 

dispositivos desta Lei é ato ilícito nos termos do 
artigo 186, do Código Civil brasileiro, ficando o 
infrator sujeito a ações indenizatórias decorrentes dos 
artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 8.078/90 (CDC), 
pelos danos aos usuários causados, sem prejuízo das 
demais ações cabíveis. 

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

publicação. 
 
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2013. 
 

LUIZ DURÃO 
Deputado Estadual - PDT 
Vice-Presidente da ALES 

JUSTIFICATIVA 
 
 O presente Projeto de Lei que dispõe sobre a 
proibição de os estabelecimentos comerciais 
denominados de hipermercados, supermercados ou 
congêneres cobrarem, no momento do pagamento, 
preços diferentes daqueles veiculados na promoção 
dos produtos sobre a prateleira no âmbito do Estado 
do Espírito Santo visa coibir uma prática que, 
ultimamente, tem sido usual, principalmente nos 
supermercados e hipermercados, pois têm sido 
recorrentes as reclamações a esse respeito. Isso, tendo 
em vista o fato de os estabelecimentos cobrarem 
valores superiores àqueles que se encontram em 
promoção nos produtos sobre a prateleira. De modo 
que, se aproveitam, por muitas vezes, da falta de 
atenção dos consumidores, estes que por muitas 
vezes, devido a pressa, não conseguem notar essa 
espécie de fraude cometida pelos estabelecimentos.  
 O nosso atual Código Civil, prevê, em seu 
artigo 927, a possibilidade de reparação do dano em 
virtude da prática de ato ilícito. Vejamos:  

 
"Art. 927. Aquele que, por ato 
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-
lo." 

 
 Dessa forma, constatado o fato que gerou o 
dano, proveniente da relação de consumo, e o dano à 
parte mais fraca, caberá ao responsável a sua 
reparação, não havendo necessidade do consumidor 
apresentar prova da culpa. 
 O nosso atual Código Civil, prevê, em seu 
artigo 927, a possibilidade de reparação do dano em 
virtude da prática de ato ilícito. Vejamos: "Art. 927. 
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 
Complementando, segue a norma legal: "Parágrafo 
único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos, 
especificados em lei, ou quando a atividade 
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normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de 
outrem." 
 O referido parágrafo está justamente inserido 
de forma a representar o Código de Defesa do 
Consumidor, em sua previsão legal, ao mencionar 
que o causador do dano deve reparar a lesão 
independentemente de culpa, nos casos previstos em 
lei. Esta Lei, no presente caso, é justamente o CDC. 
 Ao contrário do que exige a lei civil, quando 
reclama a necessidade da prova da culpa, na relação 
entre consumidores esta prova é plenamente 
descartada, sendo suficiente a existência do dano 
efetivo ao ofendido. Isso porque, os artigos da Lei 
assim o determinam. Dessa forma, constatado o fato 
que gerou o dano, proveniente da relação de 
consumo, e o dano à parte mais fraca, caberá ao 
responsável a sua reparação, não havendo 
necessidade do consumidor apresentar prova da 
culpa. Nesse mesmo sentido, a redação do art. 14 do 
CDC é clara. Senão vejamos: 
 

Art. 14. O fornecedor de serviços 
responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação 
dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos 
à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e 
riscos.  

 
 Assim sendo, verifica-se que a Lei nº 
8.078/90 estabeleceu a responsabilidade objetiva dos 
produtores e fornecedores da cadeia produtiva, não 
levando em consideração a existência da culpa frente 
aos danos provenientes de acidentes de consumo ou 
vícios na qualidade ou quantidade dos mesmos ou na 
prestação dos serviços. Nesse sentido, 
acompanhemos o seguinte julgado do Tribunal de 
Justiça do RS: 
 

Resta caracterizada a falha da ré, 
na prestação de serviço, sendo caso 
de aplicação do art. 14 do Código 
de Defesa do Consumidor, segundo 
o qual os fornecedores respondem, 
independentemente de culpa, pela 
reparação dos danos causados a 
consumidores por defeitos relativos 
aos serviços prestados, bem como 
por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e 
riscos.  

 
 O entendimento supra é pacífico no poder 
judiciário, restando consagrada a determinação 
expressa da norma legal do Código de Defesa do 
Consumidor. 

Por fim, o doutrinador Nelson Nery ensina: 
A norma estabelece a 

responsabilidade objetiva como 
sendo o sistema geral da 
responsabilidade do CDC. Assim, 
toda indenização derivada de 
relação de consumo, sujeita-se ao 
regime da responsabilidade 
objetiva, salvo quando o Código 
expressamente disponha em 
contrário. Há responsabilidade 
objetiva do fornecedor pelos danos 
causados ao consumidor, 
independentemente da investigação 
de culpa.  

 
 Portanto, a intenção subjetiva pouco importa 
quando enfrentamos questões que envolvem relações 
de consumo, pois esta não faz parte dos critérios 
determinantes no momento de se condenar à 
reparação do dano, pois que, havendo ou não a 
pretensão de lesar, o que interessa é apenas a 
existência do prejuízo, e por isso, o causador é 
obrigado a repará-lo.  
 Desse modo, não existe, ao nosso juízo, 
nenhum motivo de ordem formal ou meritória que 
possa servir de óbice à aprovação da presente 
medida. Pelo contrário, considerando os abusos que 
constatamos no nosso cotidiano, acreditamos que a 
presente proposição merece a aprovação deste 
Parlamento. De modo que, ante todo o exposto 
solicito o concurso dos meus Nobres Pares para a 
aprovação do presente Projeto de Lei.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 

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

 
O SR. JAMIR MALINI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Registro a presença do meu 
amigo Edilson, pode-se dizer maestro porque é 
presidente da Banda Estrela dos Artistas da Serra e 
compõe a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 
Parabéns a todos. O projeto dos senhores está em 
pauta. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GLAUBER 

COELHO) – Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  Parecer 

n.o 446/2013, da Comissão de Justiça, 
pela aprovação da Redação Final do  Projeto de 
Lei n.o483/2012,  do Deputado José Carlos Elias, que 
obriga a permanência de salva-vidas e ou guardiões 
de piscinas, em piscinas de escolas e creches da rede 
privada de ensino, clubes e academias que ofereçam 
aulas de natação no Estado.  

 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
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dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) – O requerimento de V. Ex.ª depende de 
apoiamento do Plenário.  
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovado.  
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Parecer 
n.o 447/2013, da Comissão de Justiça, pela 
aprovação da Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar n.o 60/2013, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 294/2013, do Governo do Estado, 
que dispõe sobre a divisão das circunscrições da 
Polícia Civil do Estado e dá outras providências. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) – O requerimento de V. Ex.ª depende de 
apoiamento do Plenário.  
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovado.  
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão.  
 Continua a leitura do Expediente. 
  
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Parecer 
n.o 451/2013, da Comissão de Justiça, pela 
aprovação da Redação Final do Projeto de Lei n.o 

241/2013, do Deputado Claudio Vereza, que Declara 
de Utilidade Pública a Associação Iunense para 
Desenvolvimento Social, localizada no Município de 
Iúna – ES. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Cacau Lorenzoni) 

 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) – O requerimento de V. Ex.ª depende de 
apoiamento do Plenário.  

 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovado.  
 Inclua-se na Ordem do Dia da presente 
sessão.  
 Continua a leitura do Expediente.   
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

REQUERIMENTO N.º 447/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª o 
cancelamento da Indicação nº 1185/2013, de sua 
autoria, que solicita ao Comando da Polícia Militar 
um estudo para a inserção do posto de Major no 
QOA (Quadro de Oficiais Administrativos) da 
PMES. 
 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2013. 
 

LUZIA TOLEDO 
Deputada Estadual - PMDB 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) - Em discussão o Requerimento n.º 
447/2013, 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.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1237/2013 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado infra-assinado, 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: 
 

Proibição da cobrança do valor 
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integral do reboque de veículos 
apreendidos no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 

 
Tal solicitação se faz necessária, para proibir 

a cobrança do valor integral do reboque de veículos 
apreendidos, quando o caminhão de reboque 
transportar mais de um veículo ao mesmo tempo. 

Destacamos que o valor integral da cobrança 
do reboque deverá ser dividido pelo número de 
veículos transportados em um só caminhão de 
reboque. 

A indicação que ora submeto à apreciação de 
Vossa Excelência, tem por objetivo proteger os 
proprietários dos carros, motos, todos os tipos de 
veículos apreendidos e rebocados no Estado e 
estabelecer regras quanto à cobrança pelos reboques. 

Entendendo ser lesiva ao 
consumidor/contribuinte a cobrança integral do 
reboque, tendo em vista que um só caminhão 
transporta vários veículos de uma só vez e órgão ou 
empresa encarregada cobra o valor integral de cada 
proprietário. 

Pela lógica, se o caminhão de reboque em 
uma só viagem leva entre dois e três automóveis e até 
dez motos há uma única despesa. Então, é justo que o 
valor integral da cobrança seja dividido igualmente 
pelo número de veículos transportados. 

Sabedor que somos, da seriedade e 
responsabilidade, que tem caracterizado a proficiente 
atuação do Executivo deste Estado, agradecemos a 
atenção dispensada a este pedido e aproveitamos para 
renovar protestos de elevada estima e consideração. 

 
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2013. 

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual – PRP 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) - Em discussão a Indicação n.º 
1237/2013, 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.  
  
 O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
pela ordem! Agradeço a V. Ex.ª e saúdo os que estão 
na galeria, que está lotada com os nossos amigos da 
banda de música da Polícia Militar e do Hospital da 
Polícia Militar. Os trinta parlamentares são amigos de 
vocês. Todos se esforçaram muito para que 
pudéssemos ter essa oportunidade já tão esperada, 
que vem com muito atraso. A Polícia Militar já tinha 
sido contemplada em sua quase totalidade. Faltavam 
o HPM e a banda. Mas hoje está em pauta o projeto. 
Os deputados estão reunindo esforços para votarem o 

nosso projeto hoje. Será votado e, se Deus quiser, 
será aprovado. Quem comemorará com isso será a 
nossa sociedade capixaba.  
 Além disso, recebi agora uma ligação do 
Senhor Tyago Hoffmann, e peço aos Deputados que 
seja inserido o projeto que também contempla os 
cabos e soldados, mesmo não havendo acordo, com 
toda a compreensão da maioria da instituição da 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Que tenham 
pelo menos o aumento salarial que houve com a 
inserção da escala especial, principalmente os nossos 
amigos que estão na reserva remunerada, que estão 
na inatividade. Que tenham, neste fim de ano, este 
aumento retroativo a outubro. Peço à Mesa Diretora 
que reúna esforços para que seja feita a leitura da 
mensagem do Governo hoje e que possamos, 
amanhã, ter uma sessão extraordinária, porque a 
instituição da Polícia Militar há mais de cento e 
setenta anos ajuda a nossa sociedade, e precisa ser 
assistida. O diálogo não cessa, e o nosso Governador, 
com certeza, nos receberá nesse período de recesso 
junto com as entidades de classe, para melhorar a 
atenção à nossa instituição. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (JANETE DE 
SÁ) – Senhor Presidente, pela ordem! Peço aos 
Deputados que não intervenham mais, para que 
consigamos ler o Expediente. Às 9h30min pararemos 
de ler o Expediente e não haverá tempo para as 
matérias entrarem. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) – Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1238/2013 
 
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 da Comunidade de Santa 
Maria de Baixo, no município de 
Ibatiba, próximo às propriedades 
dos Senhores Miguel da Silva, João 
Olindo, Nênê do Leadulce e 
Francisco Gonçalves no Programa 
Energia Mais Produtiva da SEAG, 
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com trecho de aproximadamente 1 
km de rede trifásica.  

 
A presente proposta busca atender a 

reivindicação da Comunidade de Santa Maria de 
Baixo, no intuito de promover a infraestrutura 
elétrica na região, facilitando o escoamento da 
produção agrícola e pecuária do município.  

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

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2013. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) -  Em discussão a Indicação n.º 
1238/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão.  
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR. 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1239/2013 
 
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 da Comunidade de Serro 
Frio, no município de Ibatiba, 
próximo as propriedades dos 
Senhores Ezequias Mariano, Dorly 
Carvalho, José Gringa no Programa 
Energia Mais Produtiva da SEAG, 
com trecho de aproximadamente 2 
km de rede trifásica.  

 
A presente proposta busca atender a 

reivindicação da Comunidade de Serro Frio, no 

intuito de promover a infraestrutura elétrica na 
região, facilitando o escoamento da produção 
agrícola e pecuária do município.  

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

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2013. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) - Em discussão a Indicação n.º 
1239/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão.  
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  
 Aprovada.  
 Continua a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1240/2013 
 
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: 
 

Instalação de Banco de Sangue 
Regional, no município de Venda 
Nova do Imigrante para 
atendimento dos municípios da 
Região do Caparaó.  

 
O atendimento à presente indicação se faz 

necessário para permitir uma melhor assistência aos 
doadores de sangue no interior do Estado, que 
poderão se deslocar com mais facilidade até o Banco 
de Sangue Regional. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a 
estas Indicações, ao passo que aproveito para renovar 
meus protestos de estima e consideração. 
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Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2013. 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Gildevan Fernandes e 
Aparecida Denadai) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) - Em discussão a Indicação n.º 
1240/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  
 Não havendo oradores que queiram discuti-
la, declaro encerrada a discussão.  
 Em votação.  
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1241/2013 
 
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: 

 
Ampliação da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio 
“Professora Maria Trindade de 
Oliveira”, no município de Ibatiba.  

 
A presente Indicação tem como principal 

objetivo destacar a importância da educação, no 
desenvolvimento humano dentro de uma 
comunidade, onde hoje só existe uma única Escola 
Estadual e que não atende; Dentre as prioridades do 
Governo do Estado, temos que destacar a Educação 
como pilar principal de uma mudança estrutural 
solida dos serviços ofertados pelo poder público 
estadual na área. Investir na educação é uma das 
tarefas mais importantes, mais nobres, porque 
estamos formando pessoas. 

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

 
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2013. 

 
MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 
 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) - Em discussão a Indicação  n.o 
1241/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1242/2013 
 
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: 
 

Implantação de Delegacia Regional 
de Polícia Civil 24 horas no 
município de Ibatiba.  

 
O município de Ibatiba é o único do Estado 

que possui um Batalhão da Policia Militar, mas não 
possui uma Delegacia 24 horas, sendo que os delitos 
precisam ser lavrados em Venda Nova do Imigrante, 
dificultando o atendimento a população dos 
municípios de Ibatiba, Iúna e Irupi. Visando o melhor 
atendimento da população da região, se faz 
necessário a implantação da Delegacia Regional da 
Policia Civil, no combate e averiguação de delitos. 

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

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2013. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
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COELHO) - Em discussão a Indicação  n.o 
1242/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1243/2013 
 
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 asfaltamento da estrada 
que liga a Sede do Município de 
Ibatiba à Comunidade de Santa 
Maria, cujo trajeto é de 
aproximadamente 08 (oito) km.  

 
A presente proposta busca atender a 

reivindicação da Comunidade de Santa Maria, que 
tem uma população aproximada de 7 mil moradores, 
no intuito de promover a infraestrutura de transporte 
na região, facilitando o escoamento da produção 
agrícola e em especial o café, tendo em vista ser esta 
comunidade a maior produtora do município.  

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

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2013. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) - Em discussão a Indicação  n.o 
1243/2013, que acaba de ser lida. (Pausa)  

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

Em votação.  

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1244/2013 
 
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: 
 

Instalação de Companhia do Corpo 
de Bombeiros Militar no município 
de Ibatiba, para atender os 
municípios de Ibatiba, Iúna, Irupi, 
Muniz Freire, dentre outros. 

 
O município de Ibatiba é cortado pela BR 

262, sendo a primeira cidade capixaba a receber os 
turistas na rota viária, tendo então um fluxo maior de 
pessoas e consequentemente de incidentes, possui 
uma localização geográfica favorável para o 
atendimento na Região do Caparaó Capixaba e com a 
recente construção de uma Unidade de Batalhão no 
município de Venda Nova do Imigrante, o município 
de Ibatiba se torna propicio para receber a estrutura 
que hoje se encontra instalada no município vizinho.  

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

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2013. 
 

MARCELO SANTOS 
Deputado Estadual 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
COELHO) - Em discussão a Indicação  n.o 
1244/2013 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.  
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Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR. ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1245/2013 
 
Senhor Presidente: 
 
 O DEPUTADO ESTADUAL ATAYDE 
ARMANI, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fulcro 
no artigo 174 do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, a 
indicação da seguinte obra pública: 
 

Pavimentação asfaltica no trecho 
que liga Rio das Palmas até a 
Fazenda Batista na ES 248, no 
município de Linhares, numa 
extensão de vinte quilômetros, 
dentro do Programa “Caminhos do 
Campo”. 

 
Palácio Domingos Martins, 17 de dezembro 

de 2013. 
 

ATAYDE ARMANI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Em termos gerais, percebe-se no município 

de Linhares, o aumento de sua economia, 
especialmente no setor industrial, ligado, sobretudo, a 
instalação de novas empresas e indústrias. Mas seu 
potencial agrícola ainda é o mais significativo, sendo 
referência não só no Espírito Santo, como no Brasil. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), publicados neste 
ano de 2013, Linhares é destaque na produção de 
mamão, ocupando a 4ª posição no cenário brasileiro e 
está entre os 25 municípios do país na produção de 
café conilon. Além disto, a produção de cacau da 
cidade está entre os 50 melhores do mundo. 

Contribuir para o melhoramento das vias de 
acesso ao interior do município é garantir segurança e 
conforto aos produtores, além de colaborar também 
com qualidade dos produtos transportados. 

A presente proposição, de elevado alcance 
social, também irá proporcionar um fluxo mais 
dinâmico de cargas e passageiros daquela região, 
aumentando, consequentemente, a competitividade 
da produção e dará melhores condições as 
necessidades humanas, proporcionando agilidade nos 
processos de transporte de passageiros que buscam 

nos centros, auxílio para suas necessidades sociais, de 
saúde, educação dentre outras. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) - Em discussão a Indicação  n.o 
1245/2013 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.  
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (JANETE DE 

SÁ) – Senhor Presidente, solicito  a inclusão da 
Mensagem de n.º 373/2013, do Governador do 
Estado, encaminhando Projeto de Lei Complementar 
n.º 112, 12 de janeiro de 1989 e 420, de 29 de 
novembro de 2007, que altera as Tabelas de Subsídio 
dos Policiais Militares e dos Bombeiros Militares do 
Estado. 

Gostaria que fosse feita essa inclusão, 
conforme solicitado pelo Senhor Deputado Da 
Vitória. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – É regimental. 
Solicito à Senhora 1.ª Secretária que procede 

à leitura da referida mensagem. 
 
A SR. ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Mensagem n.º 

373/2013, do Governador do Estado, encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.º 100/2013, que 
altera dispositivos das Leis Complementares n.º 112, 
12 de janeiro de 1998 e 420, de 29 de novembro de 
2007, que altera das Tabelas de Subsídio dos Policias 
Militares e dos Bombeiros Militares do Estado. 
Publicada integralmente no DPL do dia 19 de 
dezembro de 2013. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

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

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA -  (JANETE DE 

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

 
* EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 
PELOS RESPECTIVOS SETORES DE 
ORIGEM. 
 

(Comparece o Senhor Deputado José 
Carlos Elias) 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 
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COELHO) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, servidores da Casa, 
profissionais de imprensa, todos que nos assistem em 
seus lares, policiais da banda da Polícia Militar, do 
Hospital da Polícia Militar, servidores, nossa 
saudação. 

Senhor Presidente, como o ano legislativo 
está encerrando hoje, reiteramos que este é um 
momento em que o Estado do Espírito Santo passa 
por dificuldades em face das chuvas.  

Esta Casa e nós temos nos colocado à 
disposição, pois estamos solidário àquelas pessoas 
que estão necessitando de amparo, de ajuda do 
Estado e do Poder Público. 

Senhor Presidente, esta é uma época um 
pouco conturbada, seja pelas chuvas, seja pela 
insatisfação de algumas áreas da segurança.  

Aprovamos diversos projetos que beneficiam 
servidores. E se Deus quiser hoje será aprovado o 
projeto que beneficia o Hospital da Polícia Militar e 
da Banda da Polícia Militar.  

Não conseguimos agradar os cabos e 
soldados porque houve discriminação. Porém, temos 
esperança de que, no ano vindouro, o Senhor 
Governador do Estado será sensível. Caso contrário, 
ficará muito ruim a questão da Segurança Pública. 

Senhor Presidente, gostaríamos simplesmente 
de desejar ao povo do Estado do Espírito Santo, um 
Natal maravilhoso e um 2014 de muito sucesso para 
o funcionalismo, para os funcionários desta Casa que 
ficaram mais uma vez decepcionados. Não foi por 
falta de aviso deste parlamentar, Senhor Deputado 
José Esmeraldo, que isso se tornaria uma novela 
mexicana. Mas, às vezes, amigo não é aquele que fala 
o que o outro quer ouvir. Senhor Deputado Jamir 
Malini, amigo é aquele que fala o que o outro precisa 
ouvir. 

Para encerrar, Senhor Presidente Glauber 
Coelho, solicito à Mesa Diretora, pois o Deputado 
para conceder entrevista no saguão, fica sendo 
assediado por assessores de outros Deputados. Isso é 
chato, é constrangedor! Se a imprensa chama um 
Deputado para conceder entrevista, tem uns que 
colocam assessores para constranger. Isso tem que 
acabar nesta Casa! Ou que se faça em um espaço 
reservado, para quando o Deputado for conceder 
entrevista, S. Ex.ª seja respeitado.  É costume, alguns 
Deputados são figurinhas marcadas, de se colocar 
assessor para ficar em volta, para constranger, para 
ver o que o Deputado falará na entrevista. Isto 
atrapalha, Senhores Deputados. E não somos só nós, 
não. Ouvimos as queixas de outros Deputados. 
Algumas coisas têm que mudar nesta Casa de Leis.  

O Sr. José Esmeraldo – Parabenizamos e, 

também, juntamo-nos a V. Ex.ª. Concedemos 
entrevistas na parte externa e este é um local 
inadequado. A Mesa Diretora tem que ter 
responsabilidade, o Presidente e toda a Mesa. Não 
podemos ficar concedendo entrevistas com uma 
porção de gente em volta. V. Ex.ª falou muito bem e 
falaremos sobre isto sempre da tribuna desta Casa 
Legislativa. E tem Deputado que não fala, mas 
precisamos falar. Temos nós, V. Ex.ª e o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes que fala e precisa falar 
mesmo; mostrar os erros que existem nesta 
Assembleia Legislativa, e este é um deles. 

Ficamos constrangidos quando chegamos 
para conceder uma entrevista em função do 
olhômetro, é todo mundo olhando e torcendo pelo 
contrário. Mas eles quebram a cara. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Obrigado, 

Senhor Deputado José Esmeraldo. De fato isto é 
verdade e vem ocorrendo direto. Mas tem uma hora 
que cansa, Senhor Deputado Roberto Carlos. Acho 
que o Parlamentar tem que desenvolver o seu 
mandato em prol do povo e não colocar assessores 
para ficar vigiando outro parlamentar para ver o que 
faz ou deixa de fazer, para tentar correr na frente. Isto 
tem que acabar nesta Casa Legislativa. 

Mas, no mais, desejamos um Feliz Natal a 
todos os Parlamentares, a todos os servidores desta 
Casa Legislativa, aos que não obtiveram êxito e, 
principalmente, ao povo do Estado do Espírito Santo. 
Pedimos a Deus que dê muita sabedoria ao Senhor 
Governador Renato Casagrande, para que S. Ex.ª 
possa diminuir essas diferenças que foram feitas com 
o servidor do Estado, nestes últimos projetos que 
foram votados, pois houve uma diferença muito 
grande na Polícia Militar. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. (Muito bem!). 

 
O SR. PRESIDENTE – (GLAUBER 

COELHO) – Passo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Roberto Carlos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Assumo a presidência dos trabalhos 
para dar continuidade ao rito da sessão. 

 
Obrigado, Senhor Deputado Euclério 

Sampaio. Registramos que  a Mesa Diretora tomará 
providências e esta tem responsabilidade. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, categorias que 
estão nas galerias, daqui a pouco estaremos votando 
as matérias que são do interesse de S. S.ªs. 

Senhor Presidente, apresentamos o relatório 
de atividades da Comissão de Infraestrutura deste ano 
Legislativo. Este foi um ano de muito trabalho, 
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dedicação,  principalmente de colaboração dos 
membros da Comissão de Infraestrutura, dos 
Senhores Deputados José Esmeraldo, Jamir Malini, 
Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes e Atayde Armani. 

Com o trabalho que fizemos alcançamos ao 
seguinte: trinta reuniões ordinárias; seis reuniões 
extraordinárias; seis audiências públicas; quatro 
visitas técnicas; e duzentos e trinta e seis ofícios 
expedidos. Além de outros resultados alcançados.  

Podemos destacar que as matérias, os temas, 
os debates, as audiências públicas que fizemos e os 
ofícios que foram expedidos pela Comissão de 
Infraestrutura, tiveram resultados muito além do 
esperado.  

No dia 04 de março de 2013 tivemos a 
presença do Senhor Marcos Ismael Trovão de 
Oliveira, Capitão de Mar e Guerra da Capitania dos 
Portos do Estado do Espírito Santo, que apresentou 
os trabalhos que recebe para o desenvolvimento 
portuário do Estado do Espírito Santo. Além de tudo, 
da segurança da navegação na nossa costa capixaba. 

Tivemos a presença no dia 1.º de abril de 
2013 do Senhor Luiz Carlos Hadad, que discorreu 
acerca de doação de recursos destinados ao Estado, 
onde alegava suspeitas nesta destinação de recursos. 

No dia 15 de abril de 2013 tivemos a 
presença do Senhor Nery Vicente Milani de Rossi, 
Secretário de Desenvolvimento do Estado do Espírito 
Santo, que apresentou as potencialidades do Estado 
do Espírito Santo, as empresas que estão se 
instalando neste Estado, o nosso potencial, os 
investimentos que estão sendo feitos e a 
descentralização destes investimentos, em especial os 
investimentos privados. 

Tivemos a presença no dia 13 de maio de 
2013, do Senhor Neivaldo Bragato, ex-Diretor-
Presidente da CESAN, apresentando, junto com a sua 
diretoria, e a Comissão cobrando os serviços que não 
estavam atendendo à população capixaba. 
            Também tivemos no dia 27 de maio, na 
Comissão de Infraestrutura, o Senhor Eduardo 
Antônio Mannato Gimenes, que é Diretor Especial de 
Obras do DER, quando a comissão cobrou 
explicações sobre a construção do Posto Fiscal de 
Mimoso do Sul, que não tem construção. 

Tivemos a presença do Senhor Bruno 
Pessanha Negris, ex-diretor do Banestes, também 
para esclarecer sobre a suspeita de desvio de recurso 
público na construção do Posto Fiscal de Mimoso do 
Sul. 

Tivemos  no  dia 10 de junho a  presença do 
Secretário de Transportes e Obras Públicas, o Senhor 
Fábio Ney Damasceno, que fez a exposição de todo o 
trabalho desenvolvido pela Secretaria de Transportes, 
sobre a mobilidade urbana, enfim todos os modais 
debatidos e tudo aquilo que o Governo estaria 
planejando para o exercício 2013. 

No dia 17 de junho tivemos a presença do 
Diretor do Dnit, o Senhor Halpher Luiggi Mônico 
Rosa, que fez a aproximação, a partir de sua gestão, 

do cidadão e dos poderes, para terem a sensibilidade, 
as obras, as informações e poder cobrar do Dnit ações 
de infraestrutura no Estado. 

Também tivemos novamente o Senhor Fábio 
Ney Damasceno, que veio apresentar a proposta da 
Quarta Ponte que, hoje, já é uma realidade; já está em 
processo de licitação. 

No dia 9 de setembro, tivemos a Senhora 
Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti, Diretora do 
DER, para poder prestar esclarecimentos com relação 
aos serviços que aquele órgão faz no Estado, uma vez 
que é quem toma conta das nossas rodovias e da 
operação dos ônibus intermunicipais.  

Depois, novamente, tivemos a presença da 
Senhora Tereza Maria Sepulcri Netto Casotti no dia 
30 de setembro, para falar e prestar contas com 
relação aos contratos emergenciais efetuados e 
praticados por aquele órgão no período de 2003 a 
2010. 

Também tivemos, Senhor Presidente, no dia 
04 de novembro, o Senhor José Roberto da Silva, que 
é representante dos despachantes do Espírito Santo, 
que veio debater a regulamentação das atividades 
desses profissionais junto ao Detran -a partir do 
próximo ano teremos  um debate mais profundo- para 
que regularize, regulamente e reconheça esses 
profissionais como competentes e que trabalham em 
prol do desenvolvimento do Espírito Santo. 

Tivemos também a presença do Diretor da 
Arsi, que é a Agência Reguladora de Saneamento 
Básico e Infraestrutura, o Senhor Luiz Paulo 
Figueiredo. 

Enfim, Senhor Presidente, são tantas ações 
que este Deputado, neste tempo pequeno, não 
consegue explaná-las. Mas quero dizer que o trabalho 
da Comissão de Infraestrutura, como Presidente, 
sozinho não conseguiria nada. Tive o apoio dos meus 
colegas membros e do Parlamento por completo, 
porque muitas ações, como a padronização dos 
abrigos, mapas esquemáticos, retorno do transporte 
aquaviário, Quarta Ponte e tantos outros começaram 
no debate na Comissão de Infraestrutura. (Muito 
bem!)  

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Claudio Vereza e Freitas) 

  
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) – Obrigado, Senhor Deputado Marcelo 
Santos. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, não posso deixar 
de registrar que, mais uma vez, ficamos naquela 
sessão de encher linguiça, esperando quorum. 
 E tenho que registrar: Senhora Deputada 
Janete de Sá, embora V. Ex.ª não goste, mas falo que 
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sou o primeiro a chegar- como hoje fui o primeiro 
também e fiquei naturalmente esperando a sessão- 
esperando os colegas chegarem para que a sessão não 
caísse e pudéssemos votar as matérias que estão na  
pauta, as que vêm na última hora, de afogadilho.  

Quero dizer também sobre este manifesto, 
que fala sobre o agradecimento que fazem aos 
Deputados. Fizemos a nossa obrigação, não precisa 
agradecer, assim como chegar no horário também é 
obrigação. Não é virtude de ninguém chegar na hora 
e sair na hora em que a sessão terminar. Não é 
virtude de ninguém, é obrigação. Ganhamos para isso 
e  muito bem. E vou continuar falando isso, embora 
contrarie algumas pessoas. 
 Mas quero me dirigir sobre esse manifesto, 
falando sobre o Hospital da Polícia Militar do 
Espírito Santo- Senhor Deputado Da Vitória, que é o 
representante da Polícia Militar nesta Casa- 
reconhecemos isso.Quero dizer aos meus amigos que 
também tem a Comissão de Saúde que trata dos 
hospitais.  

O Hospital da Polícia Militar também 
pertence ao Governo e a Assembleia Legislativa 
também tem que aprovar as políticas públicas do 
Hospital da Polícia Militar, assim como todos os 
hospitais do Estado. Portanto faço este apelo para que 
a Polícia Militar se entrose com a Comissão de 
Saúde, o que será muito bom para unir forças e tentar 
melhorar ainda mais, o hospital. Reconhecemos o 
trabalho de todos do hospital porque é muito 
importante. 
 Assomo a esta tribuna, mais uma vez, para 
falar sobre o Hospital da Associação dos Servidores 
Públicos do Estado do Espírito Santo que lutamos, 
nesta Casa, desde 2011. Em 17 de novembro de 
2011, realizamos a primeira audiência no auditório 
do Hospital da Associação dos Funcionários 
Públicos; 19 de janeiro de 2012, realizamos uma 
sessão extraordinária da Comissão de Saúde sobre 
aquele hospital; dia 20 de janeiro de 2012, uma 
sessão especial da Comissão de Defesa do 
Consumidor juntamente com a  Comissão de Saúde e 
no dia 15 de fevereiro de 2012, novamente, 
realizamos uma audiência pública promovida pelas 
Comissões de Saúde e Comissão de Defesa do 
Consumidor sobre o  aquele hospital. 
 Naquela oportunidade, um TAC – Termo de 
Ajustamento e Conduta, proposto pelo Ministério 
Público, deveria ser assinado durante o ato. Mas o 
que estava programado não pôde se concretizar, 
porque o Diretor Presidente da Associação, o coronel, 
daquela ocasião, não compareceu a reunião. 
 Tomamos outras iniciativas, como: pedido 
oficial de informações e solicitações de cópia de 
todos os documentos relativos à Associação dos 
Funcionários Públicos; reunião com o Doutor Eder 
Pontes; reunião em Brasília com a Senhora Deputada 
Federal Rose de Freitas, que foi até a ANS pedir o 
adiamento dessa intervenção; solicitação de reunião 
com a Defensoria Pública Federal para discutir sobre 

essa questão e solicitação de reunião no Ministério 
Público Federal, que seria hoje pela manhã, 
infelizmente não pôde acontecer porque S. S.as foram 
à Brasília para discutir a reunião com o Conselho 
Gestor da ANS.  

Para quem não sabe a ANS – Agência 
Nacional de Saúde tenta intervir no Hospital dos 
Servidores Públicos, na Cidade Alta. O Hospital da 
Associação tem quinze mil associados. Querem pegar 
esses associados que pagam de cem a duzentos reais, 
e entregá-los para um plano particular, para alguém 
levar vantagem, e deixar quinze mil associados a ver 
navios, ou seja, quinze mil associados em 
dificuldades. 
 Digo mais uma vez da tristeza que vejo a 
ANS tentar intervir em um hospital que tinha um 
déficit mensal de quatrocentos mil reais; que hoje 
tem um superávit de cento e oitenta mil reais, que 
fechará em 31 de dezembro com um superávit, em 
caixa, de doze milhões de reais e querem atrapalhar 
esses quinze mil servidores. (Muito bem!) 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Esclareço para os servidores que se 
encontram nas galerias e os telespectadores, que a 
sessão hoje transcorre normal. Estamos em dia. Foi 
aprovado com quorum e votaremos todos os projetos 
em pauta. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, taquígrafos, aqueles 
que nos assistem através da TV Assembleia e TV 
Educativa, funcionários da Comunicação, 
profissionais da Casa; saúdo, também, aqueles que 
nos acompanham das galerias. 
 Senhor Presidente, nesta manhã, o último dia, 
na verdade, da sessão Legislativa. Parece-me que 
amanhã terá uma sessão extraordinária, quinta-feira, 
no que tange aos Cabos e Soldados, e estaremos nesta 
Casa, com certeza, às 9h. Mas, me solidarizo com os 
militares da Banda, que na verdade sempre foi 
esquecida, essa que é a verdade. Mas quando 
precisam dos Militares para eventos, principalmente 
dentro da Assembleia Legislativa, prestam seus 
serviços. Portanto, é um reconhecimento pelo 
trabalho brilhante desses profissionais.  

Saúdo, também, aqueles militares que 
prestam um belo serviço ao Hospital do HPM. Estão 
de parabéns.  Na verdade, hoje estamos nesta Casa  
para votar e aprovar os projetos. Fazer justiça a quem 
merece justiça. 
 Agradecemos ao Governador Senhor Renato 
Casagrande que encaminhou para esta Casa um 
projeto que, mesmo que não contemple todos como 
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poderia ser, pelo menos melhorou a situação desses 
militares que prestam um belo serviço para o nosso 
Estado. O HPM está de parabéns.  
 Sentimo-nos feliz porque sempre que 
acontecem eventos nesta Casa, a Banda da Polícia 
Militar presta o seu trabalho, assim como os 
funcionários do HPM. Quando encaminhamos 
pacientes, eles sempre são bem atendidos.  
 Estamos fazendo justiça a quem merece 
justiça. Parabéns. Hoje, os Senhores terão o resultado 
final dessas votações. 
 Com tristeza falo sobre os 11,98% dos 
servidores desta Casa. Lamentavelmente passaremos 
o exercício de 2013 sem resolver esse problema para 
aqueles que trabalham, que lutam, que são 
responsáveis por esta Casa e estão sempre em 
consonância com o povo Dependemos da parte 
administrativa. Os servidores são fundamentais. Não 
conseguiram ainda os 11,98%. É lamentável que isso 
esteja acontecendo. 
 Houve uma reforma administrativa nesta 
Casa, mas algumas categorias não receberam um 
centavo. É importante falar sobre isso. São três 
categorias importantes nesta Casa de Leis. Referimo-
nos à Taquigrafia, que trabalha e luta. Os taquígrafos 
são fundamentais para o nosso trabalho. Os analistas 
de TI, Tecnologia da Informação também não 
tiveram um centavo de aumento. Não tiveram nada. 
Natal zerado. Também não tiveram aumento os 
analistas em Comunicação Social. Essas três 
categorias não tiveram aumento. 
 Senhor Presidente Theodorico Ferraço, V. 
Ex.ª é um homem que tem sensibilidade. É de 
Cachoeiro de Itapemirim. Gostaríamos que V. Ex.ª 
olhasse com todo carinho e com todo respeito para 
estas três categorias que não foram contempladas: os 
analistas de TI, os taquígrafos e os analistas de 
Comunicação Social. Eles estão fazendo o seu 
trabalho brilhantemente. Sem essas categorias, a 
Assembleia Legislativa não funciona. Temos que ser 
justos com todos. Não podemos ser justos com uma 
ou duas categorias. 
 Podem ter certeza de que o projeto sobre os 
cabos e soldados voltará para esta Casa de Leis. 
Vamos aprová-lo. Amanhã, estaremos nesta Casa, às 
9h, na sessão extraordinária, para sacramentar isso. 
Assim, pelo menos, eles terão um Natal razoável.  
 No futuro, com certeza, chegaremos a um 
denominador comum.  
 Cinco minutos para falar é muito pouco. 
Tínhamos que falar pelo menos meia hora. Estamos 
falando apressado. Quando se fala com pressa, não se 
fala com a convicção que deveríamos.  

Solidarizamo-nos com todos os funcionários 
e com todos aqueles que tiveram as suas mensagens 
aprovadas pelo Executivo. As que ainda não 
chegaram, também terão a sua aprovação por esta 
Casa de Leis. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

 
O SR. GLAUBER COELHO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente Roberto 
Carlos, parabenizamos V. Ex.ª pela prestação de 
contas realizada ontem no Município de Serra. 
Conseguiu lotar aquele local. As principais lideranças 
políticas deste Estado estiveram prestigiando V. Ex.ª, 
que tem conduzido o seu mandato brilhantemente, 
com sensatez e com equilíbrio. 

Compartilhamos da alegria de poder ser 
colega de V. Ex.ª neste Plenário. Desejamos votos de 
felicidade. 
 Cumprimentamos os nobres colegas Deputados, o 
público que nos assiste por meio da TV Assembleia e 
os queridos amigos e amigas presentes nas Galerias 
desta Casa. 

Ontem, mais uma vez, esta Casa de Leis deu 
exemplo ao Brasil. Ontem, mais uma vez, Senhor 
Deputado Jamir Malini, esta Casa de Leis deu 
exemplo de equilíbrio, de sensatez, de parceria e de 
responsabilidade, votando projetos importantes e 
impactantes que mexerão, mudarão e melhorarão a 
qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. 

Aprovamos mais de vinte e cinco projetos de 
lei. Projetos esses, na grande maioria, oriundos do 
Governo do Estado. Em nenhum momento, nenhum 
Parlamentar, independente de sigla partidária, 
colocou-se indiferente a tudo que foi discutido, 
debatido e conversado, ontem, neste Plenário. 

É de muita satisfação e orgulho ser 
Parlamentar nesta Casa de Leis, ser Parlamentar 
colega dos eminentes deputados. 

Daremos destaque muito especial a dois 
projetos votados ontem neste Plenário. Um projeto, 
Senhor Atayde Armani, foi conquista da Comissão de 
Agricultura desta Casa de Leis. Um projeto que reduz 
drasticamente a quantidade de taxas do Idaf e, 
concomitante a isso, simplifica os valores destas 
taxas. 

Eram mais de duzentas taxas e, mais uma 
vez, nosso Governador Renato Casagrande estende a 
mão do governo do estado ao produtor rural, àqueles 
que vivem em todos os rincões deste Estado. 

Muitas dessas taxas tinham valores 
diminutos, valores pequenos e irrisórios que não 
tinham grande impacto no Tesouro, no cofre do 
Estado. Mas tinham impacto profundo no bolso do 
produtor e da produtora rural.  

Esta Casa de Leis, ontem, em mais uma 
atitude, mais uma postura equilibrada, aprova uma lei 
que mexerá com a grande maioria, com a maciça 
maioria dos produtores e produtoras rurais do Estado 
do Espírito Santo. 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 
Atayde Armani. 

 
O Sr. Atayde Armani – Farei o aparte 

rapidinho e, como sou o próximo inscrito, cedo-lhe 
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meu tempo, se for regimental. 
Parabenizo V. Ex.ª pelo discurso. Esta luta 

referente às taxas do Idaf foi uma luta grande em prol 
dos produtores rurais. 

Acrescento que quanto menor a taxa cobrada, 
mais se ganha porque ninguém quer sonegar. As 
pessoas sonegam porque o valor é elevado. 
Principalmente quem produz e sabe o custo da 
produção, sonega porque o valor é elevado. 

Se diminuirmos o valor, haverá uma 
legalidade na totalidade do que se paga. Haverá um 
maior quantitativo de pessoas pagando o que se deve. 
É o caso do IPTU e de tantas outras taxas. Se o 
objetivo é aumentar a arrecadação, deve-se diminuir 
o valor e não aumentá-lo. 

Nosso querido amigo e Presidente da 
Comissão de Finanças, Senhor Deputado Dary 
Pagung, está aniversariando hoje. Não sabemos se 
completa quarenta e cinco, cinquenta e cinco ou 
sessenta anos, mas sabemos que está completando 
mais um ano, hoje. 

Pedimos a Deus que permita, por muitos e 
muitos anos, que S. Ex.ª continue sendo esta pessoa 
maravilhosa.  

Senhor Deputado Glauber Coelho, meu 
tempo está cedido a V. Ex.ª, cajo seja regimental. 
Repito. 

 
O SR. GLAUBER COELHO – Agradeço a 

V. Ex.ª. Não sei se será possível, mas para 
concluirmos o pronunciamento, outro projeto 
aprovado por nós, Parlamentares, foi o de 
implantação do Refis Capixaba. 

Mais de quarenta e cinco mil empresas, entre 
comércio e indústria, serão beneficiados com o Refis 
Capixaba. Ou seja, estas empresas terão condições de 
gerar ainda mais empregos, mais renda e terão 
condições reais de participar de uma concorrência 
justa, equilibrada, sensata e leal. 

É mais uma conduta, uma postura e uma 
iniciativa  desta Casa de Leis. 
 Concluímos nossa fala dizendo a todos os 
nossos queridos amigos militares que aqui estão, que 
contem com o nosso voto a favor dos senhores. 
(Muito Bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Obrigado Senhor Deputado Glauber 
Coelho. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Atayde Armani. 
 

O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 
Presidente, declino. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) –Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Da Vitória. 

 
 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, sociedade capixaba que nos 
assiste ao vivo pela TV Assembleia, Profissionais da 
imprensa, pessoas que se encontram presentes nas 
galerias lotadas, nossos amigos da Polícia Militar e 
Bombeiro Militar, em especial nossa Banda de 
Música e nosso Hospital da Polícia Militar do 
Espírito Santo, cumprimentamos todos. 
 Hoje, esta Casa terá oportunidade de fazer 
justiça a esses homens e mulheres que, muitas vezes, 
a sociedade não conhece com profundidade. Falamos 
do trabalho realizado pelo Hospital da Polícia Militar. 
Somente quem precisa e tem necessidade de ter 
amparo é que conhece esses profissionais, e, 
principalmente, a instituição tão importante, sendo 
uma instituição reserva da saúde, que realiza um 
trabalho voltado não apenas para os servidores 
públicos militares do Estado do Espírito Santo, mas 
também, para toda sociedade, e que há tempos 
precisa do reconhecimento do Governo do Estado.  

Esta Casa já deu oportunidade de conceder a 
ascensão profissional aos nossos policiais e 
bombeiros, mas a Banda de Música e também o 
Hospital da Polícia Militar haviam ficado para trás. 
Com esse projeto, que os Senhores Deputados 
votarão e aprovarão hoje, teremos essa correção, essa 
justiça será feita aos Praças do HPM e também da 
nossa Banda de Música. 

 
 O Sr. Esmael Almeida – Senhor Deputado, 
gostaria de aparteá-lo. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Concedo um aparte a 
V. Ex.ª. 
 

O Sr. Esmael Almeida – Obrigado, Senhor 
Deputado Da Vitória.  

Queremos também aproveitar a oportunidade 
para parabenizar todos os militares presentes nesta 
Casa, os militares do Hospital da Polícia Militar. De 
maneira especial, parabenizamos a nossa gloriosa 
Banda da Polícia Militar, que tanto nos orgulha e a 
todos os capixabas. E o fazemos na pessoa do 
Tenente Mendonça, que sempre tem nos procurado, 
lutando a favor da nossa Banda. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Paulo Roberto) 

 
O SR. DA VITÓRIA – Aos nossos amigos 

do HPM e da Banda gostaríamos de dizer que 
procuramos todos os Senhores Deputados para que se 
fizessem presentes na sessão de amanhã, nesta Casa. 
Precisamos de quorum de no mínimo dezessete 
deputados para aprovação desse projeto. Nosso 
Regimento Interno não permite que numa sessão 
extraordinária hoje, se vote o projeto, somente após 
sua publicação no Diário do Poder Legislativo. 

 Senhores Jânio Araújo e Flávio Gava de 
Oliveira que estão presentes e representam as 
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entidades de Cabos e Soldados, Subtenentes e 
Sargentos do Estado do Espírito Santo, todos os 
Senhores Deputados estão se colocando à disposição. 

É necessário que tenham essa gratidão, não 
comigo, já sou de casa, tenho esta obrigação, mas 
para com os vinte e nove amigos que têm nesta Casa; 
Senhores Deputados, Jamir Malini, Roberto Carlos, 
Janete de Sá, Marcelo Santos, Cacau Lorenzoni, 
Aparecida Denadai, Gildevan Fernandes, Esmael de 
Almeida, Claudio Vereza, Gilsinho Lopes, o Senhor 
Presidente Theodorico Ferraço, que tem que 
convocar essa sessão extraordinária, fazendo isso, 
teremos a oportunidade de votar o projeto.  

Ainda os Senhores Deputados Freitas, 
Solange Lube, Elcio Alvares, Líder do Governo, José 
Esmeraldo, que está se esforçando para mudar sua 
agenda a fim de estar presente. Os Senhores 
Deputados Dary Pagung, Doutor Hércules, Genivaldo 
Lievore, Rodrigo Coelho e José Carlos Elias. Chegou 
agora o Senhor Deputado Paulo Roberto que também 
está fazendo esforços para mudar sua agenda; todos 
estes Senhores Deputados estão se esforçando para 
estarem com os senhores e senhoras aqui. 

Queremos agradecer. Trata-se de uma luta de 
muito tempo desta Casa, da Comissão de Segurança, 
das entidades de classe, de todos os policiais 
servidores do HPM e da Banda de Música, e é 
meritório, porque essas instituições, além de fazer 
esse trabalho, também trabalham pela melhor 
segurança nas suas folgas com as escalas especiais, 
trabalham ajudando os nossos profissionais que têm 
seus problemas de saúde. 

Já tive essa necessidade, quando, em 2002 
tive um presente em minha vida, os meus trigêmeos, 
Senhor Deputado Esmael de Almeida os conhece 
muito bem. E por vários dias eles ficaram na UTI, e a 
minha esposa       não teve a oportunidade de ter o 
leite materno para os trigêmeos terem a vida que têm 
hoje, há doze anos. Se não fosse o HPM, não teria o 
melhor presente da minha vida. Vocês merecem!  

Hoje, esta Casa fará todos os esforços para, 
amanhã, vocês terem à tão sonhada ascensão 
profissional. Existe cabo do HPM que, há vinte anos, 
continua cabo. Só lá não tem essas promoções. 
Portanto, Senhores Deputados precisamos 
complementar essa tão sonhada promoção. Esta Casa 
está com vocês! (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

CARLOS) - Findo o tempo destinado à Fase das 
Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

Complementar n.o 88/2013, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 347/2013, que altera dispositivo 
da Lei Complementar n.o 412, 27 de setembro de 
2007, que dispõe sobre a carreira de Delegado de 
Polícia e dá outras providências. Publicado no DPL 
do dia 17/12/2013. Parecer n.o 449/2013, da 
Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no 

DPL do dia 18/12/2013. 
Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, pela ordem! Parabenizamos o Senhor 
Deputado Da Vitória por ser um guerreiro em prol da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 
Quero dizer a S. Ex.ª que, se depender do Deputado 
Atayde Armani, estarei nesta Casa de Leis, amanhã. 
Tenho um exame de ressonância magnética marcado, 
em Linhares, com um médico que irá àquela cidade 
fazer esse procedimento. Faço um tratamento de 
saúde de longa data: são dez meses. Mas, se houver 
necessidade da presença deste deputado, com certeza 
farei tudo para desmarcar o exame e estar presente 
nesta Casa amanhã. Se houver necessidade. Mas se 
estiver completo o quorum, com os dezessete 
deputados, solicitarei dispensa.  

O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 
CARLOS) – Senhor Deputado Atayde Armani, V. 
Ex.ª nunca faltou com a responsabilidade e vem 
exercendo um mandato que dignifica o povo do 
Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 

pela ordem! Gostaria de fazer uma correção. O 
projeto que será votado amanhã é o que favorecerá 
aos cabos e soldados; o que diz respeito à Banda da 
PM e ao HPM será aprovado hoje. É muita demanda 
da Polícia Militar, nos últimos dias! Portanto, hoje, 
vocês estão no dia certo e no local certo. 

O esforço é para aprovar o projeto do HPM, 
mas também temos cabos e soldados no HPM, os 
quais serão contemplados com a aprovação do 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

CARLOS) - Votação da redação final do Projeto de 
Lei Complementar n.o 90/2013, oriundo da 
Mensagem Governamental n.o 349/2013, que altera 
dispositivos das Leis Complementares n.o 422 de 07 
de dezembro de 2007, n.o 439 de 09 de maio de 2008, 
n.o 531 de 29 de dezembro de 2009, n.o 446 de 22 de 
julho de 2008 e 657 de 21 de dezembro de 2012, que 
dispõe sobre remuneração de cargos da Polícia Civil 
e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 
17/12/2013. Parecer n.o 448/2013, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 
18/12/2013. 

Em votação.   
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação da redação final do Projeto de Lei 



28 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014 

n.o 431/2013, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 361/2013, que dispõe sobre 
parcelamento de débitos fiscais, nas condições que 
especifica. Publicado no DPL do dia 17/12/2013. 
Parecer n.o 450/2013, da Comissão de Justiça, pela 
aprovação, publicado no DPL do dia 18/12/2013. 

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

  Votação da redação final do Projeto de Lei 
n.o 483/2012, do Deputado José Carlos Elias, que 
obriga a permanência de salva-vidas e ou guardiões 
de piscinas, em piscinas de escolas e creches da rede 
privada de ensino, clubes e academias que ofereçam 
aulas de natação no Estado. Publicado no DPL do dia 
15/01/2013. Parecer n.o 446/2013, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação, dispensada a publicação na 
Sessão Ordinária do dia 18/12/2013. 

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

Complementar n.o 60/2013, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 294/2013, que dispõe sobre a 
divisão das circunscrições da Polícia Civil do Estado 
e dá outras providências. Publicado no DPL de 
13/11/2013. Parecer n.o 447/2013, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação, dispensada a publicação na 
Sessão Ordinária do dia 18/12/2013.  

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovada.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.o 241/2013, do Deputado Claudio Vereza, que 
declara de Utilidade Pública a Associação Iunense 
para Desenvolvimento Social localizada no 
Município de Iúna-ES. Publicado no DPL do dia 
14/08/13. Parecer n.o 451/2013, da Comissão de 
Justiça, pela aprovação, dispensada a publicação 
na Sessão Ordinária do dia 18/12/2013. 

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

(Comparece a Senhora Deputada 
Lúcia Dornellas) 

 
 Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 55/2013, da Mesa 

Diretora, que altera dispositivos da Lei 
Complementar n.º 708, de 28.08.2013, alterada pela 
Lei Complementar n.º 717 de 25.10.2013, que 
instituiu a modalidade de subsídio para os servidores 
titulares do cargo de provimento efetivo de 
Procurador da Assembleia Legislativa do Estado - 
ALES e dá outras providências. Publicado no DPL do 
dia 30/10/2013. Parecer oral da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade do substitutivo, de autoria da 
Mesa Diretora. Na Comissão de Defesa da Cidadania, 
o Deputado Genivaldo Lievore se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 11/12/2013. (Prazo vencido nos 
termos do artigo 225 § 4.º do Regimento Interno). 
(Existe emenda substitutiva à matéria, publicada no 
DPL do dia 05/12/13, e subemendas ao substitutivo, 
ambos de autoria da Mesa Diretora e dos Deputados 
Marcelo Santos e Luiz Durão, para serem analisadas 
pelas Comissões). (COMISSÕES DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 
 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 
55/2013, da Mesa Diretora, ao qual foi apensado, 
também da Mesa Diretora, um substitutivo, acolhido 
pela Comissão de Justiça, e diversas emendas ao 
substitutivo. 

Relato acatando as duas subemendas de 
autoria da Mesa Diretora, a emenda aditiva de minha 
autoria, que acrescenta Parágrafo Único ao art. 11, 
que diz que no primeiro semestre do ano de 2014 
serão revistas as regras para os procuradores que 
estão sem promoção há mais de oito anos até 31 de 
dezembro de 2013, e também uma subemenda de 
minha autoria que altera o inciso IV do art.18-B, que 
fica com a seguinte redação: 

 
IV - comparecer às audiências, 
sessões parlamentares, sessões de 
órgãos colegiados, as reuniões e aos 
órgãos da Procuradoria Geral da 
Assembleia Legislativa, para os 
quais forem designados, em horário 
de expediente da Ales; 

 
Também acolho a emenda do Senhor 

Deputado Luiz Durão. Esse é o relatório. (Muito 
bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
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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 ao substitutivo com as emendas 
apresentadas, duas da Mesa Diretora, duas de minha 
autoria e uma do Senhor Deputado Luiz Durão, foi 
aprovado à unanimidade pela Comissão de Defesa da 
Cidadania.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
(Comparece a Senhora Deputada 
Luzia Toledo) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ROBERTO 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DARY PAGUNG) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Luzia Toledo, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Paulo Roberto, Jamir Malini e Gilsinho 
Lopes. 

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

o Projeto de Lei Complementar n.º 55/2013 altera 
dispositivos da Lei Complementar n.o 708/2013, 
alterada pela Lei Complementar n.o 717/2013, que 
instituiu a modalidade de subsídio para os servidores 
titulares do cargo de provimento efetivo de 
Procurador da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. A matéria, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, tem várias emendas modificativas. 
Gostaríamos de acatar o que foi acordado ontem.  

Foi acordada a Emenda Aditiva ao 
Substitutivo do Projeto de Lei Complementar n.º 
55/2013, do Senhor Deputado Genivaldo Lievore, 
que diz:  

 
 EMENDA ADITIVA ao Substitutivo 
do Projeto de Lei Complementar n.º 
55/2013. 
Fica acrescido ao artigo 11 do 
Substitutivo do Projeto de Lei 
Complementar n.º 55/2013 um 
parágrafo único com a seguinte 
redação: 

 
Art. 11 (...) 
Parágrafo único No primeiro 
semestre do ano de 2014, serão 
revistas as regras para os 
procuradores que estão sem 
promoção há mais de 8 (oito anos) 
em 31 de dezembro de 2013. 

 
 
 Também há uma Subemenda ao Substitutivo 
do Projeto de Lei Complementar n.º 55/2013, de 
autoria da Mesa Diretora que diz: 
 

Subemenda ao Substitutivo do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
55/2013. 
Fica alterada a redação do § 1.º do 
artigo 24 da Lei Complementar n.º 
708/2013, alterado pelo artigo 13 do 
Substitutivo ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 55/2013.  
“Art. 24 (...) 
 
§ 1.º Aplicam-se, no que couber, aos 
inativos e pensionistas da Ales o 
reajuste e o reenquadramento 
estabelecidos em decorrência das 
novas estruturas de vencimento e 
subsídio, observando-se o disposto 
ao artigo 7.º da Emenda 
Constitucional n.º 41, de 19.12.2003.  
 

Há também outra subemenda da Mesa 
Diretora que diz: 

 
Subemenda ao Substitutivo ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 
55/2013 
Fica alterada a redação do artigo 4.º 
da Lei Complementar n.º 287/2004, 
alterada pelo artigo 2.º do 
Substitutivo ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 55/2013, que 
passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 (...) 
“Art. 4.º-A. Ficam criados e 
incluídos na estrutura 
organizacional da Assembleia 
Legislativa 02 (dois) cargos de 
provimento em comissão de Assessor 
Sênior para atuação no Gabinete da 
Presidência e na Direção Geral. (...) 
 

 Quero deixar claro para os membros efetivos 
e suplentes da Comissão de Finanças que, como 
relator, estou acatando o substitutivo da Mesa 
Diretora com as suas duas subemendas e também a 
emenda apresentada pelo Senhor Deputado 
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Genivaldo Lievore na Comissão de Defesa da 
Cidadania.  

Também vou acatar a emenda do Senhor 
Deputado Luiz Durão que diz: 

 
Inclua-se onde couber no Projeto de 
Lei Complementar n.º 55/2013, o 
seguinte artigo: 
“Art. – Fica o cargo de Analista em 
Tecnologia da Informação 
transformado em Consultor 
Parlamentar Temático, passando a 
integrar a carreira da Consultoria 
Parlamentar Temática prevista nas 
Resoluções 2.627/2008 e 2.890/2010. 
Parágrafo único – Os servidores 
efetivos ocupantes do cargo 
especificados no caput deste artigo, 
terão assegurados o direito a 
irredutibilidade de seus vencimentos, 
previsto no Art. 37, XV, da 
Constituição Federal.” 

 Portanto, Senhores membros da Comissão de 
finanças, acatei as emendas do substitutivo da Mesa e 
as duas emendas dos Senhores Deputados Genivaldo 
Lievore e Luiz Durão.  
 O nosso parecer é pela aprovação. (Muito 
bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  
 

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

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, assomamos a esta tribuna 
para uma colocação. Todos os Senhores Deputados 
sabem que sou a favor de melhoria e de valorização 
dos profissionais, principalmente dos servidores desta 
Casa de Leis, mas estou verificando neste projeto 
uma emenda que, ao meu sentir, é inconstitucional 
onde trata da questão de uma carreira. 

Se o projeto está acordado com o Governo é 
uma coisa; se não está acordado, é outra! Sei que 
temos amigos em comum. O projeto está prestigiando 
os estáveis; estamos analisando a questão dos 
Procuradores. Agora, tem uma emenda que já passou 
por todas as situações e estamos discutindo-a. A 
matéria já foi aprovada nas Comissões. Como houve 
emendas, vai para a Comissão de Justiça para redação 
final. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DARY PAGUNG) – As emendas foram 
apresentadas na Comissão de Defesa da Cidadania e 

voltarão para a Comissão de Justiça. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Voltarão para 
a Comissão de Justiça, mas apenas a 
constitucionalidade será aprovada. Certo? Então, 
verifiquei isso. Perguntei ao Senhor Presidente... 
Dizem que está acordado na Seger, a emenda do 
Senhor Deputado Luiz Durão. Se não tem problema, 
não coloco óbice. Só faço o alerta nesse sentido para 
que não haja problemas futuros com relação aos 
demais beneficiados nesse projeto. 
 É nesse sentido que alertamos o Presidente da 
Comissão de Finanças, para que observasse esse fato. 
(Muito bem!) 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DARY PAGUNG) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa)  
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DARY PAGUNG) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Finanças, somos a favor do 
diálogo. Tudo que é dialogado, debatido, ao final 
temos uma posição extraída no melhor do debate 
ocorrido. 

Apresentamos emenda ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 55/2013 e também pedimos maior 
celeridade para que não prejudicasse nenhuma das 
partes, tratando-se de procuradores e dos estáveis. 

Registramos nossa preocupação na 
tramitação e aprovação dessa matéria para que 
contemplemos todos, por mais que os debates 
continuem no próximo ano, em especial os estáveis. 

Apresentamos uma emenda em que 
solicitávamos a discussão da questão da Procuradoria 
para o próximo ano. Mas, entendendo que houve um 
debate... 

Registramos as nossas considerações aos 
procuradores e também prestamos nossas 
homenagens ao Procurador-Geral Julio Chamon, 
nosso amigo, reconhecendo também o seu trabalho à 
frente da Procuradoria. 

Desentendimentos, questionamentos sempre 
acontecerão em todas as categorias. Na procuradoria 
da Assembleia Legislativa, na procuradoria do 
Estado, na Polícia Militar, inclusive estão presentes 
os policiais. Há um comprometimento de todos nós 
em votar... 

Vale o registro a todas as Senhoras e 
Senhores presentes: nada do Governo é aprovado se 
não houver a chancela do Poder Legislativo, se não 
houver a aprovação das Comissões e do Plenário, 
soberano em suas ações. Registro isso porque na 
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maioria das vezes o projeto chega a Casa, tramita... 
Temos a representação de todas as categorias 
pertinentes, mas no final esta Assembleia Legislativa 
é esquecida porque é sancionada pelo Governo, já 
que fazemos parte da base aliada. Mas, nada é 
aprovado no Governo do Estado, se não houver a 
chancela do Poder Legislativo. 

Aprovamos o Orçamento, o maior projeto 
que esta Casa de Leis já recebeu, mais de quinze 
bilhões de reais, recurso a ser investido nos Poderes 
constituídos e em todas as áreas. Nós, nesta 
Assembleia, aprovamos, corrigimos distorções, 
apresentamos as emendas, mas a partir do mês de 
janeiro, ao publicar no Diário Oficial, o Estado 
repassará para as áreas e para os Poderes, dividindo 
mais de quinze bilhões de reais.  
  

O Sr. Doutor Hércules – Assino em baixo 
com relação ao discurso de V. Ex.ª. Não existe 
Governo perfeito. A nossa obrigação é apontar as 
falhas que tem o Governo – todos têm – e tentar 
ajudar. O que queremos é simplesmente 
entrosamento, no caso de V. Ex.ª com a Comissão de 
Infraestrutura, e no meu caso com a Comissão de 
Saúde. 

Queremos apenas conhecer, porque nós que 
aprovamos o orçamento relativo à Saúde, que passou 
também por nossas Comissões. Queremos apenas 
isso. 

Sabemos que apesar de toda a dedicação do 
Secretário e de alguns assessores de S. Ex.ª – não de 
todos – é preciso melhorar a Saúde. É o nosso 
reclamo, e temos feito isso. 

Sou parceiro do Governo, mas tenho o dever, 
a obrigação de cobrar. A bajulação excessiva também 
coloca uma venda em algumas pessoas que precisam 
conhecer a realidade. Obrigado, Senhor Deputado. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Agradeço o 
aparte de V. Ex.ª. 

Neste momento, retiro minha emenda, uma 
vez que já foi rejeitada na inicial, dizendo também 
que novas discussões serão feitas a partir de janeiro e 
no retorno dos trabalhos desta Casa no próximo ano 
legislativo. 

Ressalto a importância do debate 
permanente. Mesmo com opiniões contrárias, não 
significa que A ou B estejam certos ou errados. O que 
há é um conflito de interesses, naturalmente em uma 
categoria grande, como é a Procuradoria da 
Assembleia Legislativa. 

Termino a discussão da matéria dizendo que 
sou a favor do diálogo, e acompanharei em Plenário o 
que for decidido e aprovado pelas Comissões. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Defiro o pedido 
do Senhor Deputado Marcelo Santos, da retirada de 
sua emenda. 
 Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada.  
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com o 
relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
 O SR. JAMIR MALINI – Com o relator. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças, com emendas.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) -  Passo a presidência do trabalhos ao 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Assumo a presidência dos trabalhos 
para dar continuidade ao rito da sessão. 

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) – Trata-se do 
Projeto de Lei Complementar n.° 55/2013, que altera 
dispositivos da Lei Complementar n.° 708, de 28 de 
agosto de 2013, alterada pela Lei Complementar n.° 
717 de 25 de outubro de 2013, que instituiu a 
modalidade de subsídio para os servidores titulares 
do cargo de provimento efetivo da Procuradoria da 
Casa, com emendas. 

Participei do debate e recentemente o Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore coordenou as 
discussões. 

Relato pela aprovação do projeto, com 
emendas. (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 
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FERRAÇO) – O Presidente vota a favor.  
 Aprovado o parecer.     
 Tendo em vista que foram apresentadas 
emendas, concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral às emendas. 
  

(Comparece o Senhor Deputado 
Sandro Locutor) 

 
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 a emenda para relatar. (Pausa)  
Senhores membros da Comissão de Justiça, o 

Projeto de Lei Complementar n.º 55/2013 já passou 
por outras comissões.  

Registro de forma especial: o Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore, como Presidente da 
Comissão de Defesa da Cidadania, muito atento, aos 
nossos projetos conversou conosco. E a arte 
parlamentar é exatamente a arte de juntar as peças e 
armar o tabuleiro.  

O Senhor Deputado Genivaldo Lievore como 
sempre, dentro de uma linha de compreensão, de uma 
linha de verticalidade, apresentou-nos um problema, 
que na Comissão de Justiça encampamos em 
homenagem, inclusive à Mesa Diretora, de quem é o 
Projeto de Lei Complementar n.º 55/2013.  

Considerando que há um grande alcance no 
tema que está sendo controvertido nesta Casa, 
fazendo com que se faça justiça às pessoas que 
dedicaram à vida toda a esta Casa com muito carinho 
e dedicação. 

Considerando o trabalho feito pelo Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore na Comissão de Defesa 
da Cidadania, mais as razões elencadas nesta sessão, 
inclusive na tribuna, pelo Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, que é muito atento a tudo; ao Senhor 
Deputado Marcelo Santos que é integrante de nossa 
Comissão, relato as emendas apostas ao Projeto de 
Lei Complementar n.º 55/2013, inclusive o 
substitutivo, como constitucionais e dar seguimento 
na Comissão de Justiça para que votemos. (Muito 
bem!) (Pausa)  

Em discussão a emenda. (Pausa) 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente da Comissão de Justiça, pela ordem! Com 
a permissão de V. Ex.ª, peço a palavra para me dirigir 
ao Presidente da Mesa.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – V. Ex.ª tem minha 
permissão, Deputado.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, há previsão de impacto financeiro dessas 
emendas? Há alguma informação a respeito disso? 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Claudio Vereza, a 
informação que nos foi passada na configuração do 
Projeto de Lei Complementar n.º 55/2013 que não 
ultrapassaria a quarenta e oito  mil reais anuais. Não 
ultrapassando, ele está rigorosamente dentro da lei 
fiscal. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Pois não! É 

que nos surgiu essa preocupação. Obrigado Senhor 
Presidente. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Agradecemos a preocupação de V. 
Ex.ª que vem ajudar a todos nós. 

Devolvo a palavra ao Presidente da Comissão 
de Justiça.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Sempre faço questão de 
dizer, pois sou o Presidente da Comissão de Justiça, 
que o Senhor Deputado Claudio Vereza é uma das 
figuras mais exponenciais nesta Casa de Leis. 
Trabalharmos na Assembleia Legislativa, com 
pessoas inteligentes que enaltecem esse trabalho 
parlamentar, às vezes nos permitimos determinados 
posicionamentos. 

Senhor Presidente, reitero o parecer favorável 
às emendas. 

Em discussão a emenda. (Pausa) 
Encerrada.  
Em votação a emenda ao Projeto de Lei 

Complementar n.º 55/2013.  
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, a emenda ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 55/2013 foi aprovada à 
unanimidade pela Comissão de Justiça.  

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

FERRAÇO) - Em discussão o Projeto de Lei 
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Complementar n.º 55/2013. (Pausa) 
Não havendo mais oradores que queiram 

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

n.º 55/2013, com a emenda aprovada pelas 
Comissões. 

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

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. (Pausa) 

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro dos votos) 

 
Enquanto os Senhores Deputados estão 

votando, permitam-nos fazer um apelo pessoal, bem 
como da Mesa Diretora, aos Senhores e Senhoras 
Deputadas. Todos têm conhecimento dos fatos que 
aconteceram com relação à reinvindicação dos cabos 
e soldados. Ou seja, foi feita uma reunião na Casa 
Civil e estávamos presentes, representando os 
Deputados e a Assembleia Legislativa. Ficou 
decidido que no momento em que o Governo pudesse 
dar a sua palavra - e ter um entendimento com os 
nossos valorosos cabos, soldados, sargentos, enfim, 
que atingisse a toda a Polícia Militar, inclusive o 
Corpo de Bombeiros - que estaríamos prontos para 
votar. Até ontem, não houve entendimento por parte 
do Governo do Estado. Mas esse acordo aconteceu, 
agora, pela manhã, e gostaria que isto fosse 
registrado.  

Foi comunicado do Líder do Governo, ao 
Presidente e autorizamos ao Senhor Carlos Eduardo 
Casa Grande a incluir na leitura do Expediente desta 
sessão. Acontece, Senhores Deputados, que milagre, 
passando por cima do Regimento Interno, não 
podemos fazer; nem com o apoio da maioria dos 
Senhores Deputados. Portanto, a mensagem que veio 
do Governo do Estado terá que ser publicada no 
Diário Oficial. Com isso, rogo a todos os Senhores 
Deputados a gentileza de um sacrifício. 
Convocaremos uma sessão extraordinária para 
amanhã, às 10h, o que permitirá o retorno dos 
Senhores Deputados que viajarem.  

Foi dito nesta Casa de Leis, em alto e bom 
som, que toda a Assembleia Legislativa estava em 
sintonia no atendimento às reinvindicações da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros. O Governo acatou. 
A reunião foi até de madrugada, e hoje o Governo do 
Estado deu a palavra e satisfez a toda a referida 
classe. Resta, agora, a nós, Deputados, e fazemos um 
apelo aos Senhores para esse atendimento, porque 
precisaremos de pelo menos dezessete Deputados 
presentes na sessão extraordinária de amanhã. 

Além de atendermos aos cabos e soldados, os 
projetos que não foram votados hoje, também, serão 
votados. Assim cumpriremos com nossas obrigações 
e terminaremos o ano com chave de ouro. É um apelo 

que não chega a ser um apelo, porque sabemos que 
está no coração de todos os Deputados. Não é 
privilégio de ninguém. Estamos atendendo à 
Segurança Pública, tão necessária para o povo do 
Estado do Espírito Santo.  

Foi uma reinvindicação, uma luta. Quase que 
houve acidentes e incidentes nesta Casa Legislativa. 
Mas o nosso anjo da guarda foi maior, fomos 
protegidos e não houve acidente nenhum. O próprio 
pessoal contornou aqueles que estavam mais 
agressivos, e o momento é Natal, é fim de ano. 

 Fica registrado este apelo e sabemos que 
muitos assumiram um compromisso de viajar. Mas, 
há mais um compromisso para terminarmos o ano, 
encerrando com chave de ouro. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Ontem, quanto à votação do 
projeto dos oficiais, deixamos bem claro para a 
sociedade capixaba e, sobretudo, para os nossos 
valorosos cabos e soldados: esta Casa, em momento 
algum, atrapalhou o avanço de uma categoria em 
detrimento de outra. 
 Foi assim com o Idaf, foi assim com os servidores do 
Incaper e esta Casa sempre se colocou à disposição 
para discutir junto com o Governo e as categorias dos 
nossos servidores públicos. Votamos aquilo que foi 
acordado entre Governo e oficiais. 

Parabenizamos a Comissão de Segurança,  o 
Senhor Deputado Da Vitória, que tem construído esse 
consenso entre cabos, soldados e Governo. Queremos 
nos colocar à disposição para fazer esse consenso. 
Não votamos contra os cabos e soldados, votamos o 
projeto que estava consensuado e não vamos medir 
esforços para que se chegue a um bom termo entre 
Governo , cabos e soldados, para que possamos ter 
uma Polícia Militar como sempre tivemos: motivada, 
aguerrida e a serviço da sociedade. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Primeiramente, queria que V. 
Ex.ª reafirmasse o horário? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Dez horas. Foi o consenso. 
Convocamos, é atribuição da Presidência, mas o 
consenso com os Senhores Deputados indica que a 
Presidência obedece à maioria dos Deputados com 
humildade. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Obrigado. 
Convidamos a todos os Senhores  Deputados, 
especialmente da Comissão de Saúde,  para amanhã, 
às 8h, pois  fui convidado para a reunião no Conselho 
Estadual de Saúde para discutirmos as questões de 
saúde do Estado. Estarei aqui. Pedirei ao Conselho 
Estadual de Saúde para me liberar um pouco mais 
cedo e, naturalmente, estarei neste Plenário para 
atender a essa convocação, que é muito justa. 
Obrigado! 
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 A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 
Presidente, pela ordem! Também quero, juntamente 
com o Senhor Deputado Roberto Carlos, fazer coro. 
A votação que teve ontem, envolvendo a Polícia 
Militar,  deu-se no sentido de não prejudicar avanços 
que tinham sido conquistados, que estavam 
acordados por parte da categoria, mas somos 
sensíveis.  

Vou até ler o que escrevi: a frustração e a 
inquietação que incomodam os nossos cabos e 
soldados, os nossos companheiros do Corpo de 
Bombeiros e o empenho junto aos Deputados que 
representam essa categoria, para que o Governo do 
Estado arrume uma solução que possa ser votada 
amanhã. Esse é o nosso empenho e compromisso em 
favor de nossos praças. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – O empenho não é mais do Governo 
do Estado. Para comparecer amanhã, o empenho é da 
Assembleia Legislativa. O Governo do Estado 
cumpriu com a sua missão e atendeu, mas isso vai 
depender da nossa aprovação.  E para ter essa 
aprovação, será amanhã na sessão  extraordinária. 
Não temos outra solução para votar hoje. 
Infelizmente, não posso passar por cima do 
Regimento Interno para que essa matéria seja 
considerada constitucional. (Pausa) 
  

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Euclério 
Sampaio e Aparecida Denadai) 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 55/2013.  

À Comissão de Justiça para redação final. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Agradeço a V. Ex.ª a 
interferência na Casa Civil ontem, que possibilitou o 

acordo desse projeto que está vindo para esta Casa. 
V. Ex.ª deu mais uma demonstração de líder nato. 
Estivemos na Casa Civil com os Senhores Deputados 
José Esmeraldo, Da Vitória e Euclério Sampaio. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Só uma ligeira correção. Estava 
representando o Líder, o Senhor Deputado Elcio 
Alvares, e todos os Deputados. Quero o desejo de 
todos. Então, o mérito não é para nós, é para esse 
Poder, obrigado Deputado. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Justifiquei a 

ausência do Senhor Deputado Sandro Locutor, 
porque S. Ex.ª estava presidindo a CPI da Telefonia, 
inclusive a nossa sessão extraordinária de ontem, que 
se inicia às 9h, passou para às 10h em função da CPI 
da Telefonia, porque senão S. Ex.ª estaria presente 
também, e  tudo foi construído com o entendimento 
de V. Ex.ª. E, ontem, não foi votado nesta Casa 
apenas o plano de cargos e salários dos oficiais; dos 
sargentos e subtenentes também, que estava 
consensuado e assinado pelos representantes das 
categorias. 

Tivemos neste Plenário uma votação em 
defesa das Instituições da Polícia Militar e da Polícia 
Civil. E, hoje, estamos nesta Casa, recebendo com 
muito prazer este acordo. 

 Ainda que não seja o que os policiais 
pretendem, porque merecem muito mais, pois são os 
primeiros a colocar suas vidas em risco para defender 
a sociedade. Temos que estar nesta Casa fazendo não 
o esforço, mas o nosso dever. Cumpriremos o nosso 
dever votando e  dando a tranquilidade necessária 
que a sociedade precisa. Porque uma paralisação 
neste momento seria o caos do caos. Já estamos 
vivendo o caos na Segurança Pública; estaríamos 
aumentando, jogando lenha na fogueira.  

Se Deus quiser, com a aprovação deste 
projeto, conseguiremos minimizar os ânimos. A 
batalha continua, a luta continua. A discussão sobre 
melhorias nas categorias avançarão.  

Apresentamos na Comissão de Segurança a 
Indicação n.º 470, que permite ao Governo incorporar 
as  quatro escalas, e batalharemos para que isso 
ocorra no próximo ano.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Muito obrigado Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes pelas suas palavras. 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Resolução n.o 41/2013, do Deputado Gildevan 
Fernandes e outros, que modifica o parágrafo do 
artigo 4.º e revoga o §6.º do artigo 115 do Regimento 
Interno - Resolução n.o 2.700, de 15 de junho de 2009 
- limitando o número de sessões especiais em duas 
por ano, e revogando a dispensa de verificação de 
quorum para as sessões solenes e especiais. 
Publicado no DPL do dia 17/12/2013. Parecer oral da 
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Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. Na 
Comissão de Cidadania, o Deputado Claudio Vereza 
relatou a matéria pela rejeição. (Por ter esgotado o 
tempo da Sessão Extraordinária do dia 17/12/13, 
ficaram restando três minutos para a Deputada Luzia 
Toledo concluir a discussão do Projeto na referida 
Comissão). (Comissões de Defesa da Cidadania e a 
Mesa Diretora). 

Na sessão extraordinária de ontem a Senhora 
Deputada Luzia Toledo  estava   discutindo a matéria 
na Comissão de Defesa da Cidadania,  quanto 
tivemos que interrompê-la, pois   o tempo destinado a 
sessão estava esgotado.  

Concedo a palavra a Comissão de Defesa 
Cidadania para que o Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore faça o cumprimento regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

Concedo a palavra  à Senhora Deputada 
Luzia Toledo, para que continue a discussão da 
matéria. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Obrigada, 

Senhor Deputado Genivaldo Lievore, Presidente da 
Comissão de Defesa Cidadania. 

Ao discutir esta  matéria, lembro-me que 
falei em cima das palavras do Senhor Deputado 
Claudio Vereza. Acho que essa modificação, a 
Resolução n.º 41/2013, que modifica o parágrafo do 
artigo 4º e revoga o §6º do artigo 115 do Regimento 
Interno, que na verdade diz o seguinte: 

 
“Parágrafo único. As Sessões 
Solenes e Especiais serão realizadas 
em número máximo de duas por ano 
para cada Deputado, intransferíveis, 
excetuando-se as obrigatórias por 
lei”. 
 

 Realmente, não posso  concordar com isto. 
Sou uma Deputada que trabalha. Não digo que outros 
Deputados não trabalham; digo que sou uma das 
Deputadas que trabalha nesta Casa. Nunca fiz uma 
sessão solene ou especial nesta Casa, que não tenha 
sido motivada pelos segmentos da sociedade. Falo 
isto diante da nossa câmara, porque desde vereadora, 
sou uma pessoa que mais fez, na minha época, 
audiências públicas na Câmara Municipal de Vitória. 
Como Senadora, fiz audiência pública naquela Casa; 
levando o pessoal de Vitória, da TV Gazeta. Portanto, 
não posso concordar com a Resolução n.º 41/2013. 
 Com todo o respeito que tenho pelo Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes, que na verdade, 
submete-nos a esta Resolução, mas acho que isto é 
cassar a democracia; é impedir que os Deputados 
trabalhem, motivados pela sociedade.  

 Agradeço ao Senhor Deputado Genivaldo 
Lievore a oportunidade de falar na Comissão de 
Defesa da Cidadania. A minha fala é muito 
pertinente.  
 Votarei contra esse projeto de resolução, com 
muito respeito ao Senhor Deputado Gildevan 
Fernandes. Entendo que esta Casa tem que ser livre 
para trabalhar. Quem gosta de fazer sessões especiais 
sabe que se discute sobre os vários setores da 
sociedade. Quantas sessões especiais importantes 
foram feitas nesta Casa sobre drogas, saúde, 
segurança, educação, cultura? Aprovamos projetos 
que foram discutidos na Comissão de Cultura. 
 Essa é a minha posição. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e demais 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, 
apenas para corrigir uma palavra que falei ontem. 

Ontem, errei ao dizer que essa matéria 
proibia deputados de realizar sessões. Não proíbe, 
mas restringe a ao máximo duas sessões solenes e 
duas sessões especiais por ano. Considero uma 
restrição quase que proibitiva. É quase proibir. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Continua em 
discussão o parecer. (Pausa) 
 
 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. 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – (Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente e demais 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, 
muito pelo contrário das afirmações trazidas, essa 
proposição não tem o objetivo de cercear a atividade 
parlamentar e o debate democrático nesta Casa. 

Muito pelo contrário. Essa proposta visa 
qualificar o debate nesta Casa. As sessões especiais, a 
partir desta proposição, certamente serão muito mais 
qualificadas. Ganharemos em qualidade e 
naturalmente diminuiremos a quantidade de sessões. 
Visa a utilização da estrutura administrativa do Poder 
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Legislativo Estadual de forma responsável e racional. 
O nosso Poder Legislativo tem sido criticado 

pelo excesso de sessões especiais, algumas com a 
participação de cinco, seis ou sete pessoas e com dez 
funcionários de cargos comissionados. Há a 
mobilização de toda estrutura administrativa. 

Às vezes chego a esta Casa na quarta-feira, às 
8h e encontro um servidor. Às 21h, esse mesmo 
servidor permanece, muitas vezes em sessões 
especiais, que não estão produzindo os necessários 
benefícios em favor da sociedade. 

A proposta é ter duas sessões solenes e duas 
sessões especiais por deputado, por ano. Isso não é 
pouco. Pelo contrário, permite que passemos a 
promover os debates nesta Casa de forma mais 
qualificada, com economia de recursos públicos. 

Com todo respeito, conheço muito bem a 
história política do Senhor Deputado Claudio Vereza. 
É um homem honrado, sério e de importante 
participação na transformação da Assembleia 
Legislativa, como Presidente. 

Mas com todo respeito é um imenso absurdo 
dizer que esta proposta representa um retrocesso. 
Pelo contrário, esta proposta representa avanço. Esta 
Casa de Leis terá debates muito mais qualificados e 
sessões especiais muito mais planejadas, convidando, 
efetivamente, a sociedade para participar. 

Quero crer com cada Parlamentar preocupado 
com que tenhamos, em todos os debates, extração de 
propostas a serem efetivadas pelo Poder Legislativo 
Estadual.  

 
O Sr. Claudio Vereza – Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, há uma divergência clara a 
respeito da concepção que temos, no meu caso e no 
caso de V. Ex.ª, a respeito do papel desta Casa de 
Leis. Ficou claro agora, com o discurso de V. Ex.ª. 

Em minha concepção, esta Casa de Leis tem 
que estar aberta a todo tipo de debate e manifestação 
da sociedade. Esta Casa de Leis é a casa do povo. É a 
caixa de ressonância da sociedade. 

Eu, deputado, não posso ficar submetido a 
uma camisa de força do Regimento Interno que me 
diz que só posso realizar duas sessões de debate nesta 
Casa de Leis, por ano. 

Se acontece alguma coisa na sociedade e esta 
me propõe que haja um debate, tenho que dizer que 
não porque o Regimento Interno não permite. Isso é 
um retrocesso. Neste sentido, é um retrocesso. E é 
assim que realizo estes seis mandatos. A sociedade 
me procura pedindo para realizar uma sessão sobre 
determinado tema. 

Por exemplo, sobre o incêndio da boate Kiss. 
O Senhor Deputado Doutor Hércules foi procurado e 
o Corpo de Bombeiros, a sociedade e a Defesa Civil 
vieram ao Plenário desta Casa que ficou lotado no 
sentido de debatermos sobre a necessidade de 
prevenção de incêndios. 

Mas tenho que responder que o Regimento 
Interno, com emenda, só me permite duas, já realizei 

duas, e não posso mais. Sou deputado, sou 
Parlamentar. Olha a palavra. O que é Parlamento? É 
o lugar de falar, derivado da palavra parlare. 
Significa falar, debater, conhecer e aprofundar os 
temas. 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, V. 
Ex.ª tem uma concepção diferente de mandato e de 
Assembleia Legislativa. Que a Assembleia 
Legislativa é apenas para realizar sessões ordinárias 
de votação de projetos. Esta é uma concepção. 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Esta é 

a afirmação de V. Ex.ª e não corresponde à minha 
realidade.  

 
O Sr. Claudio Vereza – Mas com a proposta 

de V. Ex.ª é isso, na prática. 
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – De 

forma alguma. 
O Sr. Claudio Vereza – É isso, é claro. V. 

Ex.ª está negando, mas é do Município de Pinheiros e 
aquele município tem um tipo de preocupação com 
esta Casa de Leis, no Norte. 

Mas o Estado tem que estar aberto, assim 
como esta Casa de Leis, para qualquer tipo de debate 
e o desenvolvimento. Se estoura um projeto na 
Câmara Federal e mexe com os royalties de petróleo, 
não posso fazer um debate sobre o assunto porque o 
Regimento Interno me impede. Ai, não! 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

Senhor Deputado Claudio Vereza. V. Ex.ª é um 
homem sábio, um grande Parlamentar e inteligente. 
De forma inteligente, quer me atribuir condutas que 
não são minhas. 

Sou do Município de Pinheiros e sou do 
Estado do Espírito Santo. Não apenas nesta Casa de 
Leis podemos promover o debate. Já debati assuntos 
de responsabilidade e de interesse da sociedade 
capixaba no município de V. Ex.ª, numa audiência 
pública na comunidade de Paul, onde V. Ex.ª não 
estava. 

Sou do Município de Pinheiros, sou do 
Estado do Espírito Santo, e em todas as regiões temos 
promovido reuniões para defender e debater os 
legítimos interesses do povo. 

Sobre a boate Kiss, chega a ser emblemático 
porque muitas vezes esta Casa de Leis tem sido 
pautada por assuntos que ganham notoriedade. Se 
aconteceu uma tragédia, alguém quer aparecer e 
ganhar repercussão da imprensa e chama o povo para 
o debate. Depois  que passa  a  onda, ninguém quer 
mais discutir aqueles assuntos que estavam em 
evidência em certo momento. 
 
 O Sr. Claudio Vereza – Senhor Deputado, 
V. E.ª foi a Paul; e eu estava aqui na Audiência 
Pública que debatia o Pó Preto, onde V. Ex.ª deveria 
estar. 



Vitória-ES, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014 Diário do Poder Legislativo - 37 

 
 O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
Senhor Deputado, a meu ver não deveria estar, 
considerando que V. Ex.ª ignorou a Comissão de 
Defesa do Meio Ambiente. 
 Esta é uma proposição, Senhoras e Senhores, 
que vem ao encontro da sociedade capixaba. Em 
diversos lugares por onde passamos, somos 
ridicularizados pelo excesso de sessões solenes, pelo 
excesso de sessões especiais; elas são tanto do 
interesse público, que muitas vezes, encerram a 
transmissão pela TV Assembleia e entregam 
medalhas e diplomas. Na verdade, são sessões 
solenes travestidas de sessões especiais. Essa é uma 
prática que não pode continuar nesta Casa. 
 
 O Sr. Marcelo Santos – Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes, V. Ex.ª está no gozo do total 
direito de apresentar tal proposta nesta Casa. Isso é o 
parlamento. É um direito de cada cidadão apresentar 
suas emendas. O que não podemos aqui é questionar 
o que é divergente; quem vai votar favoravelmente à 
proposta de V. E.ª, que o faça no entendimento que 
fizer neste parlamento, e quem votar contrário, 
também, numa posição em contrário. 
Particularmente, assinamos com o fim de permitir a 
tramitação da matéria que V. Ex.ª protocolizou para 
que pudéssemos fomentar o debate. Não há deputado 
pior nem melhor! Nem mesmo o mais votado aqui 
tem mais importância que o menos votado, porque o 
voto é único. 
 O que importa, como disse o Senhor 
Deputado Claudio Vereza em sua fala, é que 
precisamos, a qualquer tempo, surgindo uma 
discussão importante, debater o tema, sem ter que 
ficar pedindo favor a algum colega que ceda uma 
sessão de seu direito, uma vez que ele também não 
saiba se poderá ceder, pois talvez, surja algum 
problema, o que acontece algumas vezes. 
 V. Ex.ª tem todo direito em apresentar, não 
quero desconsiderar aqui toda manifestação de V. 
Ex.ª, o que não podemos perder de vista é que o 
parlamento, a partir da Constituição de 1988, foi 
limitado em muito nas suas decisões e ações. E 
limitar, hoje, sessões solenes e sessões especiais, é 
cercear o direito do parlamentar de promover o 
debate que não pode ser avaliado por um 
parlamentar, se esse debate é mais ou menos 
importante que outro. Cada parlamentar que reside 
numa região, que é filiado a um partido, tem o seu 
direito de trabalhar aonde mora, dentro dos 
problemas que repercutem e das Comissões em que 
atua. O parlamento é o local do debate; V. Ex.ª está 
debatendo, tem sua posição, tenho uma posição 
contrária, respeitando tudo que V. Ex.ª subscreveu. 
 
 O SR. GILDEVAN FERNANDES – Pois 
não, Senhor Deputado Marcelo Santos. 
 Também respeito sua opinião, tenho 
facilidade, graças a Deus, em conviver com as 

opiniões contrárias; e, democraticamente apresento 
essa proposta. Mas, muitas vezes, nesta Casa, alguém 
ao discordar, quer desqualificar o proponente. Penso 
o contrário; essa proposta significa avanço, significa 
aperfeiçoamento, a qualificação do debate, a 
economia dos recursos públicos e uma melhor 
imagem da Assembleia Legislativa no conceito da 
sociedade capixaba, e conto com o apoio dos nobres 
Senhores Deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 
LIEVORE) – Continua em discussão o parecer. 
(Pausa)  
 

O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GENIVALDO 

LIEVORE) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Atayde Armani. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, estou ouvindo 
o debate e gostaria de dizer, Senhor Presidente, que 
quando houve a reformulação do Regimento Interno 
desta Casa, do qual participamos, naquela 
oportunidade se delimitou em duas sessões solenes 
para cada deputado. Nem por isso houve polêmica 
alguma, muito pelo contrário! Continuou-se a realizar 
sessões solenes, e muitos Senhores Deputados não 
realizam nem uma; o Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço não faz, eu não faço, o Senhor Deputado 
Cacau Lorenzoni não as faz, e tantos outros Senhores 
Deputados também não fazem essas sessões solenes. 
Quantas vezes um colega me pediu e cedi a minha 
vaga a ele. 

Mesmo assim, Senhor Presidente, ao longo 
deste ano foram realizadas cerca de cinquenta sessões 
solenes, temos direito a sessenta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Foram realizadas cinquenta e uma 
sessões solenes e quarenta e uma sessões especiais. 

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, mesmo assim não foi atingido o número 
delimitado de sessenta. Se delimitarmos as sessões 
especiais em sessenta também não se atingirá o 
número. Estamos discutindo alhos por bugalhos.  

O que acontece, Senhor Presidente, é que isso 
tem um custo para esta Casa de Leis, custo de 
energia. Perguntem aos servidores desta Casa, aos 
taquígrafos, se eles gostam de toda segunda e terça-
feira ficarem até às vinte e duas horas, em sessões 
especiais que nem sempre são para assuntos tão 
importantes como foi colocado nesta sessão.  

Ora, temos várias comissões nesta Casa: 
Comissão de Saúde, Segurança, Agricultura, Cultura, 
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onde o debate deve ser levado, no entanto, sem usar 
esse estrondoso plenário, para fazer sessão especial a 
um custo elevado.  

O Deputado diz que não gasta nada da sua 
verba parlamentar. Mas, incluam as sessões especiais 
para saber o quanto um Parlamentar gasta deste  
Poder,  sem  gastar da sua cota parlamentar. Se 
tivermos de aprovar esse projeto, o custo da sessão 
especial deve ser descontado da verba parlamentar do 
deputado; para saber no final do ano quanto cada 
deputado está gastando.  

Estamos devolvendo, este ano, de cota 
parlamentar à Assembleia Legislativa, quase setenta 
mil reais, dos noventa e quatro que temos direito. 
Tem deputados que não gastam nada; mas, fazem 
vinte, trinta sessões especiais por ano. Acredito que 
S. Exas  gastam  mais do que estamos gastando. Essa é 
a questão, é essa a condição.  

Portanto, somos favoráveis ao projeto de 
autoria do Senhor Deputado Gildevan Fernandes; até 
porque temos direito a quatro sessões por ano; duas 
especiais - se for aprovado o projeto apresentado pelo 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes -  e, duas 
solenes.  

Cedemos o direito de sessões especiais e 
solenes a qualquer colega que queira realiza-las, 
como temos certeza de que qualquer colega nosso 
como o Senhor Deputado Cacau Lorenzoni e tantos 
outros terão o prazer de ceder ao colega o direito de 
realizar uma sessão. Não tenho problema com isso.  
Não estamos, em momento nenhum, cerceando esse 
Poder de debater. Temos as comissões desta Casa 
para debater. Todas as comissões; em momento fora 
da sessão ordinária. Momento esse, lugar esse que é 
de direito e adequado para se debater esses temas 
especiais.  

Então, Senhor Presidente, parabenizamos o 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes porque S. Ex.ª 
está normatizando um procedimento que precisa ser 
normatizado. E dizemos mais: se desligarem a 
televisão em dias de sessão especial, bem poucos 
realizarão o quantitativo de sessão especial que 
realizam.  Fazem porque a televisão está ligada e ao 
vivo; fazem porque está sendo transmitindo para a 
Grande Vitória. 

Já realizamos várias sessões solenes; 
especiais, nunca realizamos; mas solene já realizamos 
várias. A pessoa do interior nunca assistiu a uma 
sessão solene ou especial desta Casa. Nunca! No 
entanto, está pagando. O cara lá do Município de 
Montanha, lá do Município de Pinheiro está pagando 
o custo das sessões especiais que fazemos para a 
Grande Vitória. Simplesmente devido à televisão. 
Simplesmente por isso. (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 - Contra o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES – Contra 

o relator.  
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com o 

relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE - A 

Presidência acompanha o voto do relator. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE – A 
Presidência acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado, 
contra dois votos pela Comissão de Defesa da 
Cidadania.  

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

FERRAÇO) - A presente proposição depende do 
parecer da Mesa.  

Designo para relatar o projeto a Senhora 1.ª 
Secretária.  

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (SOLANGE 

LUBE) – (Sem revisão da oradora) - Senhor 
Presidente e Senhor 2.º Secretário, passo a relatar o 
Projeto de Resolução n.º 41/2013, que limita o 
número de sessões solenes e especiais, sendo que 
para solenes continua sendo duas e para especiais 
passa a ser o número máximo de duas por ano para 
cada deputado. 

Estamos com a Emenda n.º 01/2013, da 
Senhora Deputada Janete de Sá, suprimindo o art. 2.º 
deste projeto de resolução, para não se exigir o 
quorum para a realização das referidas sessões.  

O meu parecer é favorável ao projeto de 
resolução, por tudo o que já foi discutido e com a 
responsabilidade de 1.ª Secretária da Mesa Diretora, 
consciente de todas as ações desenvolvidas nesta 
Assembleia Legislativa. Sou a favor da emenda da 
Senhora Deputada Janete de Sá, ao Projeto de 
Resolução n.º 41/2013, de autoria do Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão o parecer.   
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 
CARLOS) – Senhor Presidente, pela ordem! Peço a 
palavra para discuti-lo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Sr. 2.º 
Secretário.  

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ROBERTO 

CARLOS) – (Sem revisão do orador) – Senhor 
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Presidente e Senhora 1.ª Secretária, não se trata de 
um projeto que mexe com a estrutura da sociedade 
capixaba, por isso não vou me alongar muito; é um 
projeto que mexe com a organização interna da Casa. 

Acolho todas as falas, o debate foi 
qualificado e respeitoso. A intenção do legislador, 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, vem 
carregada com uma responsabilidade e um senso 
público.  

Temos, nesta Casa, parlamentares com perfis 
diferentes, alguns desenvolvem seu mandato com 
sessões solenes, sessões especiais, com debates. 

Meu decano companheiro e ao mesmo tempo 
guru, Senhor Deputado Claudio Vereza, penso que 
limitar o número de sessões especiais, como já o está 
para sessões solenes, não impede e não interfere o 
debate nesta Casa, até porque existem outros 
instrumentos para que o debate possa ser 
estabelecido, como é o caso das frentes 
parlamentares, da reunião pública e das audiências 
públicas, que podem ser realizadas a partir das 
comissões. 

Por exemplo, tenho uma restrição regimental. 
Sou 2.º Secretário da Mesa Diretora e estou 
impossibilitado regimentalmente de participar de 
comissões permanentes. Gostaria muito de participar 
das Comissões de Educação e de Ciência e 
Tecnologia, mas o regimento me impede. No entanto, 
não deixei de realizar o debate sobre educação, 
ciência e tecnologia e demais debates feitos por meio 
de frente parlamentar, de audiência pública, de 
reuniões públicas e de diversas mobilizações.  
 Portanto, votarei no projeto do Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes, não entendendo que 
isso cerceará o direito do parlamentar em transformar 
o seu mandato num mandato dinâmico, de debate e 
de proposições. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Continua em discussão o parecer. 
(Pausa) 

Encerrada.  
Em votação o parecer da Senhora Deputada 

Solange Lube, que apoia o projeto, com a emenda da 
Senhora Deputada Janete de Sá, que retira o quorum 
das sessões.  

Como vota o Senhor 2.º Secretário?  
 
O SR. ROBERTO CARLOS – A favor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – O Presidente vota a favor. 
Aprovado o parecer, com a emenda da 

Senhora Deputada Janete de Sá. 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral à emenda, 
apresentada e aprovada à Mesa Diretora. 
 

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. (Pausa)  

Avoco a emenda para relatar. (Pausa)  
Senhores membros da Comissão de Justiça, 

já ouvi alguns colegas desta Casa de Leis. Esse é um 
projeto que mexe com todo o Plenário. 

Opinamos pela constitucionalidade e 
legalidade da emenda apresentada à Mesa Diretora, 
pela Senhora Deputada Janete de Sá. (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 – Contra o 

relator.  
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator.  
 
O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado, contra um voto, 
pela Comissão de Justiça.  

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

FERRAÇO) – Antes de colocar em discussão o 
projeto, colocarei em votação o requerimento do 
Senhor Deputado José Esmeraldo, de votação 
nominal para o projeto. 

Em votação o requerimento.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado. 
A votação será nominal. 
Em discussão o Projeto de Resolução n.º 

41/2013. (Pausa) 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, na verdade essa 
falácia de economia é muito importante. Acho que 
tem que ser feita a economia, mas algumas pessoas 
podem pegar outra bandeira mais consistente, por 
exemplo, a do pedágio, quem encaminhou a favor à 
manutenção do pedágio e contra o povo. 

Queremos mostrar as sessões que fazemos 



40 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014 

nesta Casa de Leis, por exemplo, para debater sobre o 
Conselheiro Cidadão, que não estava vazia, não havia 
três pessoas não! Por exemplo, fizemos uma sessão 
especial para debater a internação compulsória. 
Trouxemos especialista de São Paulo para discutir 
esse tema. 
 Houve outra sessão sobre dependentes 
químicos. Trouxemos pessoas dependentes químicos; 
as mães e os pais estavam presentes, apavorados, 
querendo que nós os ajudássemos. 
 Não se trata de sessão para passar na 
televisão somente, mas para debater as políticas 
públicas que precisamos fazer; não é calar a boca do 
Deputado e do povo! 
 O painel mostra uma foto tirada da sessão 
especial sobre internação compulsória. Outra foto: 
Sessão especial sobre internação compulsória. 

Outra: Hospital Pedro Fontes totalmente 
abandonado. Poucos deputados conhecem o 
leprosário, no município de Cariacica. Debatemos 
isso! 
 Essa foto mostra os doentes de lepra! Esse 
pessoal não pode ficar calado, tem que ter esta 
tribuna para falar. 

Essa foto mostra a comemoração ao Dia 
Nacional do Combate Antimanicomial. Temos essa 
luta há mais de vinte anos. Não tem meia dúzia de 
pessoas, têm especialistas que vieram de fora do 
Estado. 

Essa foto mostra as comemorações da 
Semana Estadual do Trânsito. Mortes no trânsito 
ocasionadas por pessoas embriagadas na direção. 
Trouxemos várias autoridades relacionadas a 
acidentes de trânsito, como mostra: polícia militar, 
polícia de trânsito. Educação do transito está prevista 
no art. 76 do Código Brasileiro de Trânsito.  

Essa foto mostra a doação de medula óssea. 
Vale lembrar que é preciso de cem mil amostras para 
uma compatível. É isso que debatemos nessas 
sessões. Podem votar contra! Não tem problema, 
derrubem! Porém, mandaremos o nome de quem 
votou a favor e de quem votou contra para essas 
entidades que terão a voz calada e não terão mais a 
tribuna para falar. 
 Essa foto mostra doação de órgão. Esse 
cidadão que está falando da tribuna, nessa foto, está 
com o coração de outra pessoa. É esse homem que 
será calado, não poderá mais falar nesta Casa.   

Essa foto mostra o uso de dantrolene sódico. 
Recebi até uma crítica sobre isso. Para aqueles que 
não vieram e não assistiram à sessão, tivemos a 
presença do Doutor Rogerio Firme, Professor de 
Odontologia da Ufes, que perdeu um filho porque 
não tinha dantrolene sódico nos hospitais. Hoje, 
graças a nossa luta, já tem esse medicamento. O 
Doutor Rogério veio reclamar a perda da vida de seu 
filho nesta Casa. É assim que realizamos as sessões. 
O dantrolene sódico é a única droga que faz reversão 
de hipertermia maligna, que é um choque anestésico 
que a pessoa certamente irá a óbito.  

Essa foto mostra a sessão dos portadores de 
doenças crônicas. 

Essa foto mostra a unificação do passe livre. 
Enchemos este Plenário de deficientes.  
 Essa foto mostra uma clínica veterinária. Não 
podemos pensar só na saúde humana, precisamos 
pensar também na saúde animal, porque estamos 
usando o animal como um objeto de prazer, mas não 
pode ser assim. Vemos nas fotos autoridades, Ibama, 
polícia florestal, etc. 
 Essa foto mostra a sessão realizada no 
Combate à Aids. 

No dia 03 de dezembro, graças a uma sessão 
especial, criamos a Frente Parlamentar de Combate à 
Aids. Lotamos este Plenário de aidéticos porque não 
têm onde falar; não têm voz. É nesta Casa que temos 
que falar, defender o aidético, o surdo, o mudo e o 
cego. É nesta Casa!  

Realizamos sessões nesta Casa para defender 
o Instituto Luiz Braille do Espírito Santo e a Unicep, 
União de Cegos de Vila Velha. Se tem gente que não 
quer usar essa ferramenta para trazer o povo para 
falar nesta tribuna para falar que use a dele, mas não 
cerceie este Plenário de trazer a discussão e o pedido 
das políticas públicas. Esse pessoal não pode ficar 
desvalido. Vote contra! Mas, mandarei para os cegos, 
mudos e surdos a lista de quem votou contra. Não 
tem problema algum!  É por isso que o Senhor 
Deputado José Esmeraldo requereu a votação 
nominal e eu assino embaixo o requerimento de S. 
Ex.ª, porque é a única coisa que queremos. Havia um 
cidadão assentado onde está o Senhor Deputado Elcio 
Alvares no dia da sessão sobre deficientes. Quando 
estava executando o Hino Nacional esse cidadão 
fazia um sinal de que não estava ouvindo nada, só 
estava vendo as paisagens bonitas apresentadas 
durante a exibição.   

Infelizmente a Assembleia ainda não contrata 
um intérprete de libras. Deveria fazê-la. Naquela 
sessão contratei e paguei do meu bolso dois 
intérpretes. Ele perguntava o que era aquilo, porque 
não estava sabendo. Pedi ao intérprete de linguagem 
de libras para explicar que estava sendo executado o 
Hino Nacional. O Senhor Deputado Claudio Vereza 
realizou uma sessão sobre deficientes, em que 
também estávamos presente, lotou este Plenário. Para 
o evento, trouxe dois voluntários de linguagem de 
libras para transmitir a sessão para quem estivesse em 
casa ou assistindo ao vivo. 

Não fazemos nosso mandato com bandeiras 
de calar a boca do povo. O nosso mandato é 
diferente. Que me perdoe o deputado do interior que 
não quer realizar sessões. Não realize, mas também 
proíba o cego, o mudo, o deficiente de vir a esta Casa 
de Leis falar. É uma covardia que estão fazendo com 
o povo. E o povo saberá quem está fazendo isso. 

Lamentamos que se esse Projeto realmente 
for aprovado, deveria ser uma bandeira melhor 
encaminhar a votação contra o pedágio. Infelizmente 
o Senhor Deputado Euclério Sampaio não está 
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presente para nos ajudar. É muito melhor defender o 
povo contra o pedágio do que defender a Rodosol. 
Colocaremos isso sempre que possível e se for 
preciso. (Muito bem!) 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, pela ordem! Está na fase de discussão do 
Projeto de Resolução n.º 41/2013, mas não poderia 
deixar de mencionar dois fatos importantes. Um de 
inciativa de funcionários desta Casa., por iniciativa 
do grupo de seguranças desta Casa, que estão se 
organizando para cada um doar  uma cesta básica 
para a população de Rio Bananal. 

É uma iniciativa louvável dos seguranças. 
Conclamo todos os demais funcionários efetivos, 
comissionados, nós, Deputados, a Mesa Diretora, 
começando pelo meu gabinete, cada funcionário que 
puder e que quiser colaborar, favor procurar o grupo 
de segurança desta Casa que estão com iniciativa de 
cada um doar uma cesta básica para os flagelados, 
desabrigados do Município de Rio Bananal e 
certamente de outros municípios que estarão em 
necessidade. 

Outra iniciativa, Senhor Presidente, que não 
poderia deixar de falar também é de um grupo de 
músicos capixabas, capitaneados, neste momento, 
pelo Richard Viana, do Município de Viana, 
realizarão um show possivelmente na próxima terça-
feira, dia 23 de dezembro, onde toda a arrecadação 
será em donativos. Inclusive o proprietário do 
estabelecimento que cedeu o espaço reverterá a renda 
do bar em benefícios à população de Rio Bananal. 
Louvável a iniciativa dos dois segmentos. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Continua em discussão o Projeto de 
Resolução n.o 41/2013. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discuti-lo, 
declaro encerrada a discussão. 

Em votação. 
A presente proposição exige votação 

nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico.  

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

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro dos votos) 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retiram-se os 
Senhores Deputados Gilsinho Lopes 
e Paulo Roberto) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Da Vitória, Dary Pagung, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Glauber Coelho, 
Jamir Malini, Janete de Sá, José 
Carlos Elias, Luzia Toledo, Roberto 
Carlos, Sandro Locutor e Solange 
Lube; votam NÃO os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Doutor 
Hércules, Genivaldo Lievore, José 
Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Marcelo 
Santos e Rodrigo Coelho) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Votaram SIM dezesseis Senhores 
Deputados; votaram NÃO sete Senhores Deputados; 
uma abstenção do Presidente, regimentalmente 
impedido de votar.  
 Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Resolução n.º 41/2013.  
 Em Mesa para redação final. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.° 99/2013, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 364/2013, que altera 
dispositivo das Leis Complementares n.° 533, de 28 
de dezembro de 2009, e n.° 627, de 22 de maio de 
2012, que dispõe sobre a organização básica e fixa o 
efetivo da Polícia Militar do Espírito Santo – PMES 
(quadros de especialistas e de administração de saúde 
da Corporação e militares integrantes da Banda de 
Música da Polícia Militar). Publicado no DPL do dia 
18/12/2013. (Comissões de Justiça, de Cidadania, de 
Saúde, de Segurança e de Finanças). 
 Informo aos Senhores Deputados e Senhoras 
Deputadas que se trata de projeto de lei 
complementar, e precisaremos de quorum 
qualificado. Por gentileza, solicitamos que V. Ex.as 
permaneçam em Plenário. 
 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) 
 Senhor Presidente, eminentes colegas, 
estamos praticamente encerrando as atividades, pois 
amanhã teremos apenas mais um projeto para votar. 

Avoquei para relatar os projetos de hoje, até 
para dar celeridade ao processo. Mas repito, Senhor 
Presidente, que quero ser o relator deste projeto, 
porque trata de dois elementos importantes na vida da 
Polícia Militar: o hospital e a banda.  

Tenho adotado nesta Casa o critério de não 
falar do Governo de 1975 a 1979, quando tive a 
honra de governar o Estado do Espírito Santo. Mas 
hoje, diante dos integrantes da Banda da Polícia 
Militar, evoco quatro anos de alegria e de felicidade 
na convivência com os integrantes da banda. É uma 
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emoção porque esse projeto está muito perto do meu 
coração. A banda me acompanhou por quatro anos, e 
além da banda, deixei na Polícia Militar o hospital, 
onde foram atendidos dezenas, centenas de militares. 
(Pausa) 

Foi uma emoção, Senhora Deputada Janete 
de Sá. Obrigado pelo carinho. 

Não poço conter a emoção. Já vivi tantas 
emoções na minha vida – repito as palavras de 
Roberto Carlos – mas hoje é um dia especial. 
Tivemos um período de trabalho muito grande. 
É preciso que se diga que a Assembleia Legislativa é 
constituída por trinta deputados e que não falta aos 
chamamentos cívicos. Amanhã ainda a Assembleia 
Legislativa continuará reunida para votar o último 
projeto que vem a debate. 

Membros da Polícia Militar, vocês talvez não 
possam imaginar o que representa a banda na vida de 
cada um. Não só para o Ex-Governador que deixou o 
Governo e hoje vive uma saudade, mas para todos os 
capixabas.    

Quando estamos em qualquer solenidade e 
toca o Hino do Espírito Santo e o Hino Nacional a 
banda é um ponto de convergência de emoções e de 
sentimentos. Era isso o que queria dizer, o quanto me 
emociona o Projeto de Lei Complementar n.º 
99/2013. E dizer àqueles que usam o Hospital Militar 
que, quando Governador, tive a honra de fazer a 
doação do terreno e lutar para que fosse realizada a 
obra daquele hospital. Quantas pessoas já passaram 
pelo Hospital da Polícia Militar!  O governante passa, 
o tempo passa, mas a saudade, as lembranças 
continuam no coração. 

 Hoje, nesta Casa, digo a todos os membros 
da Banda da Polícia Militar e aos que lidam no 
Hospital da Polícia Militar que minha palavra é de 
agradecimento e simpatia por tudo o que me 
proporcionaram; tornaram-me mais humano, mais 
compreensivo das necessidades do povo. E foi assim 
que agi durante os quatro anos.  

Perdoem-me! Interromperei para relatar 
porque estamos nesta Casa em uma maratona de 
cansaço e ainda continuaremos amanhã. Apenas digo 
a cada um: Vocês estão no meu coração!  

Relato pela constitucionalidade do Projeto de 
Lei Complementar n.º 99/2013. (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. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado Elcio Alvares, 
entendo a emoção de V. Ex.ª porque realmente um 
dos maiores orgulhos do Estado do Espírito Santo é a 
nossa Banda Militar. 

Como V. Ex.ª já está bem, 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 , Janete de Sá, Claudio 
Vereza e Marcelo Santos.  

Registro a emoção do nosso líder, o Senhor 
Deputado Elcio Alvares, que demonstra a 
importância do Projeto de Lei Complementar n.º 
99/2013 não apenas para os profissionais presentes 
nas galerias, acompanhando a sessão, para as 
corporações, mas a importância para a cidadania e 
para o Estado do Espírito Santo. 

Designo para relatar o projeto a 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, agradeço ao 
Senhor Presidente Genivaldo Lievore que me 
concede a honra de relatar o  Projeto de Lei 
Complementar n.º 99/2013. 

O carinho que o Senhor Deputado Elcio 
Alvares, que já foi Governador do Estado, 
demonstrou pela nossa Banda da Polícia Militar, 
pelos nossos bombeiros, toca quem conhece o serviço 
da categoria e sabe o quanto é grandioso o trabalho 
de vocês, especialmente na questão da  Banda Mirim. 
Esta questão é muito legal, porque traz crianças e 
jovens para a música, que é também um momento em 
que se consegue tirar essas crianças de situações de 
risco. 

Dizemos nesta reunião que, o que mais nos 
fez pedir a relatoria deste projeto, foi também com 
relação aos servidores do HPM. Fiz aquele concurso 
há dezoito anos. Na época, não se pagava muito bem 
no cargo do concurso, era empregada da Vale e 
passei em quarto lugar. Até que a Senhora Magali, 
uma enfermeira, somos enfermeira, ficou em quinto e 
entrou na minha vaga, e depois entraram outras 
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colegas. Mas acabei não indo para o HPM como 
enfermeira, porque optei por ficar na Vale e sou 
empregada dela a trinta e sete anos. 

Mas, confessamos, entristece-nos muito ver 
que os profissionais qualificados do HPM não são 
contemplados, muitas vezes, com os benefícios que o 
restante da Polícia Militar, e do seu quadro de oficiais 
e de praças, é contemplado. Nada mais justo do que 
se corrigir um problema que existe há dezoito anos, 
que foi quando aconteceu o concurso, e esses 
profissionais não eram contemplados.  

Para finalizar, pediríamos licença para ler a 
carta feita...  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhora Deputada, por gentileza. 
Queremos ver V. Ex.ª prestando a homenagem. Mas 
se encerrasse seria uma maior homenagem, porque 
estamos com poucos minutos e não dará tempo para 
votarmos o projeto.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Está certo, 

Senhor Presidente. Bem feita a sua lembrança, 
porque agora vale mais votarmos o projeto. Ao final, 
lemos a carta que nos mandaram, porque é muito 
importante a população saber desse sentimento 
dentro do Plenário em favor da banda da Polícia 
Militar, dos Bombeiros Militares e dos profissionais 
do HPM. 

Fica o nosso relatório totalmente favorável, 
em acompanhamento ao relato emocionante feito 
pelo nosso ex-governador, o Senhor Elcio Alvares, 
hoje Deputado nesta Casa de Leis. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) – Senhor Presidente, 
solicitamos a V. Ex.ª a prorrogação do horário desta 
sessão, caso seja necessário, até a votação final deste 
projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Chegaremos até aos três minutos 
finais. Se for necessário, prorrogaremos.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GENIVALDO LIEVORE) - Em discussão o 
parecer. (Pausa) 

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

relatora. 
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com a 

relatora. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - Com a 

relatora. 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – A 

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

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

FERRAÇO) – Lembro aos Senhores Deputados que 
precisaremos de quorum qualificado e pedimos para 
os Senhores Deputados não se ausentarem, para 
atendermos ao projeto da nossa banda da Polícia 
Militar. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão de Saúde, Senhores Deputados Glauber 
Coelho, Janete de Sá e Rodrigo Coelho. 

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

relatarei o projeto rapidamente para dar tempo de 
aprovar todos. Opino pela  aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 99/2013. (Muito bem!) 
(Pausa) 

Em discussão. (Pausa) 
Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Com o relator. 
 
O SR. GLAUBER COELHO - Com o 

relator. 
 
O SR. RODRIGO COELHO - Com o 

relator. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILSINHO LOPES) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados Da 
Vitória, Cacau Lorenzoni, Sandro Locutor, Jamir 
Malini e José Esmeraldo. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Da Vitória. 

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
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Comissão de Segurança, desejamos comemorar com 
nossos amigos e irmãos da Polícia Militar e do HPM, 
com a aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 
99/2013. 

Registramos a presença nesta Casa de Leis do 
Senhor Flávio Gava de Oliveira, que representa a 
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar; e 
do Tenente Araújo, que encaminhou uma carta, que a 
Senhora Deputada Janete de Sá estaria lendo. Mas, 
fica o registro. Se der tempo, faremos a leitura logo 
após da Associação de Subtenentes e Sargentos, que, 
honrosamente, lutou muito por essa conquista, e 
também a Associação de Cabos e Soldados. S. S.as 
são merecedores.  

A Comissão de Segurança - por meio do 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes; do ex-secretário 
Henrique Herkenhoff; deste Deputado; dos Senhores 
Deputados José Esmeraldo e Luiz Durão; do ex-
deputado Doutor Henrique Vargas; do ex-deputado 
Nilton Baiano – esteve reunida por várias vezes com 
o Senhor Governador aceitou rediscutir o quadro 
organizacional da banda de música e do HPM quando 
foi instituído. Essa conquista não é deste Deputado, 
essa conquista é de V. S.as, é da sociedade capixaba, 
aqui representada por estes Deputados.  
 A voz embargada do Senhor Deputado Elcio 
Alvares ficará imortalizada nos registros e nos Anais 
desta Casa. Como que S. S.as são queridos. Essa é a 
nossa Polícia Militar; a polícia cidadã que doa suas 
vidas dia a dia como heróis anônimos, trabalhando 
pela sociedade. O importante, Senhor Flávio Gava, 
Senhor Paulo Araújo, que a maturidade fique 
registrada entre nós, entre a nossa Polícia Militar. 
Precisamos avançar também em nossa maturidade 
política, porque muitos homens e mulheres, inclusive 
com mais capacidade do que o Deputado Da Vitória, 
porque me ajudaram a ser conduzido como 
representante. Hoje é um dia histórico. Ontem, foi um 
dia emblemático nesta Assembleia Legislativa. Um 
dia emblemático, Senhor Deputado Gilsinho Lopes.  

Quero afirmar que todos lutaram pela Polícia 
Militar. Mas cada Deputado desta Casa quer ajudar. 
Muitas vezes o Governo tem limitações, 
compreendemos e lutamos por isso. O Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes foi mal compreendido 
ontem. S. Ex.ª lutou muito na Presidência da 
Comissão de Segurança, bem como a Senhora 
Deputada Janete de Sá e todos os Deputados. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, minha voz 
vai ecoar em todo quartel da Polícia Militar. V. Ex.ª 
tem muitos eleitores e amigos lá, assim como a 
Senhora Deputada Janete de Sá e o Senhor Deputado 
Elcio Alvares.  

E tem que continuar mesmo, porque os trinta 
Deputados aqui têm que ter voto da Polícia Militar, 
porque é muito grande, pertence a todos. Não tem 
que haver nenhuma vaidade ali. Abracem esses 
Deputados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Senhor Deputado, por gentileza, 
vamos perder tempo e não vai ter como votarmos o 
referido projeto. 

 
O SR. DA VITÓRIA - Está feito o registro, 

mas é importante.  
Abracem esses Deputados, porque, cada vez 

mais, esta Assembleia Legislativa será da Polícia 
Militar. Relato pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 99/2013. (Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Obrigado pela compreensão, Senhor 
Deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) - Continua em discussão o 
parecer. (Pausa)  

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-
lo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Olha, não temos mais tempo para 
discutir. Vamos acabar não votando o projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Sandro Locutor.  

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão, só quero corroborar o relato 
do Senhor Deputado Da Vitória, dizendo que, para 
mim, é uma honra poder votar em favor da Banda da 
Polícia Militar, que representa condignamente a 
briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 
(Muito bem!)  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 
 
O SR. CACAU LORENZONI – Com o 

relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator. 
 
O SR. JAMIR MALINI – Com o relator. 
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – A Presidência 

acompanha o voto do relator.  
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
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unanimidade pela Comissão de Segurança.  
Devolvo o projeto à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Lúcia Dornellas, Gilsinho Lopes, Luzia 
Toledo, Jamir Malini, José Esmeraldo e Sandro 
Locutor.  

Designo para relatar o projeto a Senhora 
Deputada Luzia Toledo.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) - Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão, só quero elogiar esse projeto.  

Com a mesma emoção do Presidente da 
Comissão de Justiça, faço das palavras do Senhor 
Deputado Elcio Alvares, nosso Líder do Governo, as 
minhas, principalmente em relação à Banda da 
Polícia Militar e todos os militares presentes. 
Relatamos pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 99/2013. (Muito bem!) (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG) – Em discussão o parecer. 
(Pausa)  

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

relatora.  
 
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS – Com a 

relatora. 
  
O SR. GILSINHO LOPES. - Com a 

relatora.  
 
O SR. JAMIR MALINI -  Com a relatora.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com a 

relatora. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com a 

relatora. 
 
O SR. DARY PAGUNG – A Presidência 

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

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

FERRAÇO) – Em votação o Projeto de Lei 

Complementar n.º 99/2013.  
O presente projeto exige votação nominal.  
Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

ao projeto votarão SIM; os que forem contrários 
votarão NÃO. (Pausa) 

Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 
(Procede-se ao registro dos votos)  
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Cacau Lorenzoni, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, Glauber 
Coelho, Jamir Malini, Janete de Sá, 
José Carlos Elias, José Esmeraldo, 
Lúcia Dornellas, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Roberto Carlos, 
Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e  
Solange Lube) 
 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 
Presidente, a Banda está regendo a 
votação. Parabéns! 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 99/2013.  

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Lerei o Ato n.º 1867/2013, da Mesa 
Diretora: 

 
ATO N.º 1867/2013 

 
Designa membros da Comissão 
Representativa da Assembleia 
Legislativa durante o recesso. 
 
 A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 
atribuições regimentais e com base 
no que dispõe o Art. 60, § 4.º da 
Constituição Estadual e nas 
indicações partidárias, RESOLVE: 
 Declarar eleitos os 
Deputados abaixo relacionados para 
comporem a Comissão 
Representativa da Assembleia 
Legislativa durante o recesso 
parlamentar do período de 23 de 
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dezembro de 2013 a 1.º de fevereiro 
de 2014. 
 
DEPUTADOS 
 
Theodorico Ferraço – DEM 
(Presidente) 
Solange Lube – PMDB (1.ª 
Secretária) 
Roberto Carlos – PT (2.º Secretário) 
Atayde Armani – DEM 
Da Vitória – PDT 
Janete de Sá – PMN 
Luzia Toledo – PMDB 
Freitas – PSB 
Gildevan Fernandes – PV 
Claudio Vereza – PT 
Dary Pagung – PRP 
José Carlos  Elias – PTB 
Gilsinho Lopes – PR 
Jamir Malini – PTN 
Cacau Lorenzoni – PP 
Marcos Mansur – PSDB 
Sandro Locutor – PPS 
Elcio Alvares – DEM (Líder do 
Governo) 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 18 de dezembro de 2013. 
 
Theodorico Ferraço 
Presidente 
 
Solange Lube 
  1.ª Secretária 
 
Roberto Carlos 
 2.º Secretário  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Submeto a deliberação do Plenário o 
Ato n.º 1867, que designa os membros da Comissão 
Representativa. 

Em votação o Ato n.º 1867/2013.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra a Senhora 
Deputada Janete de Sá.  

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

oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, pedi a palavra para justificação 
do meu voto e ler a carta, para que a sociedade 

capixaba saiba o que foi escrito pelos militares que 
estão nas galerias desta Casa. 

A ASSOCIAÇÃO DOS 
SUBTENENTES E SARGENTOS E A 
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E 
SOLDADOS DA POLÍCIA E 
BOMBEIRO MILITAR AGRADECE 
AO GOVERNADOR RENATO 
CASAGRANDE PELO 
ENCAMINHAMENTO, 
RECONHECIMENTO E 
VALORIZAÇÃO DOS MILITARES 
DA BANDA DE MÚSICA E DO 
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR. 

AGRADECE AINDA A 
TODOS OS 30 DEPUTADOS PELO 
APOIO E APROVAÇÃO DE TODAS 
AS MATÉRIAS AOS PROJETOS 
INSTITUCIONAIS DA POLÍCIA E 
BOMBEIRO MILITAR. 

O Hospital da Polícia Militar 
do Espírito Santo representa 
estrategicamente uma força reserva 
para o Governo do Estado em 
momentos de crise e de calamidade 
na saúde pública, além de atender a 
todo o efetivo ativo e inativo do 
Corpo de Bombeiro Militar e da 
Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo e também a sociedade 
capixaba, havendo registros de 
vários casos em que vidas foram 
salvas por esta briosa equipe de 
militares da saúde e que há 19 anos 
estes valorosos militares não são 
promovidos, tendo suas carreiras 
militares estagnadas por falta  de 
uma reformulação em seu quadro 
organizacional. 
Outro ponto proeminente do presente 
projeto é a valorização dos militares 
estaduais integrantes da Banda de 
Música da polícia Militar, que além 
de representar o Estado em diversas 
cerimônias e atividades culturais, de 
forma brilhante, também 
desenvolvem vários projetos sociais 
na prevenção primária da violência, 
em especial a Banda Júnior. 
 
 Destaca-se que o projeto em tela 
permitirá melhorar a fluidez das 
promoções em todos os níveis 
hierárquicos nos quadros de 
especialistas da Polícia Militar, 
potencializando aos seus integrantes 
uma renovação em seus ânimos, 
corrigindo o tratamento diferenciado 
dispensado pelos governos 
anteriores, trazendo com isso o 
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sentimento de justiça. 
Muito ainda podemos realizar juntos. 
Nem todo trabalho é certeza de 
resultados, porém todo resultado é 
certeza de muito trabalho. 
  

 Fica o nosso voto favorável, junto com todos 
os integrantes desta Casa, em favor da Polícia 
Militar. O nosso abraço, carinho, consideração, 
respeito e apoio aos companheiros Flávio Gava, 
Araújo e toda representação de praças, dos oficiais, 
do grupo do Corpo de Bombeiros, do HPM e da 
Polícia Militar. (Muito bem!) 
 
 O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 
pela ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória.  

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, afirmamos que o Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes abriu mão para que 
pudéssemos fazer uso da palavra. 

Fizemos essa homenagem ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes, porque S. Ex.ª é 
Presidente da Comissão de Segurança e ajudou 
muito, juntamente com os membros, para que 
chegássemos até o dia de hoje. 

O Sargento Milagres é o Papai Noel? 
Fazemos esse registro. 

Senhor Presidente, agradecemos a V. Ex.ª. 
Reconhecimento e gratidão são tudo. Cada um dos 
membros desta Mesa Diretora foram importantes 
para que pudéssemos chegar aonde chegamos. 

Agradecemos ao Líder do Governo, Senhor 
Deputado Elcio Alvares. Agradecemos aos membros 
da Comissão de Segurança, Senhores Deputados 
Sandro Locutor, José Esmeraldo, Euclério Sampaio, 
Luiz Durão e o Presidente Gilsinho Lopes. Hoje, esta 
vitória é de todos nós. 

O Senhor Flávio Gava e o Tenente Araújo 
estão comemorando. Ontem, passaram um dia com 
dificuldades com as interpretações dos seus 
associados e membros da Polícia Militar, mas hoje é 
só vitória. 

O que temos que tirar de proveito deste dia, é 
sempre um dia após o outro. As promoções no HPM 
e na Banda de Música não são mais problema. 
Teremos outras lutas e outras vitórias. Precisamos 
realinhar os interesses da categoria e principalmente 
valorizar os profissionais, servidores públicos do 
Estado do Espírito Santo. 

Essa luta continua e não é só minha, dos 
membros da Polícia Militar. É uma luta da sociedade 
capixaba. Essa instituição de quase duzentos anos já 
deu a demonstração da sua importância. 

O Senhor Deputado Elcio Alvares, ex-

governador e ex-senador, que hoje nos honra com o 
mandato de deputado estadual, deixou registrado as 
suas histórias com relação à Banda da Polícia Militar 
e ao HPM.  

Contei a minha história, de como o HPM fez 
diferença em minha vida e na vida da minha família e 
dos meus filhos. 

O sorriso estampado no rosto de cada um de 
vocês é um brinde para nós neste final de ano.  

Sabemos que nada acontece no Governo do 
Estado sem a chancela desta Casa. 

Senhor Governador Renato Casagrande, 
Secretário Tyago Hoffmann, Secretário Pablo 
Rodnitzky e Subsecretário Charles Dias, da Seger, 
muito obrigado pelo entendimento e pelo carinho.  

Temos que fazer justiça. Há muitos e muitos 
anos queremos a flexibilidade dos quadros da Polícia 
Militar no que tange ao HPM e à Banda de Música. 
Só neste Governo conseguimos chegar ao que é 
necessário.  

Lembrem-se disto: o Governador do Estado, 
com todas as suas dificuldades e limitações, fez. Não 
foi feito para os praças no tempo que queríamos, mas 
aconteceu. Nem sempre tudo é tarde, tudo é possível. 
Temos que ter otimismo, entusiasmo, confiança e 
muita fé em Deus. 

Desejo que todos tenham um Feliz Natal e 
que o ano de 2014 seja de muitas vitórias. Parabéns e 
obrigado a todos. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) -  Discussão especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 387/2013, do Deputado Doutor 
Hércules, que altera a redação do Art. 1.º da Lei n.º 
10.110/2013, que dispõe sobre a identificação dos 
produtos que contém  glúten no cardápio dos 
estabelecimentos com a finalidade de prevenir as 
causas provenientes de doença celíaca ou síndrome 
celíaca. Publicado no DPL do dia 20/11/2013. 

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 395/2013, do Deputado Da Vitória, que 
altera o §2.º do artigo 3.º da Lei n.º 10.111, de 04 de 
novembro de 2013, que “Institui o Sistema Estadual 
de Avaliação das Condições de Oferta de Ensino do 
Estado - SEACES, e dá outras providências”. 
Publicado no DPL do dia 09/12/2013. 

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

lo, declaro encerrada a discussão.  
O projeto segue às Comissões Permanentes. 
 
Findo o tempo destinado a presente sessão, 

vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, extraordinária, dia 19 de 
dezembro de 2013,  às 10h, para a qual designo  
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EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
 

ORDEM DO DIA: discussão única, em 
regime de urgência, nos termos do art. 227 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei 
Complementar n.o 100/2013.  

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

 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Luiz Durão e Marcos Mansur 
 
 

DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 
SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM  19 
DE DEZEMBRO DE 2013. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico,  para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados Atayde 
Armani, Aparecida Denadai, Da Vitória, 
Dary Pagung,  Elcio Alvares, Genivaldo 
Lievore, Jamir Malini, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos e Rodrigo Coelho)   
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

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

 
(A convite do Presidente assume a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado Jamir 
Malini) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS) – Convido o Senhor Deputado Jamir 
Malini a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 
(O Senhor Deputado Jamir Malini 
lê Salmos, 119:1)  
 

O SR. DA VITÓRIA - Senhor Presidente, 
pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª um minuto de 
silêncio, em homenagem à família, pelo falecimento 
do Senhor Ilsimar Tresmann, um amigo, 
companheiro, servidor público militar; um policial 
militar da minha turma de soldado. O policial militar 
que atuava no Município de Colatina, retornava da 
formatura de seu filho quando houve um acidente na 
estrada envolvendo o seu veículo. A Polícia Militar 
está solidária e muito triste com essa perda.   

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS) - Solicito todos para, de pé, fazermos um 

minuto de silêncio. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 
(Comparece o Senhor Deputado 
Doutor Hércules) 

 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE - Senhor 
Presidente, pela ordem! Manifestamos a nossa 
solidariedade ao povo do Estado do Espírito Santo 
neste momento de muitas chuvas que têm atingido 
várias famílias na Grande Vitória, em Colatina, em 
Rio Bananal. Essa madrugada por volta das 2h o Rio 
Doce atingiu a inundação de oito metros e ocupou o 
centro da cidade. Felizmente, o último boletim da 
Agência Nacional das Águas, que monitora as cheias 
informa que há uma tendência de o leito do rio baixar 
nas próximas horas.  

Portanto a nossa solidariedade às famílias e 
aos comerciantes que até a madrugada retiravam as 
suas mercadorias para protegê-las. 
 Na oportunidade, Senhor Presidente, 
parabenizamos o Governador Renato Casagrande 
que, ontem, comunicou os editais de obras de 
infraestrutura para todas as regiões do nosso Estado, 
como uma ligação importante entre Sapucaia, 
Marilândia até Governador Lindenberg, em Rancho 
Fundo, passando por Paul. 

O Senhor Deputado Jamir Malini conhece 
muito bem a região, pois é do Município de 
Marilândia. A pavimentação será numa importante 
ligação para o fortalecimento da agricultura familiar. 

São quase um bilhão de reais em 
investimento. Já disse isso em um texto que escrevi 
recentemente e publicado no jornal A Gazeta, que 
estamos ricos; não somos ricos; o Estado do Espírito 
Santo está rico. Nesses três anos o Governo do 
Estado arrecadou entre royalties e participação 
especial, mais de quatro bilhões de reais, pagando a 
dívida e transferindo para os Municípios. Ficaram 
nos cofres públicos em torno de três bilhões de reais. 
Parte dos recursos vai para infraestrutura, educação, 
saúde, ou seja, preparando o Estado para que a 
cidadania seja conquistada. Parabenizo o Governo do 
Estado porque essas obras são muito necessárias. 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Euclério Sampaio, José 
Esmeraldo e Lúcia Dornellas) 

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS) – Também parabenizamos o Governador 
Renato Casagrande por essa ação importante 
anunciada ontem, no Palácio Anchieta. 

  
 A SR.ª APARECIDA DENADAI - Senhor 
Presidente, pela ordem! Prestamos a nossa 
solidariedade ao povo do Município de Cariacica 
que, ontem, pelas notícias da imprensa, tem sofrido 
muito com as enchentes. Sabemos que o Governo 
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tem agido, mas sempre que chove o povo sofre 
muito. Deixamos a nossa total solidariedade ao povo 
de Cariacica. Contem conosco! 
Estamos indo ao Governador Renato Casagrande 
levar o pedido de socorro do povo, que tem nos 
ligado e enviado e-mails; tem pedido, por onde temos 
passado. E não temos sido omissa. Temos certeza de 
que o Governo não será omisso, também ouvirá.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Muito obrigado, Senhora Deputada. Será 
repercutida a manifestação de V. Ex.ª. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Saudamos V. Ex.ª na 
Presidência. V. Ex.ª fica muito bem nessa posição. V. 
Ex.ª é bastante competente e é um prazer muito 
grande um parlamentar da estirpe de V. Ex.ª 
ocupando essa função, mesmo que por poucos 
minutos. Quem sabe, futuramente, V. Ex.ª não possa 
ocupá-la por mais tempo. 
 Reportaremos agora a respeito da região de 
Nova Venécia, que está numa situação muito difícil. 
Queremos citar em primeira mão que a ponte de 
madeira que liga Nova Venécia a Vila Pavão caiu. 
Não há mais acesso dos moradores que querem sair 
de Vila Pavão ou de Nova Venécia para ir a um lugar 
ou outro, porque a ponte, que era de madeira, caiu. 
Próximo dali existe a parte concretada, que poderá 
ser tranquilamente posta, e resolvido o problema.  

Fazemos esse registro no que tange à questão 
dessa ponte tão importante para os moradores de Vila 
Pavão e de Nova Venécia que, nessa madrugada, às 
4h, foi levada pelo rio. Lamentavelmente, não há 
acesso dos moradores de Vila Pavão a Nova Venécia 
ou vice-versa. Fica o nosso registro. 

 
(Comparecem  os Senhores 
Deputados Gildevan Fernandes, 
Gilsinho Lopes, Sandro Locutor e 
Janete de Sá) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - Anunciamos a todos que já temos 
quorum suficiente para deliberarmos todas as 
matérias do Expediente de hoje. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Já que temos quorum, 
ficamos felizes. Também estamos muito preocupado 
com as chuvas.  

Estou vestido dessa forma porque venho do 
hospital. Mas lembro a todos de Vila Velha que 
destinei o valor de quinhentos mil reais da minha 
verba pessoal ao Prefeito, e mais de um milhão de 
reais a entidades do Município, mas é preciso 
lembrar-me de todos os municípios do Estado do 
Espírito Santo, que estão em grande dificuldade por 
causa das chuvas. 

No Jornal Nacional de ontem, vimos a 

situação da Grande Vitória e de Jaguaré, de Colatina, 
de Linhares, enfim, estamos sendo penalizados, mas 
estamos torcendo para que essa chuva diminua.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Fazemos nossas as palavras 
dos deputados que se manifestaram sobre as 
enchentes. Realmente a situação está caótica em todo 
o Estado, está muito feia em Cariacica, em Vila 
Velha e, no interior do Estado, em Rio Bananal, 
principalmente. Temos certeza de que o Governador 
não medirá esforços para ajudar esses municípios. 
 Mas quero registrar a questão do Projeto de 
Lei Complementar n.º 100/2013. Confesso que não 
votarei, vou me retirar, mas, quanto à Banda e ao 
Hospital da Polícia Militar, houve avanço para essas 
duas categorias. Mas no projeto que será votado hoje 
não há avanço algum para os cabos e soldados e não 
satisfaz a categoria. Então, em solidariedade a eles, 
vou me retirar. 
 No mais, fazemos nossas as palavras dos 
deputados que ficaram solidários ao povo que está 
sofrendo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS) - A Mesa acolhe a manifestação de V. 
Ex.ª. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
pela ordem! Temos ainda os Senhores Deputados 
Theodorico Ferraço, que está a caminho, e José 
Carlos Elias, que ligou há pouco e quer participar da 
sessão e proferir seu voto. A compreensão de V. Ex.ª 
é muito importante para nós. Da mesma forma que os 
deputados que nos antecederam, estamos solidários a 
todo o povo do Espírito Santo, da Grande Vitória e da 
região noroeste do Estado.  

Hoje, recebi contato de membros da minha 
cidade de Colatina de que houve inundações, 
colocando várias famílias em risco, com 
desabamentos. Tivemos também inundações do Rio 
Doce e do Rio Pancas. As comunidades de todas as 
cidades estão em alerta. 
 Pedimos ao Senhor Governador Renato 
Casagrande, pois os Municípios de Colatina, Alto Rio 
Novo, Marilândia, São Gabriel da Palha, o Senhor 
Prefeito Henrique Vargas, a Senhora Prefeita Maria 
Emanuela Alves Pedroso, o Senhor Prefeito Osmar 
Passamani, do Município de Marilândia, e o Senhor 
Prefeito Maurício Alves dos Santos, do Município de 
Mantenópolis, nos ligaram para que façamos um 
contato junto ao Governo do Estado, para acelerar a 
ajuda do Governo a essas comunidades, a essas 
cidades, principalmente no emergencial, com cesta 
básica, colchão e com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano com equipamentos, horas 
máquinas porque as prefeituras não têm recurso para 
isso, para tirar a lama e tirar todo o entulho que está 
na cidade. 
 Senhor Presidente, gostaria que V. Ex.ª 
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firmasse o nosso registro. Já fizemos contato com o 
nosso Governador para ajudar, neste momento de 
calamidade, nesses municípios. Peço a V. Ex.ª que 
prorrogue mais um pouco, para que os Senhores 
Deputados que estão a caminho possam participar da 
sessão. 
 

(Comparece o Senhor Deputado 
Freitas) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) – Está acolhida a manifestação de V. Ex.ª. 
Antes de passar a palavra ao Senhor Deputado 
Atayde Armani, que pede pela ordem, comunico que 
a Comissão de Infraestrutura oficiou ao Senhor 
Governador, desde anteontem, pedindo a S. Ex.ª que 
compre cem mil toneladas de massa asfáltica para 
que o Governo do Estado atenda à Operação Tapa 
Buraco.  

Logo após o período da chuva, a operação 
será muito necessária para todas as setenta e oito 
cidades capixabas, em especial para os municípios 
que fortemente foram atingidos pela chuva. 

 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 
Presidente, pela ordem! Ontem, estive no Palácio 
Anchieta para participar do lançamento dessas obras. 
São mil e quatrocentos quilômetros de estrada, quase 
quatrocentos milhões em investimentos. Eu e vários 
Deputados estivemos no local, inclusive o Senhor 
Deputado Sandro Locutor, dentre outros. Tive o 
privilégio de, a pedido do Senhor Governador, usar a 
palavra como Vice-Presidente da Comissão de 
Infraestrutura. V. Ex.ª, Senhor Deputado Marcelo 
Santos, não se encontrava presente, devido a motivos 
particulares, mas falei em nome de V. Ex.ª, 
parabenizando-o, naquele momento, pela atitude que 
vem tomando na Comissão de Infraestrutura. 
 Faço este registro nesta sessão porque foi 
uma honra muito grande representar V. Ex.ª perante 
setenta e oito prefeitos, que receberão do Senhor 
Governado Renato Casagrande benefícios em seus 
municípios, em prol do Estado do Espírito Santo. Só 
queria deixar registrado esse ato realizado, ontem, no 
Palácio Anchieta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) – Agradeço a V. Ex.ª a deferência ao 
registrar o nosso nome enquanto Presidente da 
Comissão de Infraestrutura, que divido com todos os 
membros da Comissão. Com a palavra o Senhor 
Deputado Sandro Locutor e, em seguida, a Senhora 
Deputada Janete de Sá. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 
Presidente, pela ordem!  Senhor Presidente e colegas 
Deputados, também me solidarizo com todos os 
municípios do Estado do Espírito Santo que se 
encontram em dificuldades, devido às fortes chuvas. 
No nosso Município de Cariacica, o Prefeito Juninho 

estava com toda a equipe de plantão, até às 2h da 
manhã. Hoje já retomou a ação a partir das 5h. Vários 
bairros estão sendo atingidos pelas fortes chuvas; 
mais ou menos cem pessoas estão sendo deslocadas 
para alguns alojamentos, em virtude dos problemas 
causados pelas chuvas.  

Um mutirão da Prefeitura de Cariacica está 
em atenção total com a população. O Prefeito, ontem 
à noite, conseguiu falar com o nosso Governador e 
com o Senhor Iranilson Casado Pontes, Secretário 
Estadual de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano. Máquinas já estão sendo 
colocadas à disposição. O amparo à população 
desabrigada, neste momento, pelo serviço social, 
também está sendo contemplado. Já hoje, pela 
manhã, o Senhor Prefeito Juninho nos ligou e já teve 
um contato com o Senhor Governador, dando conta 
do que está acontecendo no Município de Cariacica.  

Queremos, enquanto Deputados, estar 
solidários com todos os demais municípios que estão 
penando por causa da chuva. O Governo do Estado, 
Senhor Presidente, fez um trabalho importantíssimo, 
que vale a pena ressaltar, ofertando horas máquinas a 
vários municípios, para fazerem as limpezas dos 
canais, dos valões, dos córregos e dos rios. Muitos 
conseguiram fazer a tempo, outros ainda não tiveram 
tempo suficiente para que os convênios fossem 
devidamente assinados. Mas graças a Deus muitos 
municípios fizeram o trabalho preventivo a tempo e 
as chuvas não causaram tantos danos. Devemos 
ressaltar a parceria do Governo do Estado com os 
municípios. O Governador está prontamente atento a 
todos os problemas no Estado. Muito obrigado!  

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Esmael de Almeida e 
Roberto Carlos) 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero reportar que vários 
projetos de interesse dos funcionários foram 
aprovados nesta Casa de forma geral em nível de 
Estado. Lamentavelmente faltou o projeto do 
Instituto Jones dos Santos Neves, que só chegou 
ontem. Esse pessoal ficará prejudicado porque não 
dará tempo para votar esse projeto. Quero fazer essa 
colocação e, quiçá, pudéssemos ter mais algumas 
sessões para que também pudéssemos votar o projeto 
do Instituto Jones dos Santos Neves, que chegou 
ontem nesta Casa de Leis. 
  
  O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS) – O projeto chegou logo após o término 
da sessão. O Senhor Deputado José Esmeraldo fez a 
mensagem e a Mesa naturalmente analisará a possível 
inclusão de pauta dentro das possibilidades 
regimentais.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 

Presidente, pela ordem!  Quero também externar 
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minha solidariedade aos nossos moradores dos 
municípios que atravessam um período complicado 
em decorrência das fortes chuvas que caem em todo o 
Estado. Todas as pessoas que moram no Sul do 
Estado, no Norte, Noroeste e na Região 
Metropolitana estão em situação muito difícil por 
conta dos deslizamentos e das enchentes. Envio meu 
abraço e minha solidariedade aos moradores do 
município de Ibiraçu Gostaria de me empenhar junto 
ao prefeito Duda Zanotti porque o Município de 
Ibiraçu está passando por este momento difícil de 
alagamento. 

No Município de Fundão também está uma 
tragédia, Senhor Deputado Marcelo Santos. A 
prefeita Maria Dulce também está precisando de 
ajuda. No Município de Rio Bananal nem se fala, 
temos parentes naquela região, uma cunhada, que 
falou que a situação está critica. Gostaria de colocar 
para todos os deputados que deveríamos fazer um 
esforço concentrado junto aos empresários de nosso 
Estado para buscar ajuda. Este é um momento de 
solidariedade, onde precisaremos de todos.  

O Governo do Estado está empenhado neste 
trabalho e se reuniu ontem com sessenta e sete 
prefeitos, para determinar as ações que serão tomadas 
nos municípios afetados. A população, como dizia 
Dom Joao Batista da Motta e Albuquerque: O povo 
que salva o povo. Não tenho dúvidas disso! Em 1978 
e 1979, quando os Municípios de Colatina e Aimorés 
ficaram debaixo de água, essa frase foi pronunciada 
por Dom Joao Batista da Motta e Albuquerque. Ali o 
povo salvou as pessoas que estavam debaixo de água, 
principalmente nas regiões de Baixo Guandu, 
Aimorés - já perto de Minas Gerais - e região de 
Colatina. E agora é a nossa vez de mobilizarmos 
novamente para ajudar a nossa população.  

Peço aos Deputados para que, juntos, 
façamos um esforço concentrado juntamente com as 
equipes de V. Ex.ªs, aqueles que tenham contatos e os 
empresários do Estado para nos ajudar. Nosso 
gabinete, 601, estará trabalhando na busca de captar 
água potável, fraldas descartáveis, sabonetes, cremes, 
essas questões que são imprescindíveis neste 
momento. Além do alimento que muitas pessoas 
contribuindo, estaremos captando água potável. 
Fazemos um apelo à empresa Refrigerantes Coroa, 
que nos ajudou na época das enchentes em 
Teresópolis e Petrópolis, Senhora Deputada 
Aparecida Denadai, com mais de dois mil e 
quinhentos litros de água potável, que nos ajude 
novamente. 
 Quero também mandar o meu abraço e 
solidariedade para o povo de Vila Velha porque o 
bairro Terra Vermelha está todo alagado. Vim de lá 
agora e estava muito difícil vir para esta Casa; muita 
água. Que também possamos ajudar a população de 
Vila Velha e a população de Cariacica em 
decorrência dos fortes deslizamentos que estão 
ocorrendo na região. Fica aqui o nosso pedido.  

Para finalizar, Senhor Presidente Marcelo 

Santos, pedimos um minuto de silencio pelo 
falecimento de uma grande companheira, Senhora 
Tereza de Azeredo, empregada da Companhia Vale 
do Rio Doce e irmã do Senhor Albuíno de Azeredo, 
ex-governador do Estado. Ela faleceu à madrugada 
de anteontem e foi enterrada ontem, às 17h. Que 
descanse em paz. 

 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Claudio Vereza, Solange 
Lube e Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS) – A Mesa acolhe todas as manifestações 
de V. Ex.ª.  

Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Solicito a todos para que, de pé, façamos um 
minuto de silêncio. (Pausa) 

  
(A Casa presta a homenagem) 

 
O SR. FREITAS – Senhor Presidente, pela 

ordem! Também queremos registrar toda a nossa 
solidariedade com os municípios do Espírito Santo 
que passam por momentos difíceis e adversos nestes 
dias. O Município de São Mateus esta sendo 
altamente responsável socialmente, fazendo grandes 
ações no dia de ontem e no dia de hoje no sentido de 
atender principalmente ao Município de Rio Bananal 
que é próximo. Estamos enviando para Rio Bananal 
tudo que é possível, tudo que recolhemos no 
Município de São Mateus.   

Nesse momento de muitas notícias ruins, 
Senhor Presidente, trazemos uma notícia positiva, 
uma notícia boa que vem do Município de Pedro 
Canário, que toda vida careceu muito da nossa 
atenção, da atenção dos homens públicos deste 
Estado, por se tratar de um município de alta 
instabilidade política e que tem um IDH muito baixo.  

Esta notícia boa de Pedro Canário vem 
motivada por esses três meses de gestão do Prefeito 
Wilson Fiorot, que assumiu em 03 de setembro de 
2013, quando encontrou aquele município num caos 
de gestão e financeiro. Esses três meses de gestão do 
Prefeito Wilson Fiorot fizeram com que aquele 
município fechasse as contas em dia, religiosamente 
em dia, antecipando historicamente os salários dos 
servidores que já receberam seus vencimentos 
relativos ao mês de dezembro no último dia 17.  

Para que isso pudesse acontecer, precisou-se 
de planejamento, de uma gestão muito eficiente, de 
enxugar gastos com custeio como, por exemplo, 
gastos com combustível. Gastava-se mais de 
duzentos mil reais em combustível e no mês de 
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dezembro foram gastos oitenta mil reais. Enxugou-se 
gastos com a folha em mais de noventa servidores, 
folha esta que somava um milhão, trezentos e poucos 
reais e hoje soma um milhão e cem mil reais.  

Sendo assim, parabéns ao Prefeito Wilson 
Fiorot que faz uma gestão eficiente com 
planejamento e que faz aquela cidade respirar dias 
melhores. Temos certeza de que o Natal será melhor 
e que o ano de 2014 será muito melhor para o 
Município de Pedro Canário.  
 
 O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Pedimos a compreensão dos 
colegas deputados porque viemos a esta sessão 
extraordinária para votar. Esta sessão foi colocada em 
pauta e todos se comprometeram... Os temas 
debatidos são importantes e estamos sensibilizados 
com a calamidade. Mas, se ficarmos desta forma, 
vamos nos retirar, porque é inadmissível virmos a 
esta sessão para votar e em vez disso ficam fazendo 
firula. Assim, não ficaremos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Sim, Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes, atendemos a V. Ex.ª e fazemos um apelo aos 
Senhores Deputados, para que os pronunciamentos 
ocorram após a votação. E agradecemos aos Senhores 
Deputados que enfrentaram problemas, acidentes de 
chuva, de trânsito, para chegar a esta Casa. 
Demoramos uma hora para chegar a esta Assembleia 
Legislativa. Então, votaremos e depois poderemos 
falar mais um pouquinho. 

 Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 
leitura da ata da centésima vigésima terceira sessão 
ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2013. 
(Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 
(Comparece o Senhor Deputado José 
Carlos Elias) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
Convido a Senhora 1.ª Secretária, Deputada 

Solange Lube,  a proceder à leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Parecer n.o 

452/2013, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da Redação Final do Projeto de Lei 
Complementarn.o 55/2013,  da Mesa Diretora, 
que Altera dispositivos da Lei Complementar nº 708, 
de 28.08.2013, alterada pela Lei Complementar nº 
717, de 25.10.2013, que instituiu a modalidade de 
subsídio para os servidores titulares do cargo de 
provimento efetivo de Procurador da Assembleia 
Legislativa do Estado - ALES e dá outras 
providências. 

O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – O requerimento de V. Ex.ª depende 
de apoiamento do Plenário.  

Em votação.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado.  
Inclua-se na Ordem do Dia da presente 

sessão.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Parecer n.º 

06/2013, da Mesa Diretora, pela aprovação da 
Redação Final do Projeto de Resolução nº 41/2013, 
do Deputado Gildevan Fernandes e outros, que 
modifica o parágrafo do artigo 4º e revoga o §6º do 
artigo 115 do Regimento Inteiro - 
Resolução n.o 2.700, de 15 de junho de 2009 - 
limitando o número de sessões especiais em duas por 
ano, e revogando a dispensa de verificação de 
quórum para as sessões solenes e especiais. 

 
O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª dispensa 
dos interstícios regimentais e publicação, para que a 
redação final que acaba de ser lida seja incluída na 
Ordem do Dia da presente sessão.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – O requerimento de V. Ex.ª depende 
de apoiamento do Plenário.  

Em votação.  
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam sentados. (Pausa)  
Aprovado.  
Inclua-se na Ordem do Dia da presente 

sessão.  
Continua a leitura do Expediente.  
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (SOLANGE 

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

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido passa-se à Ordem do Dia. 

Votação da Redação Final do Projeto de Lei 
Complementar n.º 55/2013, da Mesa Diretora, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 708, de 
28.08.2013, alterada pela Lei Complementar nº 717, 
de 25.10.2013, que instituiu a modalidade de subsídio 
para os servidores titulares do cargo de provimento 
efetivo de Procurador da Assembleia Legislativa do 
Estado - ALES e dá outras providências.  

Em votação.  
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Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa)  

Aprovada.  
À Secretaria para extração de autógrafos.  
 
Votação da Redação Final do Projeto de 

Resolução nº 41/2013, do Deputado Gildevan 
Fernandes e outros, que modifica o parágrafo do 
artigo 4º e revoga o §6º do artigo 115 do Regimento 
Inteiro - Resolução n.º 2.700, de 15 de junho de 2009 
- limitando o número de sessões especiais em duas 
por ano, e revogando a dispensa de verificação de 
quórum para as sessões solenes e especiais.  

Em votação. 
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 100/2013, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 373/2013, que altera 
dispositivo das Leis Complementares n.º 112, de 12 
de janeiro de 1998 e 420, de 29 de novembro de 
2007, que altera as tabelas de subsídio dos Policiais 
Militares e dos Bombeiros Militares do Estado, e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 
19/12/2013. (Comissões de Justiça, de Defesa da 
Cidadania, de Segurança e de Finanças). 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Foram vários e vários 
projetos aprovados nesta Casa de Leis de interesse 
dos funcionários. 

Chegou ontem a esta Casa de Leis um projeto 
que diz respeito ao Instituto Jones dos Santos Neves. 
Com certeza esses profissionais ficarão prejudicados. 
Não haveria como votarmos isso ainda nesta semana, 
Senhor Presidente Theodorico Ferraço? Trata-se do 
Instituto Jones dos Santos Neves. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tivemos a maior boa vontade em 
procurar uma solução para esse e para outros 
projetos. No entanto, houve problemas ligados ao 
Governo do Estado e à liderança, os quais o Senhor 
Deputado Elcio Alvares pode expor a V. Ex.ª, que 
não permitiram que fossem votados hoje, para que 
seja feita uma remodelação desses projetos de leis. 
Assim sendo, só mediante uma convocação 
extraordinária, que pode ser feita pelo Governador e 
pode ser feita pela presidência. Mas que dependerá de 
uma reunião prévia de apoiamento de dezesseis 
Senhores Deputados. Portanto, Senhor Deputado, 
infelizmente não há como fazer uma reversão e 
atender V. Ex.ª. 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Quero dizer a V. Ex.ª que 

estou pronto para a convocação de V. Ex.ª ou do 
Governador Renato Casagrande, para estar nesta 
Casa votando, porque todo mundo é filho de Deus. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Marcos Mansur e Paulo 
Roberto) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Justiça, para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Luzia Toledo, José Carlos Elias, Marcelo 
Santos, Sandro Locutor e Atayde Armani. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Justiça, 
examinaremos o Projeto de Lei Complementar n.º 
100/2013, em convocação especial, porque esse 
projeto altera dispositivos das Leis Complementares 
n.º 112 e 420, alterando as tabelas de subsídio da 
Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado. 
 A exemplo do que fiz nas sessões anteriores, 
avoco o projeto para relatar. O projeto está altamente 
debatido, e mais uma vez fica demonstrado que o 
Governo do Estado não tem escopo de privilegiar a 
classe a ou b. O Governo quer votar os projetos de 
acordo com a realidade do Estado.  

Portanto, ficamos muito feliz porque, hoje, 
além do Governo do Estado ter encaminhado a 
mensagem, estamos com número expressivo de 
Deputados. Temos vinte e sete Deputados presentes, 
sendo que alguns Deputados do Interior, 
principalmente da faixa do Rio Doce, vieram com 
dificuldade. Relato, com muita satisfação, 
favoravelmente o Projeto de Lei Complementar n.º 
100/2013. O projeto é constitucional. A iniciativa é 
do Senhor Governador do Estado, que usa suas 
prerrogativas. Na peça inicial, diz quais são os pontos 
em que se arrima para encaminhar o projeto. 
Inclusive, a norma de responsabilidade fiscal, que é 
condição sine qua non, e está inteiramente atendida. 
Dessa maneira, meu parecer é pela 
constitucionalidade do projeto. (Muito bem!) 
(Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada.  
 Em votação.  
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
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 O SR. MARCELO SANTOS – Com o 
relator. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – 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 Marcos Mansur, José Carlos Elias, 
Gildevan Fernandes e Claudio Vereza.  

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

da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
100/2013 do Governador do Estado, que conforme 
Mensagem n.º 373/2013 do Senhor Governador, 
contempla alteração das tabelas com o seguinte dizer: 

 
 (...) O projeto contempla a alteração 
das Tabelas de Subsídio da Policia 
Militar do Estado - PMES e do 
Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado - CBMES, bem como a 
alteração do modelo de concessão da 
Gratificação de Serviço Extra. 
Esta iniciativa constitui uma tarefa 
eminentemente relevante, que 
contribuirá com o compromisso do 
governo de construir um poder 
público estadual moderno, eficaz e 
eficiente, para completar as 
condições sistêmicas de 
competitividade, desenvolvimento 
sustentável e inclusão social. (...) 

 
Senhores membros da Comissão de Defesa 

da Cidadania, ontem participei da formatura de mais 
de mil novos soldados da Polícia Militar do Estado 
do Espírito Santo no Ginásio Alvares Cabral, em uma 
bonita solenidade com diversos familiares. 

Boa notícia: precisamos ampliar! Cento e 
trinta mulheres policiais militares também foram 
formadas ontem e integrarão essa corporação, 
esperava que fosse cinquenta por cento de mulheres, 
a paridade da sociedade. Quem dera chegarmos a isso 
para termos a Polícia Militar que tem uma importante 
missão de prevenir, contribuir com a Segurança 
Pública, porque a responsabilidade da Segurança 

Pública é do Estado, é da sociedade e também das 
famílias que devem contribuir para que o Estado 
tenha paz. 

Portanto, parabenizo o Governo do Estado 
por mais essa iniciativa de valorizar as trabalhadoras 
e os trabalhadores que assim o são da Polícia Militar 
do Estado do Espírito Santo. 

Relato pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 100/2013. (Muito bem!) (Pausa)  

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

relator.  
 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator.  
 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 

relator.  
 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

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

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Segurança, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILSINHO LOPES) – Convoco os membros da 
Comissão de Segurança, Senhores Deputados José 
Esmeraldo, Sandro Locutor, Da Vitória, Jamir 
Malini. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Sandro Locutor.  

 
O SR. SANDRO LOCUTOR. – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Segurança, agradeço ao 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, Presidente da 
Comissão de Segurança.  

Com muita satisfação relato o Projeto de Lei 
Complementar n.º 100/2013, mesmo entendendo que 
a categoria ainda almeja um pouco mais. Mas existe 
o compromisso desta Casa de exaurir todo o diálogo 
e as discussões com o Governo do Estado. No dito 
popular, muitas vezes, tem que se fazer jus ao melhor 
pingar do que secar. 

Lamentavelmente não é o que a categoria 
aguarda, mas também temos que lançar mão do que 
está posto e manter as portas do diálogo abertas com 
o Governo do Estado. 

Então, relatamos conforme foi aprovado à 
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unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça; 
e também na Comissão de Segurança, com os 
Senhores Deputados Da Vitória, Gilsinho Lopes, José 
Esmeraldo, Euclério Sampaio e Jamir Malini. Mesmo 
a contragosto, faremos para que a categoria não sofra 
nenhum tipo de prejuízo. 

Com satisfação, Senhor Presidente, Deputado 
Gilsinho Lopes, relato favorável à tramitação da 
matéria, de acordo com o parecer aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Constituição e 
Justiça.  

Relato favorável à matéria pela Comissão de 
Segurança, de acordo com o parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Concedo a palavra à 
Senhora Deputada Aparecida Denadai. 

 
A SR.ª APARECIDA DENADAI – (Sem 

revisão da oradora) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de  Segurança, aproveitarei o 
espaço da discussão para justificar que o meu 
próximo passo seria o que vou fazer com o 
presidente. 

Voto não a este projeto, seguindo a 
orientação da liderança do meu partido. Explico para 
os policiais presentes nesta reunião: que a orientação 
do meu partido, do Líder do meu partido, o Senhor 
Deputado Da Vitória, que é um defensor da Polícia 
Militar, foi neste sentido. S. Ex.ª é um defensor, e 
como S. Ex.ª sabe, orienta meu voto e não voto 
contra a Polícia Militar. S. Ex.ª disse que posso votar 
favorável, também. Mas segundo S. Ex.ª, neste 
momento, é o melhor para a  Polícia Militar, não 
seria isso, Senhor Deputado Da Vitória? 

O que o Senhor Deputado Da Vitória 
explicou foi o seguinte: que neste momento é o que o 
Governo pode fazer; é o que se conseguiu de 
aumento para a categoria. Mas isto não significa que 
as negociações não prossigam, não é isto, Senhor 
Deputado? E que S. Ex.ª vai continuar tentando, e 
continuarei junto. S. Ex.ª sabe que continuo junto e 
pode contar comigo, e demais Deputados. Estaremos 
juntos com a Polícia Militar. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 

 
O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão, o mesmo desabafo que fiz com a Senhora 
Deputada Aparecida Denadai, fiz com V. Ex.ª e com 
o Presidente desta Casa de Leis, o Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, com o Líder de Governo e com 
todos os Deputados. Isto foi na esperança de que 
ainda pudéssemos receber um substitutivo que 
contemplasse os cabos e soldados, subtenentes e 
sargentos, como contemplou os oficiais da Polícia 
Militar. Este foi o meu desabafo. 

 Hoje não temos um sentimento de vitória. O 
projeto foi encaminhado a esta Casa Legislativa e 
tem um ganho, principalmente para os policiais da 
reserva, os cabos e soldados, de cinco por cento, 
aproximadamente. Este é um ganho, mas o impacto 
não é o mesmo para quem está na ativa, que tem 
absorção de uma gratificação de serviços extra. 

O que acreditamos, e sempre fomos 
otimistas, como somos, é que o Governo possa 
refletir neste período de recesso e dar o mesmo peso 
dado aos oficiais aos cabos e soldados, subtenentes e 
sargentos, que têm contribuído para a segurança do 
Estado do Espírito Santo.  

Ficamos, também, na angústia quanto ao 
Poder Legislativo ser impedido, pela Constituição, de 
fazer uma emenda. Não adianta fazer emenda, que 
poderia fazer para justificar. Não adianta fazer 
emenda pela repercussão financeira e estamos 
impedidos a isso. 

Como sempre acreditamos e tivemos projetos  
do Governo do Estado nesta Casa de Leis que 
substituíram no último momento-  inclusive projetos 
da Polícia Militar - a esperança que tínhamos é que o 
Governo mandasse o projeto de acordo com o que 
solicitamos. No mínimo, que fosse igual aos oficiais.  

É incoerência que possamos fazer pedido do 
nosso voto. Tenho consciência do meu voto. Por esse 
motivo fiz um desabafo com muitos Deputados desta 
Casa Legislativa, e com o nosso Presidente, o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, que se esforçou para 
realização desta sessão. 

Agradecemos ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, Presidente desta Casa de Leis, 
por ter ido de manhã, hoje, junto ao Senhor 
Governador Renato Casagrande, junto ao Senhor 
Thyago Hoffman, Secretário Chefe da Casa Civil, e 
insistido mais uma vez para que S. Ex.ª pudesse 
mandar o projeto de acordo com o que queríamos, 
mas não veio. Mas vamos continuar lutando. Peço à 
classe que continue perseverante, porque tivemos 
muitas vitórias, Senhores Jean Ramalho Andrade, 
Flávio Gava de Oliveira e Carlos Roberto Caetano, 
que estão presentes; e teremos outras vitórias - ontem 
a do HPM e da banda de música. Mas a de cabos e 
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soldados, queremos para o início do nosso ano 
legislativo de 2014. Muito obrigado. (Muito bem!)  

 
A Sr.ª Aparecida Denadai - Senhor 

Deputado Da Vitória,  perdoe-me se não fui 
compreendida, mas V. Ex.ª sabe que pode contar 
sempre com esta Deputada, e a Polícia Militar 
também. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa)  

 
O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Roberto Carlos.  

 
O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Segurança, Senhor 
Deputado Da Vitória, nossos companheiros, cabos e 
soldados, ao longo desta Legislatura tivemos diversos 
projetos, diversas categorias, em que a galeria ficou 
dividida, ora uma parte de uma categoria pedia sim, 
ora uma parte pedia não. E, nesta Casa, em todos os 
projetos que chegaram conduzimos com uma 
metodologia: aprovar sempre aquilo que era ganho 
para uma categoria e colocar toda a Assembleia 
Legislativa à disposição daquela categoria que 
precisava avançar mais. E é o caso específico desse 
projeto dos cabos e soldados. 

Senhor Presidente da Comissão de 
Segurança, Senhor Deputado Gilsinho Lopes e 
Senhor Deputado Da Vitória, só vou tirar uma 
semana de recesso em janeiro. Então, quero me 
somar à Comissão de Segurança, que vem fazendo 
um trabalho junto ao Governo do Estado, no sentido 
de que possamos chegar a um bom termo e a um bom 
entendimento com os cabos e soldados, para que 
possamos dar uma injeção ainda maior de ânimo 
nessa tropa, que vem, mesmo com efetivo menor do 
que o necessário ao longo dos anos, demonstrando a 
sua competência. Sou testemunha do trabalho 
desenvolvido pela Polícia Militar no Município de 
Serra, onde resido. Já tive diversas reuniões com o 
comando do 6.º Batalhão e sabemos que naquela 
região chega a acontecer, Coronel Luís Carlos 
Giuberti, de um policial ou uma companhia prender 
um cidadão infrator por mais de dez vezes. Prende, 
solta, prende, solta. Então, temos uma Polícia Militar 
do Espírito Santo que merece esse reconhecimento.  

Neste momento, estou me colocando à 
disposição da Comissão de Segurança para que 
possamos, junto com o Governo do Estado, em 
negociação madura, levando em consideração a 
responsabilidade financeira do Estado, mas levando 

em consideração também a valorosa Polícia Militar, 
em particular esses profissionais, cabos e soldados, 
que são, de certa forma, para-choques da Polícia 
Militar. São quem chegam na primeira ocorrência, é 
lá que estão diretamente enfrentando a criminalidade 
e a violência. E o nosso Estado já aponta indicadores, 
que todos conhecemos,  de elevada taxa de 
criminalidade, elevada taxa de homicídios, elevada 
taxa de violência.  

Para isso, não tenho dúvida nenhuma de que 
esse Governo, que vem reequipando a Polícia Militar 
e a Polícia Civil, vem aumentando o efetivo da 
Polícia Militar, esse Governo terá a sensibilidade 
necessária para que possamos, ao longo do recesso, 
enviar um projeto para esta Casa e, se preciso for, 
inclusive suspendemos o recesso, como estamos 
fazendo agora, em sessão extraordinária, para 
votarmos aquilo que consideramos que irá fazer 
justiça à Polícia Militar: que é reconhecer a 
importância desses nossos bravos combatentes cabos 
e soldados. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Obrigado, Senhor Deputado 
Roberto Carlos, por somar a esta comissão. Tenho 
certeza de que todos os Deputados estarão somando. 

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

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILSINHO LOPES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado José Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Segurança, serei coerente, 
cada um tem um pensamento. Nunca votei contra 
funcionário. Sou funcionário público e tenho um 
respeito muito grande pelos funcionários públicos. 

 Saíram desta Casa, cinco Senhores 
Deputados:  Da Vitória, Gilsinho Lopes, eu José 
Esmeraldo, Euclério Sampaio e tinha outro 
Deputado; fomos fomos conversar com o Senhor 
Tyago Hoffmann, Secretário-Chefe da Casa Civil, 
juntamente com a Seger. Discutimos de todas as 
formas e e-mails possíveis, que houvesse um avanço, 
um aumento, no que tange a questão dos Cabos e 
Soldados, de quem tenho o maior respeito, porque 
são pessoas da linha de frente. 
 Bandido hoje, Senhora Deputada Janete de 
Sá, tem mais vez, pois as leis os protegem mais do 
que àqueles que salvam vidas, principalmente da 
população, que são os cabos e soldados. 
 Não serei incoerente! No meu ponto de vista, 
como estou raciocinando, tivemos nesta Casa o 
Capitão Assumção, que é um batalhador. S. S.ª está 
nas galerias desta Casa, juntamente com todas as 
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categorias. S. S.ª está vestido de camisa vermelha, é 
um lutador.  

Sei que tem gente neste Plenário que votará 
contra, mas não votarei contra. Digo por que não 
votarei contra: votarei a favor do projeto. Voto a 
favor do projeto porque não quero fechar a porta. A 
porta ficou aberta ou os Senhores estão esquecidos. O 
Governo deixou a porta aberta. A partir do momento 
em que nós que estivemos lá com a Comissão e 
fomos bem recebidos, fecharmos a porta, 
automaticamente haverá uma dificuldade de 
chegarmos a um denominador comum com aqueles 
que estão na ativa. 
 Sei que este valor não contempla os que estão 
na ativa, mas o próprio Senhor Deputado Da Vitória 
que é o representante dos policiais militares, é um 
lutador, um batalhador, em conversa, disse: Os que 
são aposentados precisam desse recurso, desses 
cinco por cento. Para os aposentados são cinco por 
cento. Porque fará falta para aquele que tem um filho 
na escola, e precisa comprar um caderno; um lápis. 
Por isso, estou discutindo sobre o meu voto.  
 Para os policiais da ativa, três por cento é 
muito pouco. Três por cento não é reconhecimento 
para quem trabalha dia e noite. Mas não quero 
prejudicar a outra parte. V. Ex.ª, Senhor Deputado Da 
Vitória, convenceu-me, porque cinco por cento 
resolverá em parte àqueles que estão na ativa, não 
resolverá os problemas, mas ajudará àqueles que não 
estão  na ativa. 
 O que precisamos fazer não é ficar 
discursando nesta Casa. Vai ao Governo. V. Ex.ª faz, 
e outros Deputados fazem. Vai ao Governo para 
reivindicar junto a quem tem a caneta na mão. 
Discurso nesta Casa não resolve. O que resolve é o 
Governo. Irmos como fomos!  E abriu-se a porta. Os 
Senhores Tyago Hoffmann e Pablo Rodnitzky 
abriram a porta. O Governador disse que a porta está 
aberta. Ontem, S. Ex.ª repetiu isso para mim. 
 Temos que acreditar. Ou os Senhores querem 
fechar a porta de vez? Temos que ser coerentes.  
 Vou votar favorável porque acredito e confio 
que os Senhores Tyago Hoffmann, Pablo Rodnitzky e 
Renato Casagrande têm palavra. Se não tiverem, 
falarei da tribuna. Tenho peito para falar da tribuna, 
como já falei.  
 Vamos acreditar na conversa que tivemos na 
Casa Civil.  
 Estou dando as minhas explicações. Votarei 
favorável. (Muito bem!) 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO– 
(GILSINHO LOPES) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator. 
 

 O SR. JAMIR MALINI – Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Contra o relator. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – A Presidência 
acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado 
contra um voto pela Comissão de Segurança.  

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

FERRAÇO) – Por gentileza, solicito o apressamento 
da votação. A Senhora Deputada Aparecida Denadai 
quer votar, mas tem um compromisso e terá que sair. 
Precisamos do voto de S. Ex.ª. 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG) – Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Luzia Toledo, Lúcia Dornellas, José 
Esmeraldo, Jamir Malini e Paulo Roberto.  

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

o Projeto de Lei Complementar n.º 100/2013, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 373/2013, altera 
dispositivo das Leis Complementares n.º 112, de 12 
de janeiro de 1998 e 420, de 29 de novembro de 
2007, que altera as tabelas de subsídio dos Policiais 
Militares e dos Bombeiros Militares do Estado, e dá 
outras providências. 

A matéria foi bem debatida na Comissão de 
Segurança. Gostaríamos de dizer que: 

 

As alterações das Tabelas de 
Subsídio na forma pretendida no 
Projeto de Lei complementar 
acarretará um custo de R$ 
26.829.018,33 para o ano de 2013, 
de R$ 129.521.218,33 para o ano de 
2014, de R$ 159.301.183,15 para o 
ano de 2015 e de R$ 169.243.430,98 
para o ano de 2016.  

 

Conforme a repercussão que altera a tabela 
de subsídio da Polícia Militar do Espírito Santo e do 
Corpo de Bombeiros. 

O meu relato é pela aprovação. (Muito 
bem!) (Pausa)  

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

O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator.  
A SR.ª LÚCIA DORNELLAS - Com o 

relator.  
 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
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O SR. JAMIR MALINI – Com o relator. 
 
O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – Senhor 

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

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

FERRAÇO) - Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 100/2013. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 
encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 100/2013.  

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

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
votarão SIM; os que forem contrários votarão NÃO. 
(Pausa) 

 
 O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Na forma regimental, peço a 
palavra para encaminhar a votação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Elcio Alvares.  
 

O SR. ELCIO ALVARES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, a Liderança do Governo 
encaminha a votação pelo voto SIM. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Solicito aos Senhores Deputados que 
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, retira-se o Senhor 
Deputado Euclério Sampaio) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gildevan 
Fernandes, Gilsinho Lopes, Jamir 
Malini, Janete de Sá, José Carlos 
Elias, José Esmeraldo, Lúcia 
Dornellas, Luzia Toledo, Marcelo 
Santos, Marcos Mansur, Paulo 
Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo 
Coelho, Sandro Locutor e Solange 
Lube; votam NÃO os Senhores 
Deputados Da Vitória e Aparecida 
Denadai) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 100/2013. 

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

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

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

 
O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente Theodorico Ferraço, 
cumprimentamos V. Ex.ª, todos os Senhores 
Deputados desta Casa de Leis, a sociedade capixaba 
que nos assiste por meio da TV Assembleia, os 
profissionais de imprensa, nossos policiais militares 
que se encontram nas galerias, e os representantes de 
classe, na pessoa do Senhor Flávio Gava de Oliveira, 
Presidente da Associação dos Cabos e Soldados. 

Senhor Presidente, quero justificar o voto, 
tendo em vista que todos acompanharam que meu 
voto não foi favorável. A Senhora Deputada 
Aparecida Denadai é do meu partido. Justificarei 
também o voto de cada um dos Parlamentares 
presentes, Senhor Deputado Paulo Roberto. 

Não fiz movimento para este voto contrário, 
tendo em vista que, em nosso gabinete, muitos 
policiais militares me ligaram pedindo que aprovasse, 
mesmo que fosse um percentual pequeno de 
aumento, que não atende à categoria, e que a 
Associação dos Cabos e Soldados não aceitou em 
assembleia. Por este motivo, meu sentimento é não 
votar favorável. 

Mas, na vida temos que ter expectativa de 
sempre resolver. Não resolvemos hoje, a tempo, para 
que pudéssemos ter o real projeto que a Associação 
dos Cabos e Soldados queriam, Senhor Flávio Gava 
de Oliveira, assim como a maioria dos policiais. 

Vimos também o ex-deputado Federal 
Capitão Assumção, que está com seu movimento, e o 
ex-deputado Cabo Elson, que também está com seu 
movimento, legítimo. Queremos o que os senhores 
queriam. No mínimo, a igualdade na instituição da 
Polícia Militar e de Bombeiro Militar. 

Um conflito que os senhores também possam 
gerenciar dentro da entidade de subtenente e sargento 
e de cabos e soldados. Mesmo sendo uma 
repercussão pequena, é um pequeno ganho para 
nossos policiais da reserva e não podemos ficar 
contrários. 

Não estou contra o Governo e não tenho meu 
voto vinculado às ações do Governo do Estado, mas 
sim àquilo que a sociedade me fala para votar. Neste 
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caso específico, nossa Polícia Militar e Bombeiro 
Militar. 

Meu voto é com os senhores. Entendam, 
meus companheiros e amigos Deputados Estaduais, 
que nosso voto é um simbolismo para o Governo 
entender que há necessidade de continuar dialogando 
neste período de recesso. 

Pedimos aos senhores que, cada vez mais, 
demonstrem na instituição da Polícia Militar. 
Acreditamos que o Governo, realmente, possa 
entender que precisa tratar com igualdade a nossa 
instituição, que tem uma história passada, talvez não 
com clareza, para o Senhor Governador Renato 
Casagrande, porque os Praças tiveram algumas 
promoções nos últimos tempos. Mas se formos olhar 
a história da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, 
isso não existia; o Estado do Espírito Santo fez uma 
correção para se igualar a outros Estados. Dizer que 
os Praças foram beneficiados antes com muitas 
promoções, isso não existe! Precisamos, cada vez 
mais, de salários dignos, porque a dignidade fará com 
que nossos profissionais atendam melhor nossa 
sociedade. 
 Senhor Presidente, é por esse motivo, que 
agradeço pelo esforço, inclusive, na manhã de hoje. 
Terminei o diálogo com o Senhor Secretário Tyago 
Hoffmann, da Casa Civil, ontem às 11h, na esperança 
da substituição desse projeto, que não atendia aos 
anseios da entidade de Cabos e Soldados, mas 
também de Subtenentes e Sargentos que não está aqui 
nesta discussão. 
 Espero, como já vencemos em outra época, 
como já vencemos no QO (Quadro de Oficiais) do 
Bombeiro, como já vencemos na Indenização de 
Fardamento, como já vencemos no HPM, no Quadro 
Organizacional, ontem, com mais de trezentas 
promoções, como já vencemos na Banda de Música 
da Polícia Militar. Senhor Governador, precisamos 
vencer também na igualdade de tratamento entre os 
nossos Oficiais e Praças da PM e dos Bombeiros, em 
especial, nesse projeto que contemplava os Cabos e 
Soldados. 
 Quero mais uma vez afirmar que em 
momento algum, porta nenhuma será fechada, 
principalmente comigo, pois todo sucesso que 
alcancei foi por meio do diálogo.  

Queremos estreitar mais ainda a relação, 
Senhor Governador, porque agora que é necessário o 
diálogo a fim de podermos corrigir essa diferença de 
atenção que foi dada nesse projeto. 
 Os esforços já somados aqui, praticamente 
cento e sessenta milhões de reais, chegando ao ano de 
2015. Mas é certo que essa instituição é uma das que 
mais tem profissionais no Estado, e cada aumento 
que tenhamos, cada investimento tem uma 
repercussão muito mais alta. Mas o trabalho realizado 
por ela não é apenas aqui na Grande Vitória é em 
todos os setenta e oito municípios do Estado. 
 Quando tivemos uma vida salva pela Polícia 
Militar num assalto em Vila Velha, antes da 

ambulância chegar, a PM está sempre de prontidão 
para socorrer, e assim, muitos vidas são salvas. 
 Fica aqui o nosso registro; o simbolismo do 
nosso voto para que possamos, no período desse 
recesso, chegando ao novo ano legislativo com o 
Governo do Estado olhando para a categoria de 
Praças da Polícia Militar e fazendo justiça, dando 
igualdade ao que foi concedido aos Oficiais da 
Polícia Militar. (Muito bem!) 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Antes de conceder a palavra ao 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, informo aos 
Senhores Deputados que logo após as manifestações 
de declaração de voto, vou interromper a sessão por 
três minutos, para confecção, leitura e aprovação da 
ata desta última sessão, conforme determina nosso 
regimento interno. 
 Razão porque peço a compreensão de todos. 
Solicitamos que os pronunciamentos sejam breves, 
para que possamos atingir este objetivo, do contrário, 
irá prejudicar toda a sessão, se não houver a 
aprovação da ata. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente Theodorico Ferraço; 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados; público 
que nos acompanha nas galerias desta Casa e pela TV 
Assembleia, fui tomado de surpresa hoje em Plenário. 

Quero colocar para os representantes da 
categoria dos Cabos e Soldados, que a Comissão de 
Segurança sempre esteve à disposição, de portas 
abertas. 

O Senhor Deputado Da Vitória ontem passou 
uma relação pedindo a nossa presença aqui em 
plenário, hoje, pela manhã, e aqui estamos. Muitos 
tinham compromisso, mas aqui estão para votar num 
projeto que estava acordado com a Associação dos 
Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro 
Militar do Estado do Espírito Santo. Viemos, e a 
Mensagem veio para esta Casa. Conversávamos com 
o Senhor Flávio Gava de Oliveira e com outros 
representantes de categorias e dizíamos que o 
Governo colocou nesse projeto mais de cem milhões 
de reais. Foi um investimento alto, não foi ainda o 
que pretendíamos, não foi o queríamos, mas estamos 
deixando as portas abertas.  

A Indicação n.º470; com relação às quatro 
GSEs (Gratificação de Serviço Extra), vamos 
continuar lutando por ela. 

Agora, não é justo virmos aqui, depois do 
projeto feito com a Associação dos Cabos e 
Soldados, que representa a categoria dos Praças e 
termos esse placar. O Senhor Deputado Da Vitória 
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não se sentiu confortável em votar SIM, isso é uma 
questão da sua representação, mas temos a obrigação,  
o dever que os Policiais da Reserva tenham um ganho 
satisfatório nesse primeiro momento e, depois, com 
as reduções dos índices, também terá certa receita 
para os policiais.  

Não é o que se espera, mas votamos o projeto 
da Polícia Civil sem que fosse o acordado com a 
categoria dos policias. Mesmo assim o que foi 
traçado, delineado, brigado, discutido não foi o que o 
Governo mandou, mas houve sim um ganho real; e 
em havendo ganho real e as portas estando abertas 
para negociações, o objetivo será alcançado. Não 
podemos é fechar portas.  
 Agradecemos ao Senhor Deputado Roberto 
Carlos, Presidente da Frente Parlamentar de 
Segurança Pública, o apoio. Contamos com S. Ex.ª. A 
Comissão de Segurança está de portas abertas para a 
Associação de Cabos e Soldados, para subtenentes e 
sargentos, e para os oficiais, para discutirmos, no ano 
que vem, nesta Casa, a questão salarial. Virá o 
aumento linear do Governo lá na frente, e poderemos 
discutir um aumento linear diferenciado para 
realinhar as perdas que existem. Então, não há o que 
se falar de quem ganhou e de quem perdeu.  

Ontem, nas redes sociais, alguns policiais 
militares, até amigos nossos, vimos que têm pessoas 
que estão liderando esse grupo que não estão 
orientando direito, que estão querendo jogar os 
policiais contra a Comissão e os deputados, sendo 
que somos, legitimamente, os representantes das 
categorias e estamos nesta Casa para defender seus 
interesses.  

Discutimos com a categoria, mas não 
alcançamos todos os oito mil homens da Polícia 
Militar para saber se satisfará ou não. Vimos a 
reivindicação, a proposta apresentada pelos 
representantes da categoria e votamos favorável no 
outro projeto e nos criticaram nas redes sociais, mas 
estamos com o lombo bem grosso.  

Tenho trinta e oito anos de polícia e não 
arredo o pé em defesa da instituição Polícia Militar, 
Bombeiros Militar e dos servidores da área de 
segurança pública.  

Como disse o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, não voto contra servidor. Se votasse 
contrário, eu estaria prejudicando a grande maioria de 
aposentados, a grande maioria dos policiais que 
precisam desses trocadinhos que estão saindo. Não é 
o ideal, mas o ideal se conquista com luta, com 
decência.  

O Governador Renato Casagrande não fechou 
as portas para os policiais militares. S. Ex.ª está de 
portas abertas e vamos lutar, brigar com a Casa Civil 
pela conquista do que os Senhores anseiam. Esse é o 
nosso desabafo, é a nossa fala.  

Desejamos a todos um Feliz Natal, e que 
Deus os abençoe! (Muito bem!)  

 

O SR. FREITAS – Senhor Presidente, pela 
ordem! Peço a palavra para justificação de voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes disse que não era o ideal e concordamos com 
S. Ex.ª; o ideal não conseguimos alcançar. O sonho 
só é muito importante quando buscamos realizá-lo 
enquanto é sonho; na hora em que se torna realidade 
precisamos buscar sonhos maiores.  

Foi um grande avanço. Conseguimos, nesta 
manhã, em sessão extraordinária, dar um passo 
adiante, fazer a votação e atender à reivindicação da 
Policia Militar do Estado do Espírito Santo, pois o 
Policial da Reserva é parte integrante da Polícia 
Militar.  

Numa convocação de consenso com a 
Associação de Cabos e Soldados, com o Governo do 
Estado e com a Assembleia Legislativa, com o envio 
deste projeto em sessão extraordinária para mais um 
dia útil de trabalho e com quorum quase total, demos 
um grande passo, tivemos um grande avanço.  

Parabéns, Governador Renato Casagrande, 
um governador de altíssimo diálogo. Mas o diálogo 
continua.  

Temos conquistado grandes avanços na 
segurança pública do Espírito Santo, na valorização 
da nossa valorosa Polícia Militar e Polícia Civil. Não 
podemos nos esquecer dos grandes investimentos na 
segurança deste Estado. 

Ontem ainda o Governador prestigiava a 
formação de mil e cem novos policiais militares, que 
integram a nossa valorosa Polícia Militar. Foi uma 
formatura histórica. Nunca antes na história deste 
Estado, formou-se mil e cem novos policiais, além de 
haver um concurso concluindo para mais dois mil e 
cem novos policiais, no ano de 2014. Essa é a meta 
para colocar na regularidade os quadros da Polícia 
Militar. Também tirará uma sobrecarga de serviço 
quanto maior for o efetivo.  

Continuaremos com o diálogo, 
continuaremos a discussão; não temos dúvidas que 
daremos grandes passos para avançar cada vez mais 
no sentido de valorizar os nossos guerreiros, homens 
que fazem a segurança do Estado do Espírito Santo. 
 Senhor Presidente, ainda em tempo, trazemos 
uma notícia para os nossos colegas, especialmente, 
aos Senhores Deputados Da Vitória, Gilsinho Lopes, 
Marcos Mansur, Elcio Alvares, enfim, todos os 
deputados e deputadas que convivem muito bem com 
o ex-deputado e hoje Prefeito Henrique Vargas. S. 
Ex.ª vive um dia de aflição. O Município de São 
Gabriel da Palha amanheceu debaixo d’água, 
literalmente, e com um número muito grande de 
famílias desabrigas. Durante a noite e a madrugada o 
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Rio São Gabriel, que traz as águas da região de Nova 
Venécia e Águia Branca, transbordou invadindo a 
cidade, invadindo as casas, deixando um grande 
número de famílias desabrigadas.  

Também já pela manhã o Rio São José está 
enchendo, e o bairro Cachoeira da Onça está sendo 
invadido. Fizemos contato com o Prefeito Henrique 
Vargas. S. Ex.ª está fazendo o que pode. A diretoria 
da Cesan avisou que o Município ficará três dias sem 
água. Portanto, a nossa solidariedade ao Prefeito e 
aos moradores da região.  

Peço aos colegas que façam contato e o que 
puder ser feito para ajudar na solução dos problemas, 
grandes e graves, causados durante essa madrugada, 
em São Gabriel da Palha.  

Sejamos solidários àquela cidade e ao nosso 
amigo Prefeito Henrique Vargas. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Voltamos a fazer um apelo aos 
Senhores Deputados para que sejam o mais rápido 
possível, pois teremos de interromper a sessão para 
votar a ata sob pena de anular toda votação realizada. 
  

A SR.ª JANETE DE SÁ - Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – 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, sentimo-nos na obrigação de 
assomar a esta tribuna para justificar a nossa votação. 

 Deixamos claro, também atendendo a um 
pedido do Senhor Deputado Da Vitória para esta 
convocação extraordinária a fim de votar o projeto 
que estava acordado com a Associação dos Cabos e 
Soldados, entidade representante da categoria, que, se 
não existe satisfação com essa representação é uma 
questão que tem de ser resolvida entre a própria 
categoria, votando em outra direção. Atendendo ao 
pedido do Deputado e também da Associação 
estamos presente votando e acreditando que esse não 
é o projeto que contempla os cabos e soldados, não é 
o projeto que contempla os servidores do Corpo de 
Bombeiros, mas é um projeto que visa contribuir com 
os aposentados da categoria. 

Como sindicalista, é claro, também não voto 
contra os servidores. A luta é feita e as vitórias são 
conquistadas por passos. Por isso, Senhor Deputado 
Da Vitória, estou no terceiro mandato. Conquistei 
muitas vitórias para a categoria dos ferroviários, 
porque sempre acreditei que a lutas, conquistas e 
vitórias se dão por passos.  

O que votamos nesta Casa de Leis não 
contempla a categoria de cabos e soldados. 
Chamamos a atenção de todos. Esta Casa precisa 

estar aberta. Os cabos e soldados, por meio de 
manifestações, que sabemos são de lideranças do 
movimento e respeito. Respeito o Capitão Assumção 
e o Cabo Elson, que esteve nesta Assembleia 
Legislativa conosco, é um guerreiro, mas precisamos 
saber que as portas devem ficar abertas. 
 Conclamamos a todos os deputados desta 
Casa que mantenham as portas abertas para essa 
discussão envolvendo os cabos e soldados, os 
militares do Corpo de Bombeiros para , junto com o 
Governo, construir uma saída vitoriosa para esses 
companheiros e companheiras determinantes na 
segurança do nosso povo, imprescindíveis no 
combate aos incêndios, com o salvamento de vidas, 
como faz o Corpo de Bombeiros, corporação tão 
querida, Senhor Deputado Da Vitória, pelo povo do 
nosso Estado e por todos os brasileiros. 
 Fica registrada a nossa fala para nos 
colocarmos inteiramente à disposição, para ajudar a 
construir uma saída que venha contemplar os cabos e 
soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 
Ontem, demos um passo com relação ao HPM e à 
Banda da Polícia Militar, mas sei que o que foi 
votado nesta sessão não contempla muitos desses 
profissionais. Temos a obrigação e o compromisso de 
buscar ajudar. Não fechem as portas porque estamos 
com os senhores. 
 Fica o nosso depoimento de também procurar 
construir uma saída vitoriosa para os nossos cabos, 
soldados e Corpo de Bombeiros, que tanto saem 
entristecidos neste final de ano com a posição que 
ainda não os contemplou satisfatoriamente.
 Deixamos claro que o Governador Renato 
Casagrande é sensível. Vamos tentar, companheiros e 
companheiras, sensibilizá-lo mais ainda para que os 
senhores saiam vitoriosos. A vitória dos cabos e 
soldados da nossa Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros é a vitória desta Casa, é a nossa vitória, é 
a vitória de quem luta por dias melhores para os 
trabalhadores. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
justificação de voto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Roberto por um minuto, pois 
teremos que suspender a sessão por três minutos para 
a confecção da ata.  
 

O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, telespectadores que nos 
assiste pela TV Assembleia, assomamos a esta 
tribuna primeiramente fazer coro com todos os 
deputados que nos antecederam. Dizer, Senhores 
Deputados Gilsinho Lopes e Da Vitória, que no 
debate que fizemos nesta Casa na terça-feira, fiz 
questão de fazer uma proposta de que se não fosse 



62 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 10 de janeiro de 2014 

possível votar este ano, que não aguardássemos 
fevereiro, em janeiro teria condições de se fazer uma 
sessão extraordinária, porém a Mesa Diretora foi 
mais inteligente, descobriu a possibilidade de se fazê-
la ainda no ano de 2013, para possibilitar aos praças 
também a ter direito, não àquilo que desejavam, mas 
àquilo que o Governo entendeu ser possível. 

Queremos apenas, Senhores Deputados 
Gilsinho Lopes e Da Vitória e todos os que nos 
assistem mencionar um item que falei. Naquele dia 
estávamos discutindo o impacto financeiro. Era de 
treze milhões de reais, a ponto de o Presidente da 
Assembleia Legislativa dizer que iria devolver seis 
milhões e meio de reais, sobrando no caixa da 
Assembleia Legislativa, para favorecer a resolução 
desse impasse. 

Agora, ouvimos o Senhor Deputado Gilsinho 
Lopes falar e fizemos questão de pegar o projeto para 
ver o impacto financeiro. O impacto financeiro, 
Senhor Deputado Da Vitória, para 2014 é de cento e 
vinte e nove milhões, quinhentos e vinte e um mil 
reais. E quando estou fazendo esse debate, estou 
lançando essas informações, o jornalista me 
perguntou do lado de fora do Plenário: Paulo 
Roberto, o senhor falou que tem dois bilhões e meio 
de reais no caixa do Governo. De onde tirou isso? 
Agora vamos dizer: é só entrar no portal da 
transparência e pegar o relatório de gestão fiscal 
apresentado, porque o Governo tem que apresentar, e 
os senhores verão quanto tem de disponibilidade 
financeira do Governo, aproximadamente dois 
bilhões e meio de reais. Falei que o Estado tinha 
recurso para solucionar. 

 Hoje, quando vinha do Município de São 
Mateus, li a entrevista do Governador no jornal, 
dizendo que o problema não era o dinheiro. Isso faz 
coro com o que disse naquele dia, nesta Casa; que o 
problema é que não estava vindo um acordo das 
categorias, no caso dos cabos e soldados, com o 
Governo para encaminhar o projeto que resolvesse a 
situação deles. 
 Concluindo a fala no ano de 2013, gostaria de 
dizer que apesar de tentarem me intitular oposição, 
estou apenas exercendo um papel que acho ser o do 
legislador. Praticamente votei favoravelmente em 
todos os projetos. Desses muitos projetos 
encaminhados, mais de trinta projetos no final do 
ano, o Senhor Deputado Paulo Roberto participou de 
todos, colaborando com o Governo. Isso não me furta 
de assomar a esta tribuna, Senhor Presidente e 
Senhores Deputados, para dizer aquilo que precisa o 
Governo avançar, para que a sociedade capixaba 
possa ser contemplada, tanto no ponto de vista da 
segurança, como da saúde e da educação. Há 
indicadores favoráveis, mas outros que preocupam.  

Quero encerrar, Senhor Presidente, dizendo 
que a Assembleia Legislativa ou o Governo desejar, 
pode contar com o Senhor Deputado Paulo Roberto 
naquilo que desejar, sem problema nenhum. Mas não 
impedirá de, quando tiver um problema, vir a esta 

tribuna e botar o dedo na ferida para que a sociedade 
capixaba saiba, exatamente, onde está o problema e 
que a solução, de repente, fica escondida e que pouca 
gente fica sabendo. Como fiquei sabendo dessa 
informação, vi o relatório de gestão fiscal, quis 
contribuir para esse debate. Acho que a minha fala 
contribuiu para que o Governo pudesse solucionar o 
problema, ainda no ano de 2013. 

No mais, Senhor Presidente, Senhores 
Deputados e Senhoras Deputadas, sem mágoa 
nenhuma no coração, desejo a todos um feliz natal e 
um próspero 2014. Que todos possam ter muita saúde 
e paz no próximo ano novo, e também os servidores 
da Casa e todos os telespectadores da TV 
Assembleia. Um abraço a todos.  (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Vou suspender esta sessão por três 
minutos para a confecção da ata que, em seguida, 
será lida. Ainda é necessária a presença dos Senhores 
Deputados para a aprovação da última ata e validar 
todos os atos praticados nesta última sessão. 

Está suspensa a sessão.  
 

(Suspende-se a sessão às 11h27min 
e sendo reaberta às 11h30min)  

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) – Está reaberta a sessão. 
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da décima sétima sessão extraordinária, 
realizada em 19 de dezembro de 2013. (Pausa)  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. 
Agradecemos a todos os servidores, 

deputados e aqueles que nos auxiliaram em um ano 
de muito trabalho. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da Terceira Sessão 
Legislativa Ordinária da décima sétima Legislatura e 
convoco para a próxima, solene, dia 03 de fevereiro 
de 2013, às 15h, destinada à abertura dos trabalhos 
legislativos da quarta Sessão Legislativa Ordinária da 
décima oitava Legislatura.  

 
 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às onze horas e trinta e 

dois minutos. 
 

 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, Glauber 
Coelho e Luiz Durão.  
 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 
Dia: terça-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 
Dia: segunda-feira 
Horário: 9h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 10h30m 
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 
 
 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: segunda-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 
Horário: 13h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Dia: terça-feira 
Horário: 9h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 
Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 
DROGAS 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Rui Barbosa”. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 
Horário: 10h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE 

Dia: terça-feira 
Horário: 11h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 
Horário: 12h30m 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 
REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 
Horário: 13h30 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL E PETRÓLEO E SEUS 
DERIVADOS 

Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 
Dia: segunda-feira 
Horário: 14h 
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro”. 
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Diretor de Redação 
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Diretor de Recursos Humanos 
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Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO RIBEIRO 
Diretora de Documentação e Informação 
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Diretor da Consultoria Temática 
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