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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2001 
 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, MARLON CARLINI RANGEL, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador-
Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código CGGRP, no gabinete do 
Deputado Dary Pagung, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 140138/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 24 
de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2002 

 
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 n.º 46, de 31 de 
janeiro de 1994, SAAD DE PAZ HATUM DE 
ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Rodrigo Coelho, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
140144/2014. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 24 
de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

ATO Nº 2003 
 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, JAQUELINE CARDIAL DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor de 
Gabinete do Líder do Governo, código SGLG, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 24 
de janeiro de 2014. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente 

SOLANGE LUBE 
1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 
2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 
PORTARIA Nº 1301 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

MARCAR os 16 (dezesseis) dias restantes 
das férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2013, suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
1042/2013, da servidora HANOIKA OLIVEIRA - 
matrícula nº 207611, ocupante do cargo em comissão 
de Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, para o 
período de 03 a 18/02/2014. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de janeiro de 2014. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

(em exercício, respondendo pela Direção–Geral 
conforme Resolução nº· 2890, item 6.4) 

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

 
PORTARIA Nº 1302 

 

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

SUSPENDER, a partir de 04/02/2014, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2012, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 
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1239/2014, da servidora LAUDERLIZ GOMES 
MERCON FERNANDES - matrícula nº 202679, 
titular do cargo efetivo de Consultor Parlamentar 
Temático, código ECPT, do Quadro Permanente, 
reservando-lhe o direito de gozar os 15 (quinze) dias 
restantes em época oportuna. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de janeiro de 2014. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

(em exercício, respondendo pela Direção–Geral 
conforme Resolução nº· 2890, item 6.4) 

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

 
PORTARIA Nº 1303 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

SUSPENDER, a partir de 24/01/2014, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 2014, 
transferidas anteriormente conforme Portaria nº 
1015/2013, da servidora ANA CLAUDIA 
FERNANDES PIM- matrícula nº 203273, titular do 
cargo efetivo de Consultor Parlamentar Temático, 
código ECPT, do Quadro Permanente, reservando-
lhe o direito de gozar os 12 (doze) dias restantes em 
época oportuna. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de janeiro de 2014. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

(em exercício, respondendo pela Direção–Geral 
conforme Resolução nº· 2890, item 6.4) 

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

 
PORTARIA Nº 1304 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

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

MARCAR os 16 (dezesseis) dias restantes 
das férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2013, suspensas anteriormente conforme Portaria nº 
437/2013, da servidora WHITNE FERNANDA 
ALVES DA SILVA SANTOS - matrícula nº 
208029, ocupante cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, para o período de 28/01 a 12/02/2014. 

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

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

(em exercício, respondendo pela Direção–Geral 
conforme Resolução nº· 2890, item 6.4) 

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

 
PORTARIA Nº 1305 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 
 
 MARCAR, as férias regulamentares 
referentes ao exercício de 2013, transferidas 
anteriormente conforme Portaria nº·753/2013 da 
servidora ADRIANA ZAMPIERI - matrícula nº 
204955, ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, para o período de 
27/01 a 25/02/2014. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de janeiro de 2014. 
 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

(em exercício, respondendo pela Direção–Geral 
conforme Resolução nº· 2890, item 6.4) 

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

 
PORTARIA Nº 1306 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais,  
 
 RESOLVE, considerar licenciados os 
servidores deste Poder Legislativo abaixo 
relacionados, na forma dos Artigos citados pela Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 
informações da CGRH, 
 

NOME CARGO DI
A 

ARTIG
O 

A 
PARTIR 

Roseane Maria Costa 
Meneses 

Taquígrafo 
Parlamentar 15 129 26.09.2013 

Washington Fernando 
M. Lorenzoni 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

19 142 02.12.2013 

Bernadete Lopes 
Monteiro 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

25 129 03.12.2013 

Viviane Barbosa 
Pereira 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

03 129 04.12.2013 

Karina Borgo da Silva 
Prado 

Analista em 
Comunicação 
Social 

20 109 13.12.2013 

Claudia Cristina da S. 
Vilela 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 13.12.2013 
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Brunna Costa 
Arrivabene 

Técnico em 
Comunicação 
Social 

180 137 14.12.2013 

Rahulla Del Fiume 
Sarcinelli 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

07 109 17.12.2013 

Klebia Ronceti 
Comarela 

Assessor 
Sênior da 
Secretaria 

01 129 18.12.2013 

Maria do Carmo de 
Almeida Lima 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 20.12.2013 

Leandro Pestana de 
Andrade 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

01 129 23.12.2013 

Yara Krause 
Espindula 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

01 129 23.12.2013 

Paulo Roberto Torres 
Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

02 129 26.12.2013 

Sandra M. Figueiredo 
Fricks 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

02 129 26.12.2013 

Gilberto Valiati 
Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

02 129 26.12.2013 

Angela Cristina A. 
Vargas Pegoretti 

Assessor 
Sênior da 
Secretaria 

02 129 26.12.2013 

Larissa Reisen 
Assessor 
Sênior da 
Secretaria 

01 129 26.12.2013 

Neri Mariani 
Assessor 
Sênior da 
Secretaria 

02 129 26.12.2013 

Necton Roberto 
Caetano 

Consultor 
Parlamentar 
Temático 

02 129 26.12.2013 

Arlete de Souza Lima 
Técnico 
Legislativo 
Júnior 

01 129 26.12.2013 

Ana Flavia Pecanha 
de Azeredo 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

02 129 26.12.2013 

Denise Miranda 
Medici 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

02 142 26.12.2013 

Rahulla Del Fiume 
Sarcinelli 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

15 129 26.12.2013 

Fernanda Mognol 
Pimenta 

Assessor 
Sênior da 
Secretaria 

01 129 27.12.2013 

Arlete de Souza Lima 
Técnico 
Legislativo 
Júnior 

01 129 27.12.2013 

Karina Borgo da Silva 
Prado 

Analista em 
Comunicação 
Social 

180 137 02.01.2014 

Maria da Gloria 
Ugatti 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

90 129 04.01.2014 

Ana Paula Dario 
Mateus 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

02 142 06.01.2014 

Luiz Temoteo Dias 
Vieira 

Consultor 
Parlamentar 
Temático 

03 129 06.01.2014 

Maria Emilia Alves 
Vidigal 

Supervisor da 
Com. de 
Educação 

15 142 06.01.2014 

Aline Sardinha de 
Oliveira 

Técnico Júnior 
de G. R. 
Parlamentar 

03 129 06.01.2014 

Izabel Alves de 
Mendonca Moraes 

Técnico Júnior 
de G. R. 
Parlamentar 

01 129 07.01.2014 

Ana Paula Dario 
Mateus 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

03 142 08.01.2014 

Edson Romero 
Gomes 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

01 129 08.01.2014 

Suzana Ferreira 
Abaurre 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

01 129 08.01.2014 

Felipe Moises 
Sarnaglia 

Assessor 
Júnior de 
Secretaria 

03 129 08.01.2014 

Frederico 
Bremenkamp Coelho 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 09.01.2014 

Maria da Penha 
Geraldo Pereira 

Técnico 
Legislativo 
Júnior 

02 129 09.01.2014 

Marcelo Siano Lima 
Diretor das 
Comissões 
Parlamentares 

01 129 10.01.2014 

Tatiana Adame 
Duque 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 10.01.2014 

Sebastião Duarte 
Tolentino 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 10.01.2014 

Jose Mageski de 
Morais 

Assessor 
Júnior de 
Secretaria 

02 129 13.01.2014 

Bruno Fernandes 
Duarte 

Assessor 
Júnior de 
Secretaria 

01 129 13.01.2014 

Rita de Cássia 
Madureira 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

90 129 13.01.2014 

Maria Aparecida 
Neves Barros 

Técnico 
Legislativo 
Júnior 

02 129 14.01.2014 

Bruna dos Santos 
Sciortino 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

01 129 14.01.2014 

Luiz Temoteo Dias 
Vieira 

Consultor 
Parlamentar 
Temático 

01 129 14.01.2014 

Bruno Fernandes 
Duarte 

Assessor 
Júnior de 
Secretaria 

01 129 14.01.2014 

Maria da Penha 
Geraldo Pereira 

Técnico 
Legislativo 
Júnior 

02 129 14.01.2014 

Evânia Maria 
Rodrigues Rocha 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

10 129 14.01.2014 

Fernanda Marques 
Coelho de Medeiros 
Cazelli 

Assessor 
Júnior da 
Secretaria 

03 129 15.01.2014 

Jose Mageski de 
Morais 

Assessor 
Júnior de 
Secretaria 

02 129 15.01.2014 

Ana Maria dos Santos 
Técnico 
Legislativo 
Júnior 

01 129 15.01.2014 

Diany Brandão dos 
Santos 

Assessor 
Júnior de 
Secretaria 

15 129 16.01.2014 

Juliana Vieira Voss 
Scalfoni 

Coord. 
Especial de 
Escola do 
Legislativo 

03 129 16.01.2014 

Wilson Teixeira 
Gama 

Diretor de 
Infraestrutura e 
Logística 

05 129 20.01.2014 

Hermenegilda Agrizzi 
da Silva 

Técnico 
Legislativo 
Sênior 

05 142 20.01.2014 

Maria José Gagno 
Grillo 

Taquígrafo 
Parlamentar 12 129 20.01.2014 

 

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

FABIANO BUROCK FREICHO 
Subdiretor-Geral da Secretaria 
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(em exercício, respondendo pela Direção–Geral 
conforme Resolução nº· 2890, item 6.4) 

 

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

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

PROGRAMAÇÃO - SEGUNDA-FEIRA - 27.01.14 
 
HORA OBSERVAÇÃO 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? 

 

08H15 
 ESPAÇO PARCERIA 

MEMÓRIAS DA DEMOCRACIA 
CÉLIO BORJA  

08H45  ESPAÇO PARCERIA 
TSE: BRASIL ELEITOR 

DIVERSOS  

09H15 
 

REPRISE SESSÃO ESPECIAL NOVOS MUNICÍPIOS  

12H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS ITAPEMIRIM 
  

12H30 
 ESPAÇO PARCERIA 

MPE - MP COM VOCÊ 
DRA. CLAUDIA SASSO, 
PROMOTORA DE JUSTIÇA  

13H00  ESPAÇO PARCERIA 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E LETRAS 

VIAGEM SOLITÁRIA  

13H30  OPINIÃO MERCADO DE TAXI EM 
VITÓRIA  

14H00  ESPAÇO PARCERIA 
TV ESCOLA 

PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO FEITAS? 

 

14H15  AÇÃO PARLAMENTAR JAMIR MALINI, DEPUTADO 
ESTADUAL  

14H45  BIOGRAFIA EMILIANA VIANA EMERY 
 

LUIZ FERRAZ MOULIN, PRESIDENTE DO 
INSTITUTO HISTÓRICO DE GUAÇUÍ 

15H00 
  

AUDIÊNCIA PÚBLICA FRENTE 
AMBIENTALISTA 

O PÓ PRETO  

18H00  
AÇÃO PARLAMENTAR JAMIR MALINI, DEPUTADO 

ESTADUAL 
 

18H30  UM DEDO DE PROSA 
 

PRODUÇÃO LITERÁRIA 
CAPIXABA 

KÁTIA FIALHO 

19H00  
 

ESPAÇO PARCERIA 
MPF: INTERESSE PÚBLICO 
 

DIVERSOS  

19H30  ESPAÇO PARCERIA 
TV ESCOLA 

PROCESSO LEGISLATIVO: 
COMO AS LEIS SÃO FEITAS? 

 

19H45  
BIOGRAFIA EMILIANA VIANA EMERY 

 
LUIZ FERRAZ MOULIN, 
PRESIDENTE DO INSTITUTO 
HISTÓRICO DE GUAÇUÍ 

20H00  MUNICÍPIOS CAPIXABAS ITAPEMIRIM 
  

20H30  ESPAÇO PARCERIA 
FIOCRUZ – CIÊNCIA E LETRAS 

VIAGEM SOLITÁRIA  

21H00  PERSONALIDADES RENATO CASANOVA, MÚSICO  
21H30  ESPAÇO PARCERIA 

MPT – TRABALHO LEGAL 
DIVERSOS  

22H00  ESPAÇO PARCERIA 
TV ESCOLA 

PROCESSO LEGISLATIVO: COMO 
AS LEIS SÃO FEITAS?  

22H15  MP COM VOCÊ DRA. CLAUDIA SASSO, 
PROMOTORA DE JUSTIÇA  

22H45  OPINIÃO MERCADO DE TAXI EM VITÓRIA  

23H15  AÇÃO PARLAMENTAR JAMIR MALINI, DEPUTADO 
ESTADUAL 

 

23H45  ESPAÇO PARCERIA 
MEMÓRIAS DA DEMOCRACIA 

CÉLIO BORJA  

00H15  ESPAÇO PARCEIRA 
TV CÂMARA - 
DOCUMENTÁRIOS 

LONGEVIDADE  
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 07 DE JANEIRO DE 2014. 
 

 (De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados Atayde 
Armani, Aparecida Denadai, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Esmael de Almeida, Euclério Sampaio, 
Gilsinho Lopes, Jamir Malini, José Carlos 
Elias, Luiz Durão, Nilton Baiano, Paulo 
Roberto, Rodrigo Coelho e Theodorico 
Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO)  - Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

                                               
(A convite do Presidente assume a 1.ª 
Secretaria o Senhor Deputado Doutor 
Hércules e a 2.ª Secretaria o Senhor 
Deputado Luiz Durão)   

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Convido o Senhor Deputado Luiz 
Durão a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O Senhor Deputado Luiz Durão lê 
Salmos, 19:01) 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Informo às Senhoras Deputadas e aos 
Senhores que não há ata a ser lida nesta sessão. A ata 
da sessão anterior já foi lida e aprovada durante a 
última sessão do período legislativo passado. 

Antes de comunicar às Senhoras Deputadas e 
aos Senhores Deputados o motivo desta sessão, 
registro que esta Casa perdeu um servidor, no último 
dia 29 de dezembro, o Senhor José Benedito Silva de 
Oliveira. S. S.ª prestou serviços a esta Casa durante 
trinta e dois anos, oito meses e vinte e sete dias como 
servidor estável no cargo de Técnico Legislativo 
Sênior, lotado no setor Sonorização.  

Solicito a todos que, de pé, façamos um 
minuto de silêncio em homenagem a esse 
extraordinário servidor, que muito dignificou esta 
Casa. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Solicito a pelo menos mais um 
Senhor Deputado, que se encontre na Casa, que 
registre presença no painel eletrônico para que 
tenhamos dezessete Senhores Deputados presentes. 
(Pausa)  

(Comparecem os Senhores 
Deputados Elcio Alvares e José 
Esmeraldo) 

 
O Senhor Deputado José Esmeraldo, embora 

tenha sido o primeiro a chegar, será o décimo sétimo 
Deputado a registrar presença. Com o registro da 
presença do Senhor Deputado Elcio Alvares, temos 
dezoito Senhores Deputados em Plenário. 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a 
Mesa Diretora, acompanhada de diversos deputados, 
recebeu ontem, dia 06 de janeiro, a Mensagem 
Governamental n.º 07/2014, entregue pessoalmente 
pelo Senhor Governador Renato Casagrande, 
convocando esta Casa de Leis para funcionar em 
período extraordinário. 
 De acordo com o art. 58, § 6.º, inciso III, da 
Constituição Estadual, e do art. 3.º, § 4.º do 
Regimento Interno, para que a convocação 
extraordinária seja efetivada é necessária sua 
aprovação pela maioria absoluta dos membros deste 
Poder. Por esta razão, a votação será nominal, e a 
convocação será aprovada se contar, no mínimo, com 
o voto favorável da maioria absoluta do colegiado 
que compõe esta Casa, isto é, dezesseis votos. 

Neste momento procederemos à leitura e 
posterior votação da Mensagem Governamental n.º 
07/2014, de convocação extraordinária da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
para funcionar no período de 07 a 08 de janeiro de 
2014. 

Solicito ao 1.º Secretário que proceda à 
leitura da mensagem de convocação. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DOUTOR 

HÉRCULES) – Passarei a ler o ofício do 
Excelentíssimo Senhor Governador, que diz: 

 
Vitória, 06 de janeiro de 2014. 
 
Mensagem n.º 07/2014. 
 
Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço. 
Cumpre-me, nos termos do artigo 91, 
XXII da Constituição Estadual, 
convocar extraordinariamente essa 
Assembleia Legislativa, no período 
de 07 e 08 de janeiro do corrente 
exercício, para a apreciação, em 
regime de urgência dos projetos de 
Lei encaminhados a essa Casa de 
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Leis com as Mensagens de n.os 

01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 
05/2014, 06/2014. 
Atenciosamente, 
José Renato Casagrande 
Governador do Estado. 
 
Mensagens de Projetos de Leis 
Encaminhados a Assembleia 
Legislativa  
 
Convocação Extraordinária. 
  
- Mensagem n.º 01/2014: PL – Cria, 
em caráter emergencial, o Cartão 
Reconstrução ES e autoriza o 
subsídio ao pagamento de juros, 
destinados a assistência à população 
atingida pelas chuvas. 
-Mensagem n.º 02/2014: PLC - Cria 
a Gerência de Controle, 
Monitoramento e Avaliação de 
Gestão Penitenciária no âmbito da 
Secretaria de Estado de Justiça – 
SEJUS e dá outras providências.  
- Mensagem n.º 03/2014: PLC – 
Altera a estrutura organizacional 
básica da Secretaria de Estado de 
Justiça – SEJUS e dá outras 
providências. 
- Mensagem n.º 04/2014: PL – 
Introduz alterações na Lei n.º 7.000, 
de 27 de dezembro de 2001. 
(Prorroga Débitos, por Calamidade 
Pública). 
- Mensagem n.º 05/2014: PLC – 
Altera a Lei Complementar n.º 712, 
de 13.9.2013, que institui o Fundo 
Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal – 
FEADM. 
- Mensagem n.º 06/2014: PLC – 
Dispõe sobre a contratação de obras 
e serviços para a execução de ações 
de resposta e de recuperação em 
áreas atingidas por desastres 
decorrentes das chuvas que 
acometeram o Estado do Espírito 
Santo no mês de dezembro de 2013 e 
dá outras providências. (Licitação 
por calamidade pública). 

 
 Senhor Presidente, esse foi o conteúdo da 
mensagem enviada pelo Senhor Governador do 
Estado. 
 

(Comparecem os Senhores 
Deputados Marcos Mansur, Luzia 
Toledo,  Roberto Carlos e Solange 
Lube) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em votação a Mensagem 
Governamental n.º 07/2014.  

A presente mensagem exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico.  

Informo aos Senhores Deputados que em 
relação ao item cinco, tendo em vista a necessidade 
de pequenos reparos, o Governo já está 
encaminhando um substitutivo para o Fundo, que 
será anexado ao projeto de lei.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
à mensagem 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, retira-se a Senhora 
Deputada Aparecida Denadai) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Euclério Sampaio, Gilsinho 
Lopes, Jamir Malini, José Carlos 
Elias, José Esmeraldo, Luiz Durão, 
Luzia Toledo, Marcos Mansur, 
Nilton Baiano, Paulo Roberto, 
Roberto Carlos, Rodrigo Coelho e 
Solange Lube)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

Em consequência, fica aprovada a Mensagem 
Governamental n.º 07/2014.  
 

Declaro instalados os trabalhos da primeira 
sessão legislativa extraordinária da décima sétima 
legislatura. 
 O nosso muito obrigado aos Senhores 
Deputados que interromperam o recesso para 
compartilhar com o Governo e o povo do Estado do 
Espírito Santo do sofrimento em virtude das últimas 
chuvas. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, ordinária, hoje, destinada 
à leitura das proposições referentes à convocação 
extraordinária. 
 
 Está encerrada a sessão. 
 
 Encerra-se a sessão às quatorze horas e 
trinta minutos. 
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 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Freitas, Genivaldo Lievore, 
Gildevan Fernandes, Glauber Coelho, Janete de Sá, 
Lúcia Dornellas, Marcelo Santos e Sandro Locutor. 
 
 

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 DE 
JANEIRO DE 2014. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, para ensejar o início da sessão, à 
hora regimental, comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Claudio Vereza, 
Da Vitória, Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Elcio Alvares, Euclério Sampaio, Freitas, 
Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, Jamir 
Malini, José Carlos Elias, José Esmeraldo, 
Luiz Durão, Luzia Toledo, Marcos Mansur, 
Nilton Baiano, Paulo Roberto, Roberto 
Carlos, Rodrigo Coelho, Sandro Locutor, 
Solange Lube e Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

                                
(Assume a  1.ª Secretaria a Senhora 
Deputada Solange Lube e a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado 
Roberto Carlos)   

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

  
(O Senhor Deputado Roberto 
Carlos lê I Samuel, 02:03) 
  

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da primeira sessão 
extraordinária, realizada em 07 de janeiro de 2014. 
(Pausa) 

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

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

Convido a Senhora 1.ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente.  

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Mensagem n.o 

001/2014, do Governador do Estado encaminhando 
Projeto de Lei n.o 001/2014, que cria, em caráter 
emergencial, o Cartão Reconstrução ES e autoriza o 

subsídio ao pagamento de juros, destinados a 
assistência à população atingida pelas chuvas. 
Publicada integralmente no DPL do dia 08 de 
janeiro de 2014. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Saneamento, de 
Infraestrutura e de Finanças.  

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

002/2014, do Governador do Estado encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 001/2014, que cria 
a Gerência de Controle, Monitoramento e Avaliação 
de Gestão Penitenciária no âmbito da Secretaria de 
Estado de Justiça - SEJUS e dá outras providências. 
Publicada integralmente no DPL do dia 08 de 
janeiro de 2014. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

003/2014, do Governador do Estado encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 002/2014, que 
altera a estrutura organizacional básica da Secretaria 
de Estado de Justiça - SEJUS e dá outras 
providências. Publicada integralmente no DPL do 
dia 08 de janeiro de 2014. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

004/2014, do Governador do Estado encaminhando 
Projeto de Lei n.o 002/2014, que introduz alterações 
na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que 
dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação do Estado - ICMS. Publicada 
integralmente no DPL do dia 08 de janeiro de 
2014. 

 
(Comparece o Senhor Deputado 
Esmael de Almeida) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
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Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e 
de Finanças.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Mensagem n.o 
005/2014, do Governador do Estado encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 003/2014, que 
altera a Lei Complementar n.o 712, de 13.9.2013, que 
instituiu o Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - FEADM. Publicada 
integralmente no DPL do dia 08 de janeiro de 
2014. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Infraestrutura e 
de Finanças.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Mensagem n.o 
006/2014, do Governador do Estado encaminhando 
Projeto de Lei Complementar n.o 004/2014, que 
dispõe sobre contratações para a execução de ações 
de resposta e de recuperação em áreas atingidas por 
desastres decorrentes das chuvas que acometeram o 
Estado no mês de dezembro de 2013 e dá outras 
providências. Publicada integralmente no DPL do 
dia 08 de janeiro de 2014. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) –  Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa da Cidadania, de Saneamento, de 
Infraestrutura e de Finanças.  
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Emenda 
Substitutiva n.º 001/2014, do Governador do Estado 
ao Projeto de Lei Complementar n.o 003/2014, que 
altera a Lei Complementar n.o 712, de 13.9.2013, que 
instituiu o Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal - FEADM. Publicada 
integralmente no DPL do dia 08 de janeiro de 
2014. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.° 03/2014.  
 Informo aos Senhores Deputados que é 
comum e regimental a presidência anunciar a 
distribuição dos projetos às respectivas Comissões. 
No entanto, de acordo com o Regimento Interno, 
amanhã, às 9h, todos os projetos serão votados em 
regime de urgência, razão pela qual as Comissões 
darão seus pareceres durante a 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.  
 

(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes) 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, passa-se à fase das Comunicações.  
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. (Pausa) 
 Ausente.  
 Fazemos uma saudação muito especial ao 
Senhor Deputado Nilton Baiano que retorna a esta 
Casa após receber veredito da justiça, que fazendo 
justiça, justiça e justiça, colocou V. Ex.ª novamente 
nesta Casa. Seja bem-vindo, Senhor Deputado Nilton 
Baiano, em nome de sua dignidade, de sua família, e 
de toda a família capixaba que aprendeu a amá-lo e a 
respeitá-lo, sabendo que V. Ex.ª, em toda a sua vida 
pública, atuou com muita dignidade como verdadeiro 
capixaba. Mesmo vindo da terra da Bahia, V. Ex.ª foi 
abraçado por seus irmãos capixabas.  
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Euclério Sampaio.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
revisão do orador) -  Senhor Presidente, Senhores 
Deputados e Senhoras Deputadas, servidores da 
Casa, profissionais de imprensa, todos que nos 
assistem, seja na galeria ou em seus lares, uma boa-
tarde e um Feliz Ano Novo cheio de saúde, 
prosperidade e segurança.  
 Senhor Presidente, inicialmente dizemos que 
o Estado passou por um momento muito difícil e 
ainda está passando. Em momento nenhum este 
Deputado, como a maioria desta Casa,  teve recesso, 
pois todos visitamos nossas bases. Este Deputado que 
vos fala fiquei na Grande Vitória, Senhor Deputado  
Da Vitória, e vi que Vila Velha sofreu muito. Por isso 
temos de dar atenção e votaremos esses projetos. 
Mas, lamentavelmente, já começamos o ano com 
uma convocação extraordinária tendo que tratar de 
um assunto desagradável.  
 Assisti a uma entrevista dada pelo Senhor 
Governador na quinta-feira passada. Por incrível que 
pareça só assisti hoje. E por mais boa vontade que 
tenha com o Governo, não ficarei sem responder ao 
Governo do Estado. S. Ex.ª foi deselegante. Não foi 
honesto com o povo do Estado do Espírito Santo 
quando deu essa entrevista. Defenderei aquilo que 
entendo que tocou a mim e àqueles que votaram a 
favor do Projeto de Decreto Legislativo. 
 S. Ex.ª disse que não podia deixar uma 
proposta demagógica ser aprovada. S. Ex.ª referiu-se 
ao Decreto do pedágio. Acho que o dicionário do 
Senhor Governador é diferente do resto do País, do 
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mundo. Defender um ponto de vista - como defendo 
há dez anos, Senhor Deputado Claudio Vereza, e 
lutar por ele - para acabar com o pedágio, e ainda não 
desisti, não é demagogia. Por que não fico de joelhos 
na frente do Governador o meu projeto é 
demagógico? Não. Tenho o direito de apresentar 
nesta Casa tudo que for da vontade do povo. O 
Senhor Governador que foi infeliz.  

Poderia dizer da tribuna desta Casa a S. Ex.ª 
que eu não era vice-governador quando a ponte foi 
dada para os financiadores de campanha; podia dizer 
isto, da tribuna desta Casa, Senhor Deputado Paulo 
Roberto, mas não direi; podia dizer muitas outras 
coisas, como, por exemplo, que a Empresa Rodosol 
não banca a minha campanha, mas também não 
falarei.  

Acho que o Senhor Governador deveria ter 
respeito com aqueles que ousam discordar, Senhor 
Deputado Claudio Vereza, S. Ex.ª tem de ter respeito. 
S. Ex.ª quer ter unanimidade? Daqui a pouco ocorre o 
que ocorreu no Governo passado, diversas denúncias, 
Senhor Deputado Paulo Roberto.  

Apresentei o projeto e tenho ciência, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço, que tentam dar um 
parecer dizendo que o contrato da ponte é legal. E aí 
pergunto: Tenho um relatório de auditoria de 
segurança, onde se comprova que no dia da perícia 
apagaram dados do computador da rodovia como se 
existissem dois sistemas, dois controles de 
arrecadação. O caixa oficial é o caixa dois. Isto está 
aqui.  

Senhor Governador, deixar uma ponte, a 
Segunda-Ponte, às traças para induzir o povo de que 
é necessário o pedágio para ter a manutenção, quando 
a  responsabilidade é do Governo; isso Senhor 
Governador eu poderia dizer que é demagogia, mas 
nunca assomei a esta tribuna  e falei, Senhor 
Deputado Paulo Roberto. Se aproveitar do infortúnio 
de muita gente com essas enchentes e mandar junto 
com esses projetos, dois criando cargos 
comissionados para colocar apadrinhados na Sejus. 
Está no pacote aí. Poderia dizer que é demagogia, 
oportunismo, mas não falei isso, e nem falarei.  

Exercer o meu mandato e lutar em prol do 
povo, continuarei fazendo, quer o Senhor Governador 
queira, quer não. S. Ex.ª poderia ter começado o ano 
melhor, mas foi infeliz em sua fala. Atacar 
Deputados porque não são como cãezinhos 
adestrados de S. Ex.ª? Não sou e não serei nunca.  

Não tem quem mais vote projetos do 
Governo, nesta Casa do que eu, Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço. Tudo que o povo me pede, que é 
benefício para o povo eu apresento, Senhor Deputado 
Elcio Alvares. S. Ex.ª tinha e tem de respeitar esta 
Casa e a individualidade de cada Deputado que a 
compõe. 
 Tenho a liberdade de cumprir aquilo que jurei 
quando tomei posse: fiscalizar. E fiscalizarei essas 
obras, Senhora Deputada Luzia Toledo, porque quero 
saber quais as empresas que ganharão para 
reconstruir as estradas. Se forem as mesmas que 

ganham tudo aqui no Estado, ficará esquisito! 
Questionarei tudo, Senhora Deputada Luzia Toledo. 
Votarei favorável porque o Estado do Espírito Santo 
precisa ser reconstruído, mas não podemos em 
momentos de desgraça dos outros; do infortúnio dos 
outros aparecerem aqueles que querem ganhar um 
dinheirinho. Não pode de maneira alguma. Muito 
menos em um momento tão triste que o Estado 
atravessa.  

Então, Senhor Governador, pense um 
pouquinho melhor. S. Ex.ª quer unanimidade. Se 
depender de mim não terá, não. Voto nos projetos do 
Governo; tudo o que for bom, mas ousarei sempre 
defender o povo e lutar por aquilo no qual acredito. E 
estamos de olho nessa questão. Não pense V. Ex.ª 
que conseguirá o relatório, uma auditoria favorável 
para aumentar o pedágio porque esta Casa terá que 
enfrentar de novo o decreto legislativo. Porque o 
pedágio é zero e o Governo tem que prestar a 
manutenção da Terceira Ponte, como tem que dar da 
Segunda Ponte. E o pedágio da Rodovia do Sol já foi 
pago, Senhor Deputado Theodorico Ferraço há dez 
anos, e o povo sendo lesado e a concessionária da 
Terceira Ponte recebendo um pedágio que deveria ser 
inexistente. Isso sim, Senhor Governador, demagogia 
é dizer que é necessário quando nossos financiadores 
de campanha estão recebendo e bancando campanha. 
Não bancam a campanha deste Deputado. (Muito 
bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo  a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Roberto. 

 
O SR. PAULO ROBERTO - (Sem revisão 

do orador) - Senhor presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados. Primeiramente saudamos 
todos, desejando um feliz 2014, cheio de paz e de 
saúde.   

Gostaríamos de dizer que é muito tranquilo 
para nós, Deputados,  estarmos presentes hoje neste 
Plenário, porque nessa convocação extraordinária, 
uma das coisas que desmitificou foi que deputado no 
mês de janeiro tem férias. E sempre quando a 
imprensa nos aborda, falando de férias, dizemos que 
não temos férias, e sim recesso. E o recesso de 
sessão. Mas os Deputados, na sua grande maioria, 
continuam trabalhando. Esse é o nosso caso. 
Continuamos rodando, onde podemos colaborar, 
colaboramos, sem precisar tirar foto para divulgar 
que estaria colaborando. Porque quando entramos no 
espírito de solidariedade temos que deixar 
principalmente o aspecto de divulgação para evitar 
uma palavra, dita pelo Senhor Deputado Euclério 
Sampaio, que ninguém gosta de ouvir: demagogia.  

Então, foi um final de ano que deveria ser de 
muita alegria para todos. Infelizmente, para o Estado 
do Espírito Santo foi um final de ano difícil.  

Aproveitamos o momento para dar boas 
vindas ao Senhor deputado Nilton Baiano, nosso 
amigo de longas datas. Que S. Ex.ª seja bem-vindo. 
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Que Deus o abençoe no tempo que permanecer nesta 
Casa conosco. Esperamos que fique o ano todo, mas 
não sabemos se o senhor Secretário Vandinho Leite 
deixará.  

Nesses poucos minutos que nos restam, 
assomamos a esta tribuna para registrar que numa das 
últimas falas nossas em 2013, abordamos a questão 
do famoso colchão, que é a poupança que o Governo 
faz. E tem que fazê-la. Um Governo responsável - e o 
que nos parece que o Governo é responsável - faz seu 
colchão, guarda o dinheiro para nas horas difíceis ter 
condições de usar esses recursos para socorrer as 
pessoas, enfim, os problemas que ora acontecem.  

Mas alertamos nesta Casa no final do ano que 
o Governo do Estado do Espírito Santo - Senhor 
Deputado Elcio Alvares, líder do Governo - precisa 
colocar o planejamento para ser executado. Dois 
bilhões e meio disponíveis, com os municípios 
sofrendo. E agora ficou constatado: os prefeitos da 
maioria das cidades vitimadas com as chuvas estão 
sofrendo horrores porque não têm um tostão. Não 
têm colchão, não têm colchonete, e nem um estrado 
de cama para resolver os problemas. Esse é um 
colchão principalmente da área de petróleo e gás.  O 
que está entrando de dinheiro em caixa do Governo 
de royalties, de participação especial e de ICMS 
ligados à área de petróleo, é um negócio assustador, 
que está fazendo com que o Governo não tenha 
perna, velocidade para colocar esse dinheiro na conta 
onde a sociedade precisa.  

Então, nosso recado de hoje, primeiro, todos 
os projetos em pauta, com certeza são projetos para 
tranquilizar a população capixaba do sufoco que a 
maioria ou boa parte passa. Mas é preciso 
planejamento no ano de 2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentária, que seja colocado aonde esse dinheiro 
será aplicado. Se esse dinheiro tivesse sido disposto 
para os municípios, principalmente para as 
prevenções, quanto que esse Estado minimizaria o 
que aconteceu no final do ano de 2013 e no início do 
ano de 2014? E está rendendo os burros de dinheiro 
na aplicação nos bancos oficiais - e não é pouco -, 
uma das maiores receitas, hoje, é a de aplicação 
financeira.  

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, ontem, assistimos a entrevista 
do Governador. Ficamos até felizes quando S. Ex.ª 
ainda afirmou: se o governo federal não ajudar, 
temos dinheiro em caixa suficiente para acertar 
todos os problemas colocados. Não tenham dúvidas 
de que isso essa informação nos tranquiliza, mas 
achamos que o colchão está demais; estão fazendo 
colchão muito confortável, de cama king enquanto os 
municípios, os prefeitos não estão nem com o pires 
na mão porque até o pires já foi retirado. Esse é o 
recado ao Governador para a área de planejamento: 
que sejam mais atuantes nesse ponto para que esse 
dinheiro não fique nos bancos sem que ajudem a 
população que fica nos municípios; que ajudem os 
prefeitos, porque esses, hoje, estão com a situação 
mais delicada do ponto de vista de atender seus 

munícipes. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Roberto Carlos. 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, antes de iniciarmos 
o nosso pronunciamento, concederemos um aparte ao 
Senhor Deputado Doutor Hércules. 
 
 O Sr. Doutor Hércules - Senhor Deputado, 
dizemos ao Senhor Deputado Paulo Roberto, que 
proferiu discurso sobre o recesso, que realmente não 
temos esse período. Ontem, chegamos a esta Casa às 
6h da manhã para protocolizar nossos projetos. 
Aproveitamos a oportunidade para pedir aos colegas 
presentes para assinarem a nossa indicação no sentido 
de acabar com o recesso de julho. Temos até o 
momento cinco assinaturas: Senhores Deputado 
Roberto Carlos, Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, 
Paulo Roberto e a nossa. Pedimos aos demais 
Deputados neste momento que hajam da mesma 
forma; que assinem a abolição do recesso de julho. 

Senhor Presidente, após o pronunciamento do 
Senhor Deputado Roberto Carlo, requeiro a V. Ex.ª 
um minuto de silêncio em memória das vítimas da 
enchente de dezembro. Infelizmente essa tragédia 
levou muitas vidas de irmãos no Estado do Espírito 
Santo. Obrigado.  

 
O SR. ROBERTO CARLOS – 

Agradecemos o aparte. Gostaríamos de refletir 
também esse acontecimento natural que se abateu 
sobre o Estado do Espírito Santo e Leste do Estado 
de Minas Gerais. Temos oportunidade de 
acompanhar também pelos órgãos de imprensa a 
catástrofe que está acontecendo nos Estados Unidos 
do ponto de vista climático, com temperaturas de 
vinte e dois graus negativos e com vidas sendo 
ceifadas. Não tenham dúvidas de que o Brasil é um 
País abençoado por Deus em relação às catástrofes 
naturais porque não temos terremotos e nem vulcões, 
os nossos tremores de terra são de baixas 
intensidades. Não temos tsunami, mas grande parte 
do nosso território se encontra na faixa tropical 
ocasionando enchentes recorrentes, principalmente 
no verão.  

Sem dúvida alguma o poder público, seja 
federal, estadual ou municipal tem, por antecipação, 
informações de que estamos numa região de clima 
tropical e de chuvas torrenciais no verão. Ora, 
observamos, neste Estado, os municípios da Grande 
Vitória que fizeram o dever de casa e os municípios 
que não o fizeram. Jamais faríamos, principalmente 
em cima de tragédias, lutas políticas, mas temos que 
observar o que aconteceu no Município de Vitória. 
Essa região, como muito bem lembrou o Senhor 
Deputado Claudio Vereza, ontem, na reunião com o 
Governador, vem fazendo seu dever de casa desde o 
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Governo de Setembrino Pelissari. Moro num 
Município que tem um bairro que foi criado por 
desabrigados da chuva de Vitória, em 1982, à época 
do Governo Gerson Camata, quando aconteceu 
àquela tragédia no Morro do Macaco. A população 
foi transferida para o bairro Feu Rosa. Aquele bairro 
que era um conjunto habitacional da Cohab, surgiu 
em função  de um desgraça, de um desastre natural de 
chuvas torrenciais. Hoje, temos o Município de 
Vitória que fez o dever de casa, construiu elevatórias; 
estações de bombeamento e desassoreamento passou, 
com louvor, pelas chuvas torrenciais que 
vivenciamos.  

Agora, é o meu Município de Serra que 
precisa ficar de olho no Canal dos Escravos e no Rio 
Jacaraípe e fazer macrodrenagem na região de 
Jacaraípe. No Município de Vila Velha – sem fazer 
luta política - mas nas administrações que 
antecederam o atual prefeito sempre vimos maquetes, 
computação eletrônica e gráfica de imagens de 
macrodrenagem, mas pouco  foi feito no sentido de 
garantir  para aquela população, pelo menos,  um 
alento para voltar para casa depois da chuva. Não 
temos dúvida nenhuma que o prefeito atual, com 
apoio do Governador e do Governo Federal realizará 
as obras necessárias, mas Vila Velha é um município 
que precisa de um olhar especial porque o sofrimento 
daquele povo foi antes, durante e depois das chuvas. 
Esse desastre nos diz muitas coisas e nos dá muitas 
lições. Hoje e amanhã a Assembleia legislativa fará 
seu dever de casa, que é votar favorável aos projetos 
enviados para esta Casa, para que o povo capixaba 
possa viver um futuro com impactos menores quando 
passar por esses azares climáticos que já sabemos que 
acontecerão outras vezes. (Muito bem!)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Jamir Malini. 
 
 O SR. JAMIR MALINI – Senhor 
Presidente, declino. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo-a 
ao Senhor Deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, os que nos 
assistem pelas TV Educativa e TVAles, saudamos 
nossas taquígrafas, os funcionários desta Casa, os 
nossos jornalistas e as pessoas que se encontram nas 
galerias, apesar dos cinco minutos serem ínfimos, 
reportamo-nos às chuvas que caíram em nosso 
Estado, trazendo sérios transtornos à população, não 
só da Grande Vitória como também a do  Interior, 
principalmente a do Interior que tem poder aquisitivo 
baixo e as prefeituras não têm condições de 
sobrevivência.  

Referimo-nos também à Grande Vitória e 
Vila Velha. No período das chuvas torrenciais, 
estivemos no bairro Jockey Itaparica, em Vila Velha, 
na igreja católica, onde levamos dez pares de bota 
cano longo porque a população precisava delas em 
função da água contaminada por leptospirose, onde 
foram registrados vários e vários casos leptospirose. 
Agora, teremos, consequentemente, uma situação 
pior que serão os casos de dengue. É importante que 
todos do Estado do Espírito Santo estejam atentos 
porque poderá ocorrer epidemia de dengue. Isso seria 
realmente uma tragédia. Precisamos estar atentos, 
não só as autoridades dos setenta e oito municípios 
do nosso Estado, mas também a população civil, 
porque temos de tomar conta de nosso pedaço.  

Também gostaríamos de fazer uma 
solicitação ao Governador Renato Casagrande. 
Tivemos a oportunidade de ir a um lugar chamado 
São Gonçalo, no Município de Nova Venécia. A 
ponte de madeira situada em São Gonçalo, que ligava 
Nova Venécia a Vila Pavão, caiu às quatro horas da 
madrugada, durante aquelas chuvas torrenciais. O 
mais importante é que ao lado da ponte que caiu 
temos pórticos que poderão ser colocados em 
substituição à ponte de madeira, que foi embora rio 
Cricaré abaixo.  

É lamentável o acontecido com os moradores 
de São Gonçalo, localidade do Município de Nova 
Venécia. Há mais de vinte dias o povo de São 
Gonçalo está sem acesso à Vila Pavão.  

Fica registrado nosso pedido ao Governo do 
Estado, ao Governador Renato Casagrande, ao 
Secretário de Estado de Transportes, pois no local já 
está tudo preparado, tudo de concreto, inclusive foi 
colocado no Governo retrasado, na época da eleição, 
e depois não tomaram providências.  

Temos que refazer a passagem para os 
sofridos moradores daquela localidade, que 
recorreram a nós. Estamos repercutindo para o 
Governo do Estado a situação e pedindo que 
encaminhe uma comissão para resolver o problema 
da ponte sobre o rio Cricaré, que liga São Gonçalo, 
que fica no Município de Nova Venécia, ao 
Município de Vila Pavão. É inadmissível que aquela 
população fique sem acesso de um município para o 
outro.  

No local há todas as condições necessárias, 
uma vez que há pórticos que poderão ser colocados 
sobre o rio Cricaré, resolvendo de forma definitiva 
esse grande problema dos sofridos moradores de Vila 
Pavão e de Nova Venécia. Moradores que não têm 
como ir e vir de um município para o outro porque 
hoje não há como passar sobre o rio Cricaré, uma vez 
que a ponte de madeira que lá havia caiu.  

O Estado pode, deve e tem a obrigação de ir 
lá e colocar os pórticos, pois estão ao lado, a menos 
de cem metros do rio Cricaré. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
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FERRAÇO) – Passo a presidência dos trabalhos aos 
Senhor Deputado Roberto Carlos. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

Atendendo a solicitação do Senhor Deputado 
Doutor Hércules, de fazermos um minuto de silêncio 
e de reflexão em homenagem às vítimas das chuvas 
no Estado do Espírito Santo e no leste de Minas 
Gerais - e que Deus conforte aquelas famílias, 
inclusive as que ainda não voltaram para suas casas - 
solicito a todos que, de pé, façamos um minuto de 
silêncio. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 
CARLOS) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Marcos Mansur. 

 
O SR. MARCOS MANSUR – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, nesta oportunidade 
cumprimentamos todos os pares que se fazem 
presentes nesta convocação especial, a primeira de 
2014. Aproveitamos e cumprimentamos os 
telespectadores da TV Assembleia e da TV 
Educativa; os servidores de nossa Casa e as pessoas 
que nos prestigiam nas galerias, desejando a todos 
um feliz 2014 e um excelente retorno ao trabalho e às 
atividades. 
 Damos as boas-vindas ao nobre Deputado 
Nilton Baiano. Seja bem-vindo. É um prazer estar 
sentando ao seu lado. 
 Falaremos sobre a importância da 
convocação especial desta Casa. A Assembleia 
Legislativa também está solidária e sensível ao 
sofrimento da população por conta da catástrofe que 
ocorreu no final do ano de 2013 e no início de 2014 
no Estado do Espírito Santo. 
 Esta Casa está demonstrando que não está 
alheia, mas sensível e pronta para dar respostas 
rápidas e imediatas a todas as demandas que estão 
sendo necessárias neste momento de tragédia e de 
tristeza.  
 O nosso Estado enfrenta uma enchente sem 
precedentes, principalmente o norte do Espírito 
Santo, onde, infelizmente, ainda há milhares de 
famílias e de pessoas sem condições de retornarem 
para as suas casas. O pior é que muitas delas não 
mais retornarão para suas casas porque as mesmas 
ruíram. Essas famílias perderam tudo o que tinham; 
perderam todo o seu referencial de vida. Por isso, 
estamos nesta Casa prestando a nossa solidariedade. 
Estamos fazendo o nosso trabalho de maneira pronta, 
eficaz e efetiva em socorro e em atenção a essas 
necessidades. 
 Terminamos nosso discurso preocupado. 

Falarei como técnico. Sou da área de 

metereologia e de agronomia. Estou muito 
preocupado. O Estado precisa se preparar daqui para 
frente. A partir de agora, infelizmente, será uma 
constante... O Brasil e o mundo precisam se preparar.  

Estamos colhendo consequências do que 
chamamos de desequilíbrio ecológico. Estamos 
sofrendo consequências drásticas daquilo que 
acontece quando os homens quebram uma 
combinação, uma sequência chamada solo, clima e 
vegetação. Desordenamos, desorganizamos 
ecologicamente o nosso planeta e estamos colhendo, 
infelizmente, de maneira muito dura, negativa e ruim 
as consequências das nossas próprias atitudes 
predadoras com o meio ambiente. 

Infelizmente, daqui para frente veremos 
períodos de seca e de estiagem grandes. Quando 
vierem as chuvas, elas acontecerão de maneira 
torrencial. Cem, cento e cinquenta, duzentos, 
trezentos, quatrocentos milímetros de água de chuva 
que deveriam cair de maneira uniforme durante 
trinta, quarenta, cinquenta, sessenta dias, cairão em 
apenas dois, três, quatro, cinco dias, ou seja, de uma 
só vez. 

As cidades do Brasil precisam se preparar 
melhor porque daqui para frente começaremos a 
colher as sementes negativas que temos plantado, 
contribuindo para o desequilíbrio do nosso planeta. 
Muito obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ROBERTO 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Neste momento assumo a presidência dos trabalhos e 
concedo a palavra ao Senhor Deputado Claudio 
Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, inicialmente, 
saudamos todos os presentes, desejando que o ano de 
2014 seja de grandes conquistas, vitórias e, 
realmente, de reconstrução.  
 Em segundo lugar, gostaríamos de saudar o 
Senhor Deputado Nilton Baiano, torcendo para que S. 
Ex.ª permaneça nesta Casa definitivamente. 
Definitivamente é exagero, mas que seja um período 
forte e profícuo, pois é um deputado atuante e 
merecedor.  
 Parabenizo esta convocação desta 
Assembleia Legislativa. Como um Parlamentar velho 
e velho Deputado, sou acostumado com as 
convocações em períodos extraordinários, embora 
isso não seja normal nos últimos mandatos, é uma 
novidade. Mas, nos mandatos anteriores, era normal 
que os Parlamentares fossem convocados em período 
extraordinário para votarem as mais diversas 
matérias. 
 Hoje, por uma emergência, estamos nesta 
Casa de Leis para aprovarmos matérias que tratam 
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apenas da situação emergencial.  
 Porém, na reunião que tivemos com o Senhor 
Governador ontem, fizemos uma colocação a respeito 
de sairmos da emergência, resolvermos a emergência, 
mas atuando na prevenção, na infraestrutura das 
nossas cidades. 
 Não podemos ficar mais, e é enjoado ficar 
falando isso como deputado de seis mandatos, com o 
sabor de enchente atrás de enchente.  
 Por coincidência, na manhã de ontem, 
estávamos no nosso computador vendo o arquivo de 
fotografias porque somos apaixonados pelas fotos, e 
vimos os retratos das enchentes de 2009, 2010, 2011, 
2012 e da enchente de 2013, no Município de Vila 
Velha. Não dá mais para ficarmos numa situação 
como essa.  
 A cada enchente o prefeito se considera o 
mais prejudicado do mundo. Uns dizem que a culpa é 
de São Pedro, outros dizem que a culpa é da 
Presidenta Dilma Rousseff, outros dizem que a culpa 
é do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, outros dizem 
que a culpa é do Senhor Fernando Henrique Cardoso, 
mas ninguém faz projetos de infraestrutura para 
resolverem os problemas definitivamente.  
 Não é furando reserva ambiental... Desculpe-
nos o Prefeito Rodney Miranda, que ao invés de 
agregar todas as forças vivas do Município de Vila 
Velha em torno da salvação do povo que estava 
alagado, ficou preocupado em limpar a barra dele em 
decorrência da viagem de S. Ex.ª aos Estados Unidos. 
Assim, meteu trator, draga e retroescavadeira, 
cometendo crime ambiental dentro do Parque 
Estadual Reserva de Jacarenema. É duro e sabia que 
não era a solução, como não foi, pois a maré encheu. 
Qualquer maratimba do Município de Vila Velha 
sabe que quando a maré enche a água entra nos 
bairros. 
 Não é furando canal que resolverão o 
problema das enchentes das diversas bacias, muito 
menos da bacia do Guaranhuns. O que resolveu 
foram duas medidas: a saída para o Rio Marinho e a 
colocação de bombas.  
 Prefeitos, o Município de Vitória já fez o 
dever de casa, como disse o Senhor Deputado 
Roberto Carlos. São três estações de bombeamento já 
implantadas e um grande piscinão subterrâneo na 
região do Horto de Maruípe, que ainda está em obra.  

Já foi feito reservatório de água no Estado de 
São Paulo, está sendo feito na bacia da Baixada 
Fluminense e em outros lugares. No Município de 
Vila Velha, acontece o contrário, vamos liberando os 
aterros, aterram todos os reservatórios naturais 
existentes nas baixadas do nosso município e, agora, 
querem que essa água corra para qual lugar? Não 
pode ir para o mar porque este está mais alto do que 
os bairros de Vila Velha. Só com estações de 
bombeamento planejadas. Não é medida de orelhada, 
fazendo alopradamente, não!  
            É preciso emergência. Vamos aprovar 
amanhã os projetos. Mas é preciso projetos de 
infraestrutura. O Senhor Governador disse que já está 

fazendo, está trabalhando nesse sentido. A Senhora 
Senadora Ana Rita colocou em seu jornal setenta e 
dois milhões destinados só para o Canal da Costa. O 
ex-prefeito de Vila Velha disse que tinha cinquenta e 
cinco milhões só para o Canal do Congo. Mas onde 
estão esses milhões, pelo amor de Deus? Por que não 
estão aplicando isso no sentido de prevenir?  

Não quero ter minha caixa de fotografia 
digital com fotos de enchentes de 2014, 2015, 2016 e 
2017. Não dá. É preciso prevenir. (Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, é uma alegria revê-los com 
saúde, com toda essa energia que traz quase a 
totalidade dos trinta deputados numa sessão 
extraordinária. É preciso endossar as falas que já 
foram até repetidas. Senhor Deputado Elcio Alvares, 
muito experiente nessa caminhada, somos os 
servidores que não têm férias e mesmo que tenha 
qualquer planejamento no mês que tem para dar 
atenção aos filhos e à família, se necessário for 
abrimos mão desse planejamento para estar aqui, pois 
estamos a serviço do Estado do Espírito Santo.  

É importante reforçar que estamos todos 
sensibilizados com o momento adverso por que passa 
o nosso Estado e acreditamos que todos sem exceção 
deram sua parcela de contribuição nesse bonito ato de 
solidariedade que pudemos ver Estado afora. A 
grande lição que todos estamos tirando nesse período 
que o Estado do Espírito Santo marca a sua história 
com a maior tragédia da natureza que vivemos em 
todos os tempos, foi sem dúvida alguma nesse 
período de passagem de 2013 para 2014, a grande 
lição que pelo menos o Deputado Freitas está tirando 
é a solidariedade humana de forma muito especial e 
distinta do povo capixaba. Assistimos a cenas de 
solidariedade que marcaram definitivamente a nossa 
existência. Pessoas que estavam completamente 
desprovidas de segurança, de bens materiais, até de 
suas casas se juntavam para ajudar as outras pessoas. 
 Vimos o Município de Nova Venécia passar 
pela pior enchente da sua história. Foi a pior e Nova 
Venécia quase todos os anos passa por enchentes 
muito fortes. Mais de cem comércios tiveram água 
até o teto, mas a solidariedade foi muito forte. 
Quando lavávamos as ruas, preparávamos para 
retomar a normalidade da vida, veio uma segunda 
enchente pior do que a primeira e aquilo era como 
um formigueiro, as pessoas se ajudando, um vizinho 
ajudando o outro, um parente ajudando o outro, um 
amigo ajudando o outro.  

Depois houve a solidariedade dos 
municípios. Temos o consórcio Prodnorte composto 
de nove municípios. Quando foram lavar as cidades, 
cada município mandou um caminhão-pipa e uma pá 
carregadeira. Os municípios que têm médicos 
ajudaram, como o Município de Pedro Canário em 
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que o prefeito é médico e S. Ex.ª foi dar plantão em 
Nova Venécia. Depois, quando da chegada dos 
mantimentos, dos colchões, da água mineral, foi uma 
distribuição linda. Mas quando estávamos em uma 
situação melhor chegou a notícia de que a Cidade de 
Barra de São Francisco foi completamente devastada; 
e Nova Venécia mandou parte do que tinha para 
Barra de São Francisco, Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho. Isso foi comovente. Fomos a Barra de São 
Francisco e vimos que aquele município mandou um 
pouco do que tinha para Mantena, pois em Mantena a 
enchente foi pior do que em todos os lugares, ou seja, 
em Mantena caiu uma chuva na noite subsequente à 
Noite de Natal que foi um dilúvio. Em Mantena, o 
comércio fica como se fosse  em uma bacia. A cidade 
é alta dos dois lados e o comércio todo, o centro, em 
uma bacia. Houve um dilúvio em Mantena. Um 
hipermercado do município ficou com quase dois 
metros de água em seu interior e o seu proprietário 
perdeu tudo. Barra de São Francisco assistiu à cidade 
vizinha do leste de Minas Gerais com assistência 
social e filantrópica. Isso foi muito comovente e 
aquele momento marcou para este Deputado.  

Senhor Presidente, fica a grande lição de 
solidariedade humana. O mundo é muito humano. 
Mas o Brasil, e de modo muito distinto e especial o 
povo capixaba, marca essa página com a lição bonita 
de solidariedade e de humanismo. É a grande lição 
que tiramos deste momento. Isso, com certeza, nos dá 
força para continuarmos a nossa luta, para 
continuarmos fazendo deste Estado capixaba o 
Estado do Espírito Santo presente na vida das 
pessoas. (Muito bem!) 

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado José Carlos Elias) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado José Carlos 
Elias. (Pausa) 
 Ausente, concedo-a à Senhora Deputada 
Luzia Toledo. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 
da oradora) –  Senhor Deputado Luiz Durão, nosso 
Vice-Presidente que preside neste momento esta 
sessão; todos os Senhores Deputados presentes, em 
particular a Senhora Deputada Solange Lube; a 
imprensa presente até este momento; todos os nossos 
funcionários, os técnicos e os nossos funcionários de 
gabinete e a sociedade capixaba. 
 A minha fala seguirá a mesma linha das falas 
dos colegas deputados que me antecederam, pois 
realmente o Espírito Santo viveu um momento de 
muitas dificuldades. Mas viveu também um exemplo 
de solidariedade que foi demonstrada em todos os 
municípios deste Estado. As pessoas, a sociedade 
civil, foram realmente muito solidárias.  
 Tanto assim que hoje na reunião que o 
Governador Renato Casagrande fez com os prefeitos, 
com as equipes dos prefeitos, com os deputados 

presentes, em que havia representantes do Governo 
Federal, da Defesa Civil nacional, foi uma reunião 
interativa em que as pessoas se manifestaram da 
forma mais simples possível, mas cada uma fazendo 
a sua colocação. Foi a primeira vez que participamos 
de uma reunião no Palácio Anchieta com o 
Governador e com o Vice-Governador do Estado, 
com toda a sua equipe técnica, com a equipe federal, 
em uma interação perfeita, ou seja, uma interação em 
que os Prefeitos foram à frente, fizeram suas 
perguntas e os Secretários responderam 
imediatamente. Senhor Deputado Euclério Sampaio, 
hoje houve demonstração de uma democracia na 
essência da palavra porque precisamos realmente 
ouvir as pessoas porque elas querem falar, querem se 
manifestar. E hoje, pela primeira vez, vimos isso 
acontecer no Palácio Anchieta. Muitos Prefeitos não 
só fizeram as suas reivindicações, ou seja, mais do 
que isso: fizeram seus pedidos diretamente aos 
representantes de outros órgãos federais que estavam 
presentes e a reunião transcorreu dessa forma. 
  Senhor Presidente, o Governador do Estado 
fez muita coisa – é claro que eu tinha feito menos do 
que S. Ex.ª fez, - mas eu tinha feito a solicitação por 
meio de ofícios que estão em minhas mãos, ou seja, 
eu pedi ao Governador Renato Casagrande que 
realmente restabelecesse uma linha de crédito para os 
comerciantes que ficaram sem nada, que compraram 
para o Natal muito mais do que costumam comprar, 
ou seja, dobraram as suas compras, e todo esse 
material foi levado pelas enchentes. Isso aconteceu 
não foi em só um município, mas foi em 
praticamente nos quarenta e oito municípios e depois 
em mais municípios, chegando ao total de cinquenta 
e quatro municípios. Enfim, o certo é que a nossa 
agricultura sofreu demais e os nossos comerciantes 
também.  

O Município de São Roque do Canaã foi 
muito atingido, inclusive está na internet uma foto da 
Ponte principal do município que quebrou.  Nós 
temos a mesma área, Senhor Deputado Da Vitória, e 
vimos que a ponte simplesmente quebrou em menos 
da metade e não há mais acesso à outra parte de São 
Roque, que é São Roquinho. Essa é uma coisa que 
não podemos explicar.  

Senhor Presidente, temos falado muitas vezes 
desta tribuna e repetimos  que realmente os prefeitos 
estão hoje com toda uma argamassa não só do Estado 
do Espírito Santo, mas técnicos do Espírito Santo, 
técnicos federais, para fazerem projetos. Mas não 
podemos esperar por projetos feitos pelas prefeituras 
porque elas não têm recursos humanos e nem 
recursos financeiros para isso. Hoje se deu uma 
alavancada, mas temos de conversar com os prefeitos 
porque com certeza as prefeituras têm de cuidar 
melhor dos seus municípios.  

Falarei mais tarde, por exemplo, do 
Município de Ibiraçu que não sofreu nada devido às 
intervenções feitas pela Senhora Naciene Vicente 
quando Prefeita daquele Município. Muito obrigada. 
(Muito bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho. 
 
 O SR. RODRIGO COELHO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, tivemos o cuidado 
de ler os projetos que votaremos amanhã porque 
acreditamos que precisamos deste debate neste 
momento. Gostaríamos de tratá-los detalhadamente, 
mas não poderemos fazê-lo devido à exiguidade do 
tempo. Mas daremos nossas primeiras impressões. 
 Senhor Presidente, em um momento de 
desastre geralmente aprendemos muito, pois ideias 
novas aparecem e coletamos experiências. O primeiro 
projeto cria o Cartão Reconstrução Espírito Santo. 
No parágrafo 3.º do projeto ele fala sobre reaver 
prejuízos causados pela chuva, Senhor Deputado 
Freitas. Podemos tornar isso mais abrangente e fazer 
constar que prejuízos podem ocorrer por desastres 
naturais de todas as maneiras, porque para muitas 
famílias que vivem no campo, por exemplo, existe o 
desastre da ausência de água por uma forte seca que 
pode fazer com que tenham as mesmas necessidades 
daqueles que vieram pelas chuvas. Portanto, o Cartão 
Reconstrução pode ser usado neste momento para as 
vítimas das chuvas, mas poderá ser utilizado também 
em outros momentos para as vítimas de outras 
anomalias climáticas que poderemos atravessar. 

Senhor Presidente Luiz Durão, queremos 
tratar também de uma única questão, com a 
permissão de V. Ex.ª. Estamos com um projeto que 
trata do Fundo Cidades, novamente, e cria um 
conselho gestor de acompanhamento e fiscalização. 
Nesse conselho está proposto ser formado por três 
membros e pode ser o mesmo da Lei n.°8.308, de 13 
de junho de 2006.  

Precisamos fazer um debate a partir da 
Secretaria de Controle e Transparência para ter um 
conselho nos municípios que trate da fiscalização e 
do controle porque não é possível mais para cada 
coisa criarmos um conselho que não tenha formação 
para fazer a fiscalização de recursos financeiros.  

Gostaríamos também de tratar da questão da 
Sejus, mas pela ausência de tempo e obedecendo ao 
regulamento desta Casa, encerraremos nosso discurso 
e retornaremos em breve para fazer uso da palavra 
em momento oportuno. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Informamos a todas as Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados que a sessão ordinária de 
amanhã será às 9h, e precisamos da presença de todos 
para votarmos todos os projetos que se encontram na 
pauta.  

 
O SR. DA VITÓRIA -  Senhor Presidente, 

pela ordem! Enquanto o Senhor Deputado Gildevan 
Fernandes se dirige à tribuna desta Casa, rapidamente 
gostaríamos de nos pronunciar já que não falamos na 
fase das Comunicações, solidarizamo-nos com a 

população do Estado do Espírito Santo, com os 
capixabas, principalmente da região noroeste que 
sofreu muito. O nosso município de Colatina, os 
Municípios de Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis, 
Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Água Doce 
do Norte, Barra de São Francisco sofreram muito 
com as últimas chuvas. Tivemos problemas no 
Município de Rio Bananal, Governador Lindenberg, 
São Gabriel da Palha, enfim, em quase todas as 
cidades. Visitamos a maioria delas e no nosso ponto 
de vista parabenizamos o Governador Renato 
Casagrande. Algumas cidades como João Neiva, 
Fundão e Ibiraçu não tiveram enchentes porque foi 
feita uma intervenção da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano.  

No Município de Governador Lindemberg a 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano fez uma 
galeria e lá também não teve enchente. Assim foram 
limpos vários córregos, vários rios dessas cidades. 
Foi feito um trabalho preventivo.  

Então, o Governador Renato Casagrande está 
de parabéns quando faz uma análise em cada um dos 
municípios, mas também pela resposta rápida ao 
povo capixaba, sem esperar muito as ações do 
Governo Federal, que conta com isso, mas tomando 
suas iniciativas e, principalmente, estendendo as 
mãos a todos os prefeitos nesse momento difícil. 
Somos testemunha disso no Município de Colatina, 
quando S. Ex.ª nos atendeu junto ao Bandes, junto ao 
Banestes, junto à Secretaria de Estado da Fazenda 
para atender àqueles proprietários de empresas que 
geram empregos na cidade e muitos deles não estão 
mais animados em permanecer com suas empresas. 
Mas acreditamos que reverão essa possibilidade de 
manter seus negócios abertos de acordo com o apoio 
do Governo do Estado do Espírito Santo. Então, fazer 
justiça é rendermos, nesta Casa, nosso apoio ao 
Governador do Estado por esse momento difícil pelo 
qual o Estado do Espírito Santo está passando.  

Como parlamentar, fiscalizador 
constitucional, temos que fazer justiça neste 
momento que S. Ex.ª deu toda atenção dando nesse 
Natal e nessa virada de ano todo o apoio ao povo 
capixaba.  

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Como hoje não há trabalho das Comissões, passa-se à 
fase do Grande Expediente, dividido em duas partes: 
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Gildevan Fernandes, Líder do PV. (Pausa)  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - Senhor 

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

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Nilton Baiano, Líder do PP. 
(Pausa) 

 
O SR. NILTON BAIANO - (Sem revisão 
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do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, inicialmente agradecemos ao 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes que nos cedeu 
o seu tempo, pois S.Ex.ª é o primeiro Líder, na fase 
das Lideranças Partidárias; o segundo seria o Líder 
do PP.   

Faremos primeiro um agradecimento de uma 
forma muito especial ao Senhor Deputado 
Theodorico Ferraço, nosso Presidente, pois na hora 
em que fui obrigado por decisão judicial a sair desta 
Casa, há um ano e meio, S. Ex.ª, na hora de assinar o 
ofício para que me retirasse, emocionou-se muito e 
tem feito bastantes elogios - que acho que nem 
mereço tantos - em jornais e pessoalmente. Então, 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, de forma 
especial, em meu nome e em nome de minha família, 
agradeço a V. Ex.ª; como também agradeço aos 
Senhores Deputados Gildevan Fernandes; Gilsinho 
Lopes, nosso companheiro; Doutor Hércules e a 
todos os deputados desta Casa. 
 Volto a esta Casa para ficar por alguns dias, e 
a imprensa me perguntava: mas, deputado, vai a 
Assembleia Legislativa ficar poucos dias? E dizia 
que se ficasse por uma semana, para mim seria 
importante, porque para a minha pessoa o importante 
não é basicamente estar nesta Casa, porque esta Casa 
honra qualquer um – quem é que não queria desses 
mais de três milhões e meio de habitantes estar nesta 
Assembleia Legislativa como deputado? Todos 
queriam. O mandato de deputado é importante, mas 
minha honra também é importante, minha decência e 
minha ética, que procurei construir.  

Senhores Deputados, tenho quarenta e três 
anos de formado e nesse tempo nunca tive um 
processo na justiça, nunca tive em jornais meu nome 
envolvido por má prática médica. Digo isso, porque 
vim para o Estado do Espírito Santo de uma forma 
complicadíssima e este Estado me abraçou e por isso 
não podia desonrá-lo, como não podia desonrar meus 
amigos e minha família. 
 Fazia medicina no Estado da Bahia e, em 
1968, fui expulso da Universidade Federal da Bahia, 
porque era Presidente do Diretório Acadêmico e fui 
preso na cidade de Ibiúna, no Estado de São Paulo, 
defendendo a liberdade. E ao ser expulso do Estado 
da Bahia, consegui vir para o Estado do Espírito 
Santo, que me abraçou. Nunca o desonraria. 

Sobre este processo em que fui e ainda estou 
envolvido, porque não tem uma decisão final, tive na 
época o maior cuidado em fazer o aditivo. Era o 
Hospital Infantil de Vila Velha, que começou 
comigo, quando era Secretário de Estado do 
Governador Max mauro, quem me chamou e falou: 
Baiano, preciso construir um Hospital Infantil em 
Vila Velha. Confesso que era contra, porque entendia 
que não devia ser feito apenas um hospital infantil 
isolado, mas sim um hospital geral, com ala infantil, 
com ala para mulheres e com ala para idoso, mas S. 
S.ª bateu na mesa e disse: não, quero um hospital 
infantil! E começou comigo e com o então 
Governador. 

No Governo José Ignácio, conseguimos 
entregar o Hospital Infantil de Vila Velha e faltava 
então uma ala que era a ala de pediatria. E, 
deputados, tive o cuidado de consultar as entidades 
responsáveis pelo zelo dos projetos: primeiro, a 
Secretaria de Obras – onde o Secretário informava 
que podia ser feito um aditivo na obra, e que assim 
ficaria muito mais barato do que se fazer uma nova 
licitação, mas dizia também: consulte a 
Procuradoria-Geral do Estado, e assim o fiz. 

Consultei, Senhor Deputado Da Vitória, a 
Procuradoria-Geral do Estado, que depois de analisar 
uma resposta de mais de cinquenta laudas dizia que 
podia fazer o aditivo, o que fiz. Como a minha 
preocupação era maior falei: só assinarei o aditivo se 
o Procurador-Geral assinar, Senhora Deputada Luzia 
Toledo. E o Procurador-Geral assinou junto comigo.  
Estou dizendo isso porque quando cometemos um 
crime pagamos por ele. Por exemplo, se eu quebrar 
este copo, tenho que pagar por ele. Mas quando a 
pessoa não comete um crime é uma situação muito 
complicada. É aconteceu comigo.  

É uma hora muito grande poder voltar a 
exercer o meu mandato nesta Casa e estar com V. 
Ex.as. Agradeço as palavras do Senhor Deputado 
Claudio Vereza. Partindo de V. Ex.ª para mim é uma 
honra porque S.Ex.ª uma pessoa respeitadíssima 
neste Estado. Agradeço também pela acolhida dos 
demais Deputados.   

 
O Sr. Doutor Hércules – Senhor Deputado, 

V. Ex.ª cometeu um crime muito grande. Na semana 
passada mesmo vi o crime que V. Ex.ª cometeu de 
dar para o Município de Vila Velha, Espírito Santo, 
um hospital materno-infantil, modelo, não só para o 
Estado, mas para o Brasil. Sou testemunha disso, pois 
sempre vou ao Himaba. Na semana passada, no dia 
02, fui visitar o primeiro neném que nasceu aos 
quarenta minutos de 2014, chamada Luiza Vitória 
Matos da Silva, filha da Senhora Franciele Matos da 
Silva, paciente que fez o pré-natal comigo. Nessa 
visita pudemos ver a maravilha que está aquele 
hospital. Estive com enfermeiros, com o 
Coordenador da Maternidade, Senhor Ilton. A 
pediatria funciona maravilhosamente. Então, foi por 
esse crime que V. Ex.ª pagou.  

Infelizmente o nosso querido Deputado 
Cacau Lorenzoni teve que sair desta Casa, mas o 
mais importante, Senhor Deputado Nilton Baiano, foi 
a recuperação da verdade dos seus direitos políticos 
cassados de forma injusta porque V. Ex.ª 
simplesmente ofereceu ao povo do  Estado do 
Espírito Santo  um hospital à altura do Espírito Santo. 
É uma satisfação tê-lo conosco. Quantas e quantas 
terças-feiras, pela manhã, liguei para V.Ex.ª para 
dizer que sentia sua falta nas reuniões da Comissão 
de Saúde. Era o primeiro que chegava. Estava sempre 
presente.  

Ontem, o primeiro pedido que fiz para o 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, Presidente 
desta Casa, na reunião junto com o Governador foi de 
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que pedisse ao Senhor Carlos Eduardo Casa Grande 
para analisar a forma regimental  de V. Ex.ª voltar a 
ser membro da Comissão de Saúde. Muito obrigado. 
Parabéns, Senhor Deputado Nilton Baiano. Agora 
ninguém tem nenhuma dúvida sobre a conduta 
ilibada de V. Ex.ª e da trajetória de um deputado, de 
chefe de família que sempre  orgulhou nosso povo.   

 
O SR. NILTON BAIANO – Agradeço o 

aparte, Senhor Deputado. Fico muito feliz com sua 
declaração.  

 
O Sr. Da Vitória – Senhor Deputado, 

queremos dar boas-vindas a V. Ex.ª. Quando nem 
pensávamos em estar na vida pública, de disputar 
uma eleição, já acompanhávamos o trabalho de V. 
Ex.ª no Estado do Espírito Santo com admiração. 
Tivemos oportunidade de participar de reuniões com 
V. Ex.ª como Deputado Federal e como candidato a 
prefeito de Vitória.  

Na nossa vida observamos os que 
representam a sociedade. Acompanhamos muitos 
políticos que não tiveram processos, mas também 
passaram de acordo com as ondas, de acordo com o 
vento. V. Ex.ª é um homem de posição e de decisão. 
Falamos isso porque pelo pouco tempo que 
convivemos nesta casa, Senhor Deputado Luiz Durão 
que preside a sessão. O Senhor Doutor Henrique 
Vargas, Prefeito de São Gabriel da Palha, médico, 
presente neste Plenário é testemunha disso. Esteve 
conosco na Comissão de Segurança. Por várias vezes 
falamos o nome desses dois cidadãos: Deputado 
Nilton Baiano e Doutor Henrique Vargas,  que 
contribuíram que contribuíram em muitos projetos 
naquela Comissão com desprendimento, com 
maturidade e principalmente com compromisso.  

Senhor Deputado Nilton Baiano, passamos a 
admirar V. Ex.ª e o admiramos mais ainda quando 
saiu desta Casa demonstrando grande respeito ao 
Poder Judiciário. Decisão judicial não se discute, 
cumpre-se. E V. Ex.ª permaneceu em seu silêncio 
com dignidade, com perseverança, tendo a certeza de 
que a justiça seria feita. 

Temos grande carinho pelo Senhor Deputado 
Cacau Lorenzoni, que nesta Casa nos ajudou e serviu 
à sociedade. Mas, no caso do Senhor Deputado 
Nilton Baiano, a justiça foi feita. S. Ex. ª retornou a 
seus direitos da mesma forma, com o mesmo respeito 
à Justiça que quando saiu desta Casa. A Justiça 
também o respeitou ao honrá-lo por sua dignidade. É 
importante que o povo e a imprensa capixaba, assim 
como os Senhores Deputados desta Casa, repercutam 
o grande ser humano que V. Ex.ª é, pois muitas vezes 
fica escondido. 

Senhor Deputado Nilton Baiano, 
acompanhamos e convivemos com V. Ex.ª. 
Queremos lhe dar todo o apoio e os parabéns. 
Acreditamos que a comemoração dos que convivem 
com V. Ex.ª, com a sua família, dos que conhecem a 
sua história de vida, sua índole, sua personalidade, a 
sua conduta estão tendo o sentimento de dever 

cumprido. Mesmo se fosse para exercer um dia 
somente do seu mandato já valeria a pena porque  
sabemos o que é um conflito desse nas nossas vidas. 
Somos homem de posição. Encontramos muitos 
conflitos, faz parte da democracia. Temos que 
defender o que acreditamos. Com isso, além de 
termos o contraditório, somos acusados de algumas 
coisas, assim como V. Ex.ª foi. Acreditamos que V. 
Ex.ª ainda dará muita honra ao povo do Espírito 
Santo nos vinte e dois dias nesta Casa e nos muitos e 
muitos anos de vida onde Deus lhe colocar. Conte 
conosco. 

 
O SR. NILTON BAIANO – Senhor 

Deputado Da Vitória, muito obrigado por sua 
declaração. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, fui Deputado Federal por quatro 
mandatos, dezesseis anos junto com o Senhor 
Deputado Luiz Durão. Nunca troquei voto por 
negócio ou por cargo. Lembro- me bem de que no 
Governo de Fernando Henrique havia um projeto 
polêmico de aumento salarial. O Senhor Deputado 
Elcio Alvares, na época Líder do Presidente. Fazendo 
a checagem de Estado por Estado, de quem votaria 
contra ou a favor, ao chegar ao Espírito Santo 
perguntou: E o Nilton Baiano? O então Senador 
Elcio Alvares disse: Com Nilton Baiano não tem 
jeito. Sempre votei dentro de uma linha que entendia 
ser a correta. Votava a favor dos projetos do Governo 
quando o projeto era bom e votava contra quando 
entendia que era ruim. Não fazia oposição por 
oposição, mas trabalhava a fim de ajudar à população 
que nos encaminhou para o mandato.  

 
A Sr.ª Luzia Toledo – Senhor Deputado, 

acho que de todos e todas deste Plenário quem mais 
conhece V. Ex.ª sou eu, porque convivemos dentro 
do partido e quando fomos Secretários de Estado 
durante o Governo de José Ignácio. V. Ex.ª deve ter 
visto minha alegria em tê-lo nesta Casa novamente. 
Até pedi que lesse o voto da ministra, porque merecia 
ser lido por ser muito consistente. O retorno de V. 
Ex.ª a esta Casa é realmente um presente para todos 
nós porque conhecemos V. Ex.ª não só como político, 
mas também conhecemos na vida particular.  
V. Ex.ª tem o meu respeito e a minha consideração. 
V. Ex.ª conquistou isso. Somos nós que 
conquistamos os atributos e V. Ex.ª tem os atributos 
da seriedade e da simplicidade, que norteiam a sua 
vida particular, partidária e política. 
 Como amiga de V. Ex.ª e de sua família, 
desejo-lhe boas-vindas. 
 O ano de 2014 será muito difícil, mas 
teremos as bênçãos de Deus e vitórias. 
 Externo a minha alegria em vê-lo nesta Casa. 
Não poderia ser diferente; V. Ex.ª tinha que estar 
conosco pela sua seriedade e pelo trabalho que 
prestou a este Estado, não só como deputado 
estadual, mas também como deputado federal e 
secretário de saúde por duas vezes. 
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 Inauguramos o hospital com a presença de 
tanta gente alegre. E V. Ex.ª acabou de afirmar que 
foi com o aval da Procuradoria que fez o aditivo. 
 Seja bem-vindo. Que Deus continue 
protegendo não só V. Ex.ª, mas a toda a sua família. 
 Desejamos que o PP revigore com a sua 
volta. A cara do PP é Nilton Baiano e Nilton Baiano 
é a cara do PP. 
 Muito obrigada pelo aparte. Sei que tomei o 
seu tempo, mas fica o meu registro, com muito 
carinho, com muita amizade, com muito afeto e com 
muita crença em V. Ex.ª. 
 
 O SR. NILTON BAIANO – Muito 
obrigado, Senhora Deputada Luzia Toledo. Fico feliz 
com as suas palavras. 
 Encerro fazendo mais um agradecimento ao 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes por me ceder o 
seu lugar na fase das Lideranças Partidárias. (Muito 
bem!) 
 
 O SR. DA VITÓRIA – Senhor Presidente, 
pela ordem! Quero fazer uma correção, pois falei 
vinte e dois dias e na verdade são vinte e duas 
sessões. São três meses. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 
A Presidência registra, com satisfação, a presença do 
ex-deputado Doutor Henrique Vargas. Seja bem-
vindo a este Plenário. 
 Findo o tempo destinado às Lideranças 
Partidárias, passo a presidência dos trabalhos para o 
Senhor Deputado Claudio Vereza, pois sou o 
primeiro orador inscrito. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Assumo a presidência dos trabalhos 
neste momento e concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Luiz Durão, orador inscrito. 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, 
Senhores Deputados, funcionários desta Casa, 
senhoras e senhores, ouvimos atentamente as 
palavras do Senhor Deputado Nilton Baiano, que 
mencionou que se ficasse uma semana nesta Casa já 
estaria satisfeito. 
 Senhor Deputado Nilton Baiano, V. Ex.ª é 
bem-vindo a esta Casa. Conheço V. Ex.ª há muitos 
anos. Fui deputado federal junto com V. Ex.ª e pude 
acompanhar o seu trabalho e os benefícios que 
conseguiu trazer para o Estado do Espírito Santo. A 
volta de V. Ex.ª a esta Casa é o maior testemunho que 
o que V. Ex.ª fez foi correto. Por causa de uma 
interpretação, V. Ex.ª ficou mais de um ano fora 
desta Casa. V. Ex.ª sofreu amargamente, mesmo 
sabendo que tinha feito a coisa certa e que valeu 
muito para o povo do Município de Vila Velha. Esse 
hospital salvou muitas crianças devido ao trabalho de 
V. Ex.ª como Secretário de Estado da Saúde.  
 Senhor Deputado Nilton Baiano, 

parabenizamos V. Ex.ª pelo trabalho sempre em prol 
do Estado do Espírito Santo. E o conhecemos desde a 
época em que exercemos o mandato de deputado 
federal. Portanto, o trabalho de V. Ex.ª tinha uma 
linha, como mesmo disse.  
 Éramos amigos e trabalhávamos juntos 
quando o benefício era para o nosso Estado. 
Assinamos muitos pedidos porque beneficiavam este 
Estado.  
 Parabenizamos a volta de V. Ex.ª, Senhor 
Deputado Nilton Baiano, pedindo a Deus que o 
ilumine, dando em dobro tudo o que fez pelas 
crianças do Município de Vila Velha.  
 Também falaremos das enchentes que 
assolaram o nosso Estado, tirando vidas de pessoas 
humildes em vários municípios. Uma chuva 
diferenciada acabou levando filhos, pais e até 
famílias inteiras.  
 O Município de Rio Bananal sofreu duas 
enchentes, uma atrás da outra, e tudo o que o povo 
construiu e colocou em casa ficou acabado. Houve 
casa carregada pelas águas e muitas pessoas não têm 
como colocar tudo de volta. Há até dificuldade de 
trabalho.  
 O mais sério ocorreu no Município de 
Linhares. Essa mesma chuva alagou as baixadas 
daquele município, que sofreu quase um desrespeito 
por parte da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, que 
manteve a represa no limite máximo quando deveria 
mantê-la no nível de segurança para que quando 
outras águas chegassem não precisasse fazer o que 
fez com os Municípios de Colatina e de Linhares, 
soltando um volume de água incalculável e alagando 
toda a baixada de Linhares. O prejuízo é imenso; e a 
represa está cheia.  
 Essa irresponsabilidade não pode continuar 
acontecendo. É preciso que mantenham o nível de 
segurança para que, ao ocorrer uma chuva maior, 
posam soltar a água devagar a fim de não causar 
prejuízo e não ceifar vidas, como ocorreu neste 
Estado devido a irresponsabilidades.  
 O Governo Renato Casagrande precisa entrar 
em contato com o Governo do Estado de Minas 
Gerais para que a água não seja solta de uma só vez, 
acabando com famílias inteiras ou trazer o prejuízo 
que trouxe para a nossa população. É preciso ter mais 
responsabilidade. A chuva foi intensa, mas o que 
mais arrasou o Município de Linhares foi a 
quantidade de água despejada pela usina 
Mascarenhas que, em vez de manter o limite de 
segurança, soltando devagar a água, abriu as suas 
comportas e o povo sofreu com o volume de água 
insuportável. 
 Queremos também falar sobre um projeto 
aprovado nesta Casa que versava sobre um 
dispositivo de segurança em piscinas. Não sabemos 
por que ele foi vetado e a consequência desse veto 
estamos assistindo pela televisão, ou seja, crianças 
estão morrendo porque seus cabelos são sugados pelo 
ralo do sistema de limpeza de piscina. Ontem mesmo 
perdemos uma menina de dez anos no Município de 
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Linhares, que ficou presa pelo cabelo por dez 
minutos e quando a tiraram já não tinha mais vida. Se 
esse projeto não tivesse sido vetado, muitas vezes 
para proteger a ou b, hoje essa criança não estaria 
morta. É preciso que os vetos sejam bem analisados. 
Se é para proteger vidas, os projetos têm que ser 
sancionados. Não podemos trocar vidas por muitas 
vezes alguma coisa na lei que deixa indecisa. A vida 
tem que ser prioridade em todos os projetos nesta 
Casa. Infelizmente essa é mais uma.  

Apresentaremos novamente esse projeto 
nesta Casa para que outras crianças não morram 
como essa que aconteceu ontem em Linhares, filha de 
um professor, uma criança linda, de dez anos. 
Imaginem a situação dos pais: perder uma criança 
com dez anos, o docinho de coco da casa, muitas 
vezes por falta de um dispositivo de segurança. 
(Muito bem!) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CLAUDIO 
VEREZA) – Devolvo a presidência dos trabalhos ao 
Senhor Deputado Luiz Durão. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 
Assumo a presidência dos trabalhos e concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Doutor Hércules, orador 
inscrito. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, cumprimentamos 
os telespectadores da TV Educativa, canal 02, e da 
TV Ales, canal 19.2. 
 É um prazer estar nesta tribuna novamente. 
No dia 02 de janeiro, às 6h da manhã estava no 
protocolo desta Casa dando entrada nos meus 
projetos de lei, nos requerimentos de sessões solenes 
em homenagem ao Dia do Advogado e ao Dia do 
Médico, e de duas sessões especiais, uma sobre 
delitos de trânsito e outra de defesa dos animais. 
Foram dois requerimentos de sessões especiais, 
conforme estabelece a nova redação do nosso 
Regimento Interno, e também as duas sessões solenes 
que sempre proponho. Uma é em homenagem do Dia 
do Advogado, em agosto. Ainda estou inscrito na 
OAB, sob o número dois mil trezentos e dez, e no 
Conselho Regional de Medicina, o CRM, sob o 
número dois mil.  
 Continuamos lutando pela saúde. Tivemos 
algumas reuniões com o Governador do Estado, 
como no dia em que os únicos deputados presentes, 
na reunião com a imprensa, éramos nós e o Senhor 
Deputado José Esmeraldo, e tivemos o primeiro 
contato com esse projeto de reconstrução do Espírito 
Santo quando estivemos representando a Assembleia 
Legislativa.  
 Tivemos uma luta muito grande. 
Lamentamos o que tem acontecido no nosso Estado, 
e pedimos hoje um minuto de silêncio pelas vidas que 
se foram. Não temos como recuperá-las, mas fizemos 
isso em respeito aos que morreram e às famílias que 

ficaram com saudade de seus entes queridos. 
 O Governador Renato Casagrande, temos que 
reconhecer, foi um baluarte durante essa tragédia, que 
foi para, algumas pessoas, a maior chuva do mundo: 
oitocentos e cinquenta milímetros de chuva. Um 
absurdo o que aconteceu no Estado. Cinquenta e 
quatro municípios atingidos violentamente.  
 Andamos em vários municípios, como 
Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra, Santa 
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, vários municípios, 
mas especialmente em Vila Velha. Andamos em 
vários locais de Vila Velha, ajudando a transportar 
algumas pessoas. Não aparemos muito nas redes 
sociais. Alguns fazem isso, e que o façam. Mas 
fizemos um trabalho silencioso de ajuda às vítimas, 
porque precisam. Precisam mesmo de ajuda e de 
apoio. Não só de apoio financeiro, mas de aconchego, 
de carinho, de uma palavra de amizade. 
 No ano passado, 2013, destinamos, da nossa 
verba de deputado, só para a Prefeitura de Vila 
Velha, quinhentos mil reais, para que o prefeito 
Rodney Miranda possa equipar melhor as unidades 
sanitárias do nosso município canela-verde. Somadas 
as outras entidades, como Apae, União de Cegos, 
Hospital Evangélico, Asilo dos Velhos, Sociedade 
dos Amigos do Hospital Antônio Bezerra de Faria 
(SAHABF) e várias outras, nossa verba foi de mais 
de um milhão de reais. E destinamos também para 
vários outros municípios, e continuamos a destinar 
verba, porque precisam.  
 Destinamos agora, no orçamento de 2014, 
para o Município de Vila Velha, seis ambulâncias. 
Nossa intenção é fazer com que as dificuldades que 
as unidades sanitárias têm em atender a população, 
que pelo menos possa encaminhar os moradores das 
cinco regiões de Vila Velha. A nossa ideia é de uma 
ambulância para cada região, sendo que uma ficaria 
de sobreaviso para atender as demais em caso de 
defeito. Oportunamente as entregarei ao Prefeito 
Rodney Miranda. Quero que S. Ex.ª tenha muito 
sucesso em sua administração. Ajudamos o Prefeito 
Rodney Miranda com no mínimo quinhentos mil 
reais, e estamos ajudando novamente com mais 
quatrocentos mil reais para este ano de 2014. 
Queremos que S. Ex.ª possa ajudar mais as famílias 
de Vila Velha. Vila Velha é uma cidade muito baixa. 
É preciso que o futuro PDM – Plano Diretor 
Municipal, seja bastante austero e que licenças 
absurdas que foram dadas no passado, não continuem 
acontecendo. 
 Temos a certeza de que o Senhor Prefeito 
Rodney Miranda fará isso com bastante seriedade, 
pois acreditamos que S. Ex.ª é uma pessoa séria e 
dificultará algumas licenças dadas a algumas obras 
em locais que não têm condições de acontecer. 
 Antigamente era PDU e fizemos o primeiro 
PDU no Município de Vila Velha quando fomos 
Presidente da Câmara em 1989/1990 e não houve 
nenhuma confusão. Fizemos com transparência no 
Plenário, a sociedade organizada pôde participar. 
Fizemos um PDU ainda bastante enxuto, sem 
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contestação nenhuma porque foi feito realmente com 
o povo e com as autoridades. Hoje temos o PDM que 
também é muito bem fiscalizado pelo Ministério 
Público. É preciso que tenhamos um equilíbrio muito 
grande, principalmente nas autorizações das 
construções porque alguns fiscais fazem vista grossa 
para algumas construções  e depois o Prefeito é quem 
paga, ou seja, é quem leva a culpa porque deixou 
construir na encosta e abaixo do nível do mar. Na 
verdade, a cidade é construída pelo povo, mas com 
autorização do Poder Público. 

Temos certeza de que o que o Governador 
Renato Casagrande fez neste Estado foi uma ação 
jamais vista. Com certeza, ex-prefeito Luiz Durão e 
hoje nosso vice-presidente, presidindo a Assembleia 
Legislativa, o Governador Renato Casagrande foi um 
parceiro de primeira hora, pois S. Ex.ª não mediu 
esforços para estar em todos os locais onde foi 
chamado não só nos cinquenta e quatro municípios 
afetados, mas em outros municípios também. Além 
do Governador Renato Casagrande, tivemos a 
demonstração ímpar do povo do Estado do Espírito 
Santo, aliás, não só do povo deste Estado, mas do 
povo que vive em nosso Estado, que venha de onde 
vier, como diz o hino do Município de Vila Velha: 
venha de onde vier e vamos chegando devagar. O 
povo se uniu para abraçar, para dar alento e para dar 
o seu ombro para os nossos irmãos que sofreram 
perdas, inclusive de vidas. É muito triste a pessoa 
perder a vida; é muito triste perder a casa e não ter 
para onde voltar. A sua referência é o seu lar. Por 
mais simples que ele seja, a pessoa vai trabalhar e 
sabe que voltará para sua casa. Quantas e quantas 
pessoas ainda não sabem para onde voltarão. 

Felizmente, Senhor Governador Renato 
Casagrande, neste momento não tem Partido, não tem 
ideologia política, não tem nada a não ser um 
sentimento maior de ajudar ao próximo. E foi assim 
que S. Exª fez e os Deputados, Prefeitos e Vereadores 
também fizeram e a população em geral fez, Senhor 
Deputado Luiz Durão. O povo se uniu. Como disse o 
saudoso Dom João Batista da Mota e Albuquerque: 
Só o povo salva o povo. 

Na verdade, o que está acontecendo no 
Estado hoje, além da ajuda dos políticos, dos 
administradores, também existe a ajuda do nosso 
povo, pelo qual temos o maior carinho e o maior 
respeito. (Muito bem!) 

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado José Esmeraldo) 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 
Esmeraldo, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Freitas, orador inscrito. 
 
  O SR. FREITAS - (Sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, servidores desta Casa e querido povo 

capixaba que nos assiste pela TV Assembleia, 
retornamos a esta tribuna no dia de hoje e 
inicialmente seguimos o raciocínio do Senhor 
Deputado Doutor Hércules que é preciso 
cumprimentar o Governador Renato Casagrande, que 
é um grande líder deste Estado e do nosso País. Diz 
um texto, uma frase que ninguém é líder por acaso. E 
S. Ex.ª soube se colocar com muita propriedade, com 
muita naturalidade, com muita simplicidade, com 
muito esforço, com muito trabalho, com muita 
determinação e com desprendimento, que é tudo 
muito peculiar do cidadão Renato Casagrande que, 
repetimos, é um grande líder. O Estado do Espírito 
Santo deve estar muito orgulhoso do Governador 
Renato Casagrande que tem coragem; S. Exª não tem 
horário, não tem tempo, pois diuturnamente S. Ex.ª 
abraça a causa do Estado do Espírito Santo e do povo 
capixaba.  Parabenizamos o Governador Renato 
Casagrande e dizemos que o povo capixaba precisa 
da luta de S. Ex.ª e esta  deve continuar. Precisamos 
muito neste tempo que os benefícios dessa sua 
liderança e desse seu Governo   austero, econômico, 
esse colchão king citado hoje, amparem  o povo 
capixaba neste momento. Esta Casa está de mãos 
dadas, os representantes desta Assembleia Legislativa 
que respondem à altura do Governo do Estado estão 
nesta Casa hoje, amanhã para aprovarmos as medidas 
emergenciais que o povo capixaba espera do seu 
Poder Legislativo.  

Queremos ainda falar de outro tema que é 
oportuno neste mês de janeiro, a imprensa abordou e 
deu notoriedade muito em função do retorno do 
Senhor Deputado Nilton Baiano, que infelizmente  
não está agora presente neste Plenário. Mas S. Ex.ª 
com uma história de vida muito bonita, contou alguns 
detalhes que não conhecíamos, como médico e como 
cidadão baiano. Mas S. Ex.ª discutiu neste 
Parlamento o tema de reabertura, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, dos supermercados e 
hipermercados aos domingos e feriados.  

Senhor Presidente, estamos no mês de 
janeiro, no mês de verão, numa alta temporada em 
que o Estado do Espírito Santo recebe o maior 
volume de visitantes, mesmo nessa situação de 
enchentes e de calamidades que vivemos. Mas nosso 
litoral, de norte a sul, está cheio todos os dias. E é 
oportuno discutirmos esse tema.  Só que quem tem 
neste momento um projeto tramitando nesta Casa que 
discute esse tema é este Deputado que vos fala e 
trata-se do Projeto n.° 376/2013, protocolado no ano 
passado nesta Casa. É um projeto que reconhece, 
respeita a convenção coletiva celebrada pelos 
sindicatos dos empregados e os sindicatos patronais e 
é amparada pela Constituição e sabemos disso. Mas 
nosso projeto de lei é no sentido de permitir que esses 
mesmos atores celebrem o acordo de atender à 
sociedade capixaba e a sociedade que nos visita 
celebre acordo de que possa funcionar num sistema 
de plantão, de rodízio aos domingos e feriados. Se 
conseguirmos celebrar um acordo para funcionar, se 
quisermos fazer uma atenção diferenciada, uma 
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prestação de serviços à sociedade capixaba, que tanto 
quer que os supermercados e hipermercados abram 
aos domingos - tanto que em uma pesquisa noventa 
por cento da sociedade capixaba responde que quer 
os supermercados e os hipermercados funcionando 
aos domingos e feriados-. Se esses mesmos atores se 
preocuparem com a qualidade do atendimento e da 
prestação de serviço ao povo capixaba, certamente 
celebrarão um acordo de funcionar em sistema de 
rodízio aos domingos e feriados, porque traz 
tranquilidade para todo o povo capixaba e para os 
nossos turistas, porque fortalece o setor de serviços e 
de comércio do Estado do Espírito Santo.  

Já disse nesta Casa em outras ocasiões que 
temos no Brasil vinte e seis Estados, mais o Distrito 
Federal, totalizando vinte e sete, e o Estado do 
Espírito Santo é o único Estado onde os 
supermercados e os hipermercados não abrem aos 
domingos e feriados, o que está meio em 
contraponto, incoerente, porque somos um dos 
Estados mais bonitos do Brasil, senão o mais bonito, 
que busca se consolidar no turismo, que cresce dia a 
dia na geração de emprego. 

Logo, precisamos cada vez mais prestar 
melhor esses serviços. Não há justificativa para os 
nossos supermercados e hipermercados não abrirem 
aos domingos. Já falei e repito que a mobilização do 
ano passado buscou, reivindicou muito a mobilidade 
urbana. Ora, grande parte do rush ao final do dia é 
composta de pessoas que saem do serviço e vão ao 
supermercado. Não temos supermercados abertos aos 
domingos. A grande parte do nosso povo é 
assalariada que tem renda fixa, e recebe entre os dias 
30 e 05 de cada mês, e quando recebe o salário é que 
vai ao supermercado, o que causa um grande volume 
de tráfego. Além disso, o atendimento fica 
prejudicado, quando vamos todos ao mesmo tempo 
para dentro do comércio o atendimento fica 
prejudicado. Então, o atendimento do lojista pode 
melhorar quando este abre seu comércio aos 
domingos e feriados. 

Vem outra situação: se posso ir ao 
supermercado aos domingos e feriados, normalmente, 
tenho um trânsito melhor, vou com mais alegria, levo 
a família, os filhos e consumo mais, naturalmente. 
Assim, vende-se mais. É muita coisa que pesa a favor 
de abrir os supermercados aos domingos e feriados; e 
não tenho dúvidas de que a geração de emprego 
aumentará muito.  

É óbvio que precisamos colocar em primeira 
ordem e faz parte do artigo 1.º do projeto de lei que 
apresentei: respeitar o sagrado direito do repouso 
semanal remunerado. Ninguém é obrigado a 
trabalhar mais do que prevê a CLT, as quarenta e 
quatro horas semanais, mas caso queira e o patrão 
permita, em um dia normal a hora extra é cinquenta 
por cento maior, nos domingos e feriados a hora extra 
é dobrada, cem por cento maior. 

Quantos brasileiros vão para os Estados 
Unidos para trabalhar dezesseis horas por dia, e por 
que neste país não podemos trabalhar um pouco 

mais? Em todos os setores, ou em quase todos se 
trabalha no domingo, no feriado, no dia santo, no 
natal e no ano novo. Mas está previsto no artigo 1.º 
do nosso projeto de lei: respeito ao repouso semanal 
remunerado. Quem quiser trabalhar somente quarenta 
e quatro horas por semana, trabalhará somente 
quarenta e quatro horas por semana. Com isso, não 
temos dúvida de uma grande geração de emprego. 

Pensamos que está na hora de discutir muito 
mais fortemente esse tema, gostaríamos muito que 
nossos meios de comunicação, a grande imprensa do 
Estado do Espírito Santo abordasse-o com mais 
assiduidade e intensidade, gostaríamos muito de ver 
uma pesquisa publicada nos jornais A Gazeta e A 
Tribuna o percentual real da população que quer os 
supermercados e hipermercados abertos aos 
domingos e feriados. É preciso mexer com o 
empresariado. Não podemos imaginar essa 
comodidade de não abrir, por não abrir. 

 Observamos que existe uma conveniência, 
por quê? Porque no primeiro domingo após o natal 
houve um acordo de diretorias de sindicatos e os 
supermercados abriram nesse dia, no dia 29 de 
dezembro de 2013, um domingo, mas não abriram no 
primeiro domingo de 2014.  

Quando chegamos, por exemplo, em 
Guarapari observamos que a cidade está superlotada 
e não tem um supermercado funcionando aos 
domingos para atender aos turistas. Como poderemos 
consolidar nosso turismo dessa forma? Em todo o 
litoral do nosso Estado não tem um supermercado 
funcionando aos domingos. Então, precisamos 
melhorar no Estado do Espírito Santo, o setor de 
serviços, precisamos gerar empregos nos 
supermercados.  

Fica nossa fala no intuito de promover uma 
discussão. Nosso projeto de lei que está tramitando 
permite o acordo para os supermercados e 
hipermercados funcionarem em forma de rodízio, de 
plantão. E com vontade de fazer o atendimento, com 
certeza, encontraremos esse melhor rodízio para 
funcionar e atender, primeiro, nosso povo capixaba e 
depois o turista que vem para o Estado do Espírito 
Santo. Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito 
bem!) 

 
(Retira-se momentaneamente o 
Senhor Deputado Esmael de 
Almeida) 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

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

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 
Esmael de Almeida, orador inscrito. (Pausa) 

Ausente, concedo-a a Senhora Deputada 
Luzia Toledo, oradora inscrita. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (Sem revisão 

da oradora) – Senhor Presidente, em exercício, Luiz 
Durão, Senhores Deputados Doutor Hércules, Freitas 
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e Claudio Vereza. Em nossa primeira fala já 
cumprimentamos os demais Senhores Deputados. 

Queremos novamente nos dirigir à sociedade 
capixaba pela nossa TV Assembleia e TVE. 
Registramos, com prazer, a presença do Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes.  

Continuando nossa fala sobre o momento 
difícil que atravessou o Estado do Espírito Santo, de 
tudo na vida tiramos uma lição desde que tenhamos 
fé em Deus, desde que sejamos uma pessoa que 
compreenda os fatos que acontecem, principalmente, 
os da mãe natureza.    
 Realmente dos setenta e oito municípios 
capixabas, cinquenta e quatro municípios foram 
atingidos. Nem todos os municípios foram atingidos 
tão fortemente quanto alguns, mas receberam as 
consequências dos municípios próximos. Então, na 
verdade, todo o Estado está vivendo um momento de 
recuperação. O termo usado pelo Governo do Estado 
é mais do que adequado que é o de recuperação de 
nosso Estado. 
 Muitos municípios estavam arrumados, como 
Santa Teresa. Chorei quando o Município de Santa 
Teresa foi literalmente tomado pelas águas. Ainda há 
pouco o Senhor Deputado Freitas falava sobre 
supermercado. Teve um supermercado em Santa 
Teresa, Senhor Deputado Claudio Vereza, que 
pessoas estavam fazendo compras quando muita 
água, sem mais nem menos tomou conta do 
estabelecimento acabando com toda a mercadoria. As 
pessoas ficaram imersas, mas graças a Deus puderam 
sair. O que não foi o caso de outras pessoas em 
outros municípios. Perdemos vinte e quatro cidadãos 
capixabas que não tiveram a sorte de sair; uns 
ficaram soterrados, outros levados pelas águas. 
Perdemos até um ex-aluno, o Senhor Eugênio, 
morador de Barra de São Francisco quando tentava 
salvar o carro e acabou sendo levado pela correnteza. 
 Realmente falar sobre esses fatos nos traz 
muita tristeza. Na fase das Comunicações falamos 
sobre São Roque do Canaã, cidade tão bonitinha, 
pequenininha, tão arrumadinha, com um povo tão 
laborioso, trabalhador, lugar onde há a maior 
quantidade de ceramistas do Estado que tiveram suas 
empresas atingidas e um prejuízo imenso. Os 
trabalhadores rurais também foram atingidos. Fomos 
aos pequenos sítios e vimos quem cuida da 
agricultura familiar perder absolutamente tudo de 
uma hora para outra. Mas, como dissemos no início, 
de tudo tiramos proveito. Vimos como o povo 
capixaba se uniu. Foi realmente fantástico. 

Repetindo o que dissemos na fase das 
Comunicações, queremos dar os parabéns ao 
Governador Renato Casagrande não como 
peemedebista - estou tendo o privilégio de ter esta 
tribuna para falar, pois o povo me delegou mandato -, 
mas como uma pessoa que ama sua terra, seu Estado. 
Hoje fiquei impressionada com a reunião que o 
Senhor Governador Renato Casagrande realizou no 
Salão São Tiago, com toda sua assessoria, todos os 
secretários, subsecretários, técnicos, membros do 

Banestes, da Cesan, da Caixa Econômica Federal, do 
Sicoob, enfim, com todos esses órgãos podem dar a 
sua contribuição. A Defesa Civil Federal, a Nacional 
e a Estadual também estavam presentes. Foi uma 
reunião com a participação direta dos prefeitos e dos 
técnicos. Não foi uma reunião com discurso. Foi uma 
reunião de trabalho. O povo saiu de lá satisfeito 
porque sentiu o abraço do Governo. 
 Quando o Governador leva para uma reunião 
todos os seus técnicos, faz com que eles se 
pronunciem. Não ouvimos o discurso de todos, mas 
ouvimos quando o Senhor Enio Bergoli, Secretário 
de Agricultura, falou sobre as perdas que tivemos nas 
estradas e nos Caminhos do Campo, as pontes que 
caíram, as máquinas que se perderam e que precisam 
chegar até os municípios. O Senhor Enio Bergoli fez 
um relatório do que aconteceu no Estado inteiro e o 
que a Secretaria estava fazendo. 
 Para que a sociedade tome conhecimento, o 
Governador pediu para que o Secretário de Saúde 
voltasse ao Palácio Anchieta. S. Ex.ª teve que sair e 
saiu. O Prefeito Nozinho Correa, de Linhares, fez 
uma pergunta e o Secretário voltou para responder. 
Achei fantástico. Foi uma reunião da sociedade com 
o Governo. As pessoas se sentiram acolhidas porque 
puderam falar. Todos nós precisamos ser ouvidos. 
Gostamos de falar, mas precisamos também saber 
ouvir. Foi isso que vi, hoje, no Palácio Anchieta com 
os órgãos públicos presentes. 
 O Senhor Guilherme Dias, Presidente do 
Banestes, falou como será a linha de crédito. Como 
legítima representante do povo, elaborei um ofício 
para o Governador pedindo que abrisse uma linha de 
crédito junto ao Banestes e ao Bandes. S. Ex.ª não só 
abriu essa linha de crédito, como também abriu a 
linha de crédito junto ao Sicoob, à Caixa Econômica 
e ao Banco do Brasil. Estamos passando por um 
momento extremamente difícil. 

O Município de Itaguaçu acabou. Os 
paralelepípedos ficaram todos suspensos. O Senhor 
Darly Dettmann, Prefeito daquela região sentiu que 
estava sendo amparado, que o Governo estava ao seu 
lado. É isto que precisamos: acolher essas pessoas. 

Rendo todo o meu respeito e homenagem e 
às vítimas das enchentes. Solidarizo-me com as 
famílias que perderam os seus entes queridos. Já rezei 
por todos. Mais uma vez quero me colocar à 
disposição dos prefeitos, dos vice-prefeitos, do 
Governador, do Vice-Governador e do meu Estado. 
Sou um agente político e não me furtarei de estar ao 
lado desse povo querido. (Muito bem!) 

 
(Retiram-se momentaneamente os 
Senhores Deputados Euclério 
Sampaio, Gildevan Fernandes e 
Paulo Roberto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Gildevan 
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Fernandes, orador inscrito. (Pausa) 
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, orador inscrito. (Pausa) 
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Paulo Roberto.  
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado  

Gilsinho Lopes, orador inscrito. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 

do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas 
e Senhores Deputados, não poderíamos deixar de 
assomar a esta tribuna para enaltecermos o trabalho 
do Senhor Governador Renato Casagrande, antes, 
durante e depois das chuvas.  

Senhor Deputado Claudio Vereza, falamos 
do trabalho preventivo, pois o Senhor Governador, 
prevendo as enchentes, licitou dezenove milhões de 
contratações para assoreamento dos rios e das 
encostas.  

Esse trabalho foi realizado. Caso não tenha 
sido feito com a perfeição que deveria, foi dentro dos 
planos de trabalho, tendo em vista que os prefeitos 
procuraram os Senhores Deputados, as respectivas 
representações e secretarias. 

Fiquei também consternado, chocado e 
solidário com as vítimas dessa catástrofe porque o 
volume de água foi acima do normal, inclusive 
relatado pela Nasa.  

O Prefeito Darly Dettmann, do Município de 
Itaguaçu, teve o apoio deste Parlamentar. Lá 
estivemos e tiramos fotografia do rio Santa Joana. O 
Governo liberou as máquinas para o desassoreamento 
dos rios. 

Da mesma forma, foi realizado o trabalho nos 
Municípios de Itarana, Santa Maria de Jetibá, 
Domingos Martins e Marechal Floriano. São redutos 
que temos um apreço, um carinho e uma proximidade 
com as comunidades.  

Também foi realizado esse trabalho nos 
Municípios de Cariacica e de Vila Velha, mas, 
realmente, o volume de água foi acima do normal 
devido às chuvas que vieram.  

O Senhor Governador mostrou o estadista 
que é, mostrou a competência que tem e abraçou a 
causa que assumiu ao se candidatar a governador. S. 
Ex.ª, simplesmente, arregaçou as mangas junto com a 
Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros Militar. 

Ressaltamos o brilhante trabalho dos 
valorosos profissionais do Corpo de Bombeiros, da 
Defesa Civil, da Polícia Militar e dos voluntários 
anônimos, que fizeram um trabalho lindo e 
maravilhoso para minimizar o sofrimento das vítimas 
das enchentes.  

O Senhor Governador, receptivo, assim como 
todos nós, com a situação que enfrentávamos devido 
às chuvas, buscou o Governo Federal; a Senhora 
Presidenta Dilma Rousseff imediatamente veio a este 
Estado e sobrevoou por duas horas a nossa região. 
Porém, naquele momento, nada poderia fazer, a não 
ser mostrar solidariedade e garantir recursos, que 

serão enviados para o Estado do Espírito Santo.  
O Senhor Governador Renato Casagrande e 

três Senhores Deputados deste Poder Legislativo, na 
quinta-feira, verificarão o que pode ser feito pelo 
Governo Federal. 

O nosso Governo, hoje, tem uma economia 
equilibrada, tem dinheiro em caixa e estamos nesta 
Casa para dar a sustentação necessária, aprovando os 
projetos encaminhados pelo Senhor Governador, a 
fim de auxiliar, minimamente, de forma decente, para 
que a autoestima dessas pessoas possam ser 
levantadas com recursos do Banestes e do Bandes, 
ainda que tenham que ser pagos com juros ínfimos, 
mas eles terão que o fazer. Mas o Governador, em 
sua forma democrática e solidária de ser, disse que 
reconstruirá os municípios afetados pelas enchentes. 
Sabemos que o Governo deu várias ordens de serviço 
para quase todos os municípios do Estado e somos 
testemunhas disso.  

Em várias oportunidades estivemos em 
assinatura de ordens de serviço, estivemos em 
inaugurações e agora visitaremos, com certeza, todos 
os municípios para verificar quais as necessidades 
prioritárias para estender as mãos para as pessoas 
necessitadas e sofridas e para os prefeitos que estão 
com uma grande responsabilidade nas mãos. 
Dizemos isso porque, além das perdas de vítimas, 
pessoas humildes que não tinham onde morar e que a 
Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiro retirou-as dos 
locais onde moram, retornaram para os locais e 
acabaram tendo suas vidas ceifadas. Isso para evitar 
que suas casas fossem saqueadas. Infelizmente, 
nessas oportunidades ainda há pessoas que não têm 
um pingo de responsabilidade e vão para lá subtrair 
os bens de pessoas que abandonam suas casas. 
 Verificamos em Itarana, em Itaguaçu, terra 
do Marquinho e seu pai é o prefeito, a água passando 
por cima da ponte. Em Linhares, terra do nosso 
querido Deputado Luiz Durão, também. Em Guriri, 
terra do nosso querido Deputado Freitas, vimos a 
água passando por cima da ponte sobre o rio Cricaré. 
Essa enchente foi pior que a de 1979.  

Senhores Deputados Doutor Hércules e 
Claudio Vereza, o que podemos falar do nosso 
Município de Vila Velha? Sofremos amargamente 
dias tristes, dias incontáveis, pessoas dentro da água. 
E até no bairro Gaivotas, que nunca houve tanta água 
como aquela, as pessoas não podiam sair de suas 
casas para irem ao trabalho. E algumas dessas 
pessoas perderam até o próprio emprego, porque 
faltaram ao serviço em função dessa catástrofe. 
 Mas queremos fazer um registro. Viemos 
para votar, convocados pelo Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado. Estamos neste Plenário com 
muita tranquilidade. Gostaríamos de votar apenas os 
projetos relacionados às enchentes, às vítimas e não 
projetos outros que foram colocados na pauta. Mas, 
como foi um pedido do Senhor Governador, 
votaremos. Mas não é emergencial. Se fosse 
emergencial teria sido votado naquele pacote da 
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bondade que veio no final do ano. Trinta e oito 
projetos foram votados em três dias. Poderíamos ter 
votado mais dois, com certeza daríamos conta 
naquela oportunidade. 
 Mas temos que ressaltar que o Senhor 
Governador Renato Casagrande fez um trabalho 
brilhante, junto com a sua equipe de governo. 
Quando digo equipe de governo, refiro-me ao pessoal 
do Corpo de Bombeiros Militar, da Casa Militar e da 
Defesa Civil. Senhor Deputado Doutor Hércules, nós, 
na Comissão de Segurança, falamos que têm que ser 
preenchidas as lacunas do Corpo de Bombeiros. E 
ficam amarrando para fazer concurso e  para  
nomear. Há vários candidatos aprovados, aptos a 
irem para a academia, e não foram, Senhor 
Presidente. E V. Ex.ª, Senhor Deputado Luiz Durão, 
na condição de Vice-Presidente da Comissão de 
Segurança, e o Senhor Deputado José Esmeraldo, 
membro efetivo, sabem que lutamos diariamente e 
brigamos pela nomeação desses profissionais para, 
neste momento, termos profissionais suficientes para 
dar apoio às vítimas dessas chuvas.  
 Concedo aparte ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules. 
  
 O Sr. Doutor Hércules – Acabarei tomando 
o restante do tempo de V. Ex.ª. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Ainda estou 
com tempo. O Senhor Presidente me concederá mais 
cinco minutos, e V. Ex.ª pode ter um aparte. 
 
 O Sr. Doutor Hércules –  Agradeço. Apenas 
recordo aos meus pares que propus, no ano passado, 
emenda ao Regimento Interno que possibilitava que 
qualquer cidadão fosse candidato a conselheiro do 
Tribunal de Contas sem precisar ser indicado por 
bancada partidária, por deputado ou pela Mesa 
Diretora. Na ocasião, não sei o que aconteceu, mas 
teve gente que até comentou que era projeto de um 
deputado só. Na verdade, parecia que tinha um pouco 
de ciúme naquele momento. Fiz um compromisso 
com a Transparência Capixaba de reapresentar o 
projeto, e desta vez não assinado por mim. Fiz uma 
indicação à Mesa Diretora, para que assim não tenha 
dono, nem o Senhor Deputado Doutor Hércules nem 
deputado nenhum. A Assembleia Legislativa é que 
poderá apresentar. Está nas mãos do Presidente da 
Mesa Diretora neste momento. Se S. Ex.ª quiser 
fazer, se a Mesa Diretora quiser fazer, é só apresentar 
a emenda ao Regimento Interno para suprimir esse 
trâmite do candidato a conselheiro ter que pedir favor 
a um deputado, a um partido, a uma bancada ou à 
Mesa Diretora.  
 Agradeço o aparte que V. Ex.ª me concedeu, 
e agradeço também ao Senhor Deputado Luiz Durão, 
que preside esta sessão. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Deputado José Esmeraldo, concedo aparte a V. Ex.ª. 
 
 O Sr. José Esmeraldo – Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, nosso querido amigo, parabenizo V. 
Ex.ª pela fala inteligente. Sabemos que V. Ex.ª é um 
parlamentar preocupado com o bem-estar da 
população do Estado do Espírito Santo. Não é à toa 
que V. Ex.ª está na tribuna da Assembleia 
Legislativa, fazendo sua fala, solicitando ao Governo 
recursos. São importantes o Governo estadual, 
federal e municipal. 
 Sabemos que as prefeituras, na verdade, estão 
quebradas. As prefeituras, os prefeitos do interior, 
estão em uma situação de penúria. O Governador 
Renato Casagrande, com muita habilidade e 
sensibilidade, até porque é do interior, de Castelo, e 
sabe da dificuldade que aquela população tem no dia 
a dia, encaminhou a esta Casa de Leis projetos 
oriundos do Poder Executivo com o objetivo de 
ajudar essa população carente. Nós, como deputados, 
estamos fazendo nossa parte. Estamos cumprindo a 
nossa obrigação. Estamos no parlamento aprovando, 
até porque deputado não tem férias. Quando dizem 
que os deputados estão em recesso, o que é recesso? 
Recesso é quando não tem sessão no parlamento. 
Mas não quer dizer que o deputado esteja de férias. 
Até mesmo por que se o Deputado ficar de férias 
nesse período e tiver interesse de voltar em uma 
próxima eleição, dificilmente voltará. Por isso, os 
Deputados estão nesta Casa exatamente fazendo a sua 
parte. 
 O Senhor Deputado Gilsinho Lopes, como 
sempre, também faz a sua parte. Não só aqui no 
Parlamento, mas principalmente na Comissão que faz 
parte como Presidente, na qual também sou membro 
efetivo, juntamente com o nosso querido Deputado 
Luiz Durão e o  Senhor Deputado Euclério Sampaio, 
que é a Comissão de Segurança. Temos a consciência 
tranquila de que a Comissão de Segurança tem feito  
um trabalho brilhante na área de segurança, Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. Inclusive, parabenizo V. 
Ex.ª. Digo também que  esta Comissão de Segurança 
tem ajudado sobremaneira o Governo do Estado. 
Quantas e quantas greves poderiam ter acontecido e 
deixaram de acontecer em função do trabalho da 
Comissão de Segurança. Por isso, nesta primeira 
oportunidade nesta Casa, neste ano de 2014, neste 
exercício, presto a minha solidariedade.  

V. Ex.ª poderá falar mais uns dez minutos se 
quiser, até mesmo porque quem preside esta Casa 
hoje é nosso irmão Senhor Deputado Luiz Durão. V. 
Ex.ª está  no microfone fazendo a sua  fala e eu no 
microfone de aparte; o nosso querido Deputado 
Doutor Hércules, como sempre presente e o nosso 
futuro Conselheiro do Tribunal de Contas, Senhor 
Deputado Claudio Vereza, não adianta olhar com 
essa cara feia pra mim não, também presente neste 
Parlamento, como sempre. São Deputados presentes. 
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Quando falei Conselheiro do Tribunal de 
Contas, referi-me ao seguinte: Seria uma injustiça, 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes, se na próxima 
vaga para Conselheiro entrar outro cara que na 
verdade seja colega nosso, ou que por meio do 
projeto do Senhor Deputado Doutor Hércules... O 
meu candidato será o Senhor Deputado Claudio 
Vereza, até por coerência. Sou coerente. Temos que 
ter coerência. Este Deputado deu a vida dele, 
trabalhou muito no Parlamento e continua 
trabalhando. O Senhor Deputado Claudio Vereza 
completará sessenta e cinco anos, é um homem de 
bem, é uma pessoa extremamente ética e correta. Em 
qualquer Casa que o Senhor Deputado Claudio 
Vereza esteja; em qualquer Corte que S. Ex.ª esteja, 
estará abrilhantando-a. Por isso, por questão de 
coerência, darei a S. Ex.ª o meu voto. O Senhor 
Deputado Claudio Vereza nunca me pediu nada, mas 
nós Deputados, desta Casa, neste momento, temos 
que render as nossas homenagens ao nosso decano 
Senhor Deputado Claudio Vereza, que trabalhou 
como Presidente, inclusive estivemos juntos na 
Presidência na época,  e  ajudei S.Ex.ª, que trabalhou 
com muita competência e lealdade abrindo as portas 
desta Casa de Leis, deste Parlamento para a 
população. Na  verdade, hoje  vemos que tudo  valeu  
a pena. Por isso, faço esta fala no que tange ao 
Senhor Deputado Claudio Vereza. Quando falei com 
S. Ex.ª, ficou meio assustado. Conheço o Senhor 
Deputado Claudio Vereza desde a  antiga Assembleia 
Legislativa, quando era localizada próximo ao 
Palácio Anchieta, e  S. Ex.ª sempre foi um cara 
brilhante.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, perdi os 
meus dez minutos e sei que V. Ex.ª sempre foi 
parceiro. Fiquei danado de ter perdido os meus dez 
minutos. Estou aqui em função do meu amigo Senhor 
Deputado Luiz Durão, nosso brilhante Deputado. 

 Finalizando nossa fala  dizemos o seguinte: 
estivemos nessa hecatombe, nessa chuva que foi 
considerada pela Nasa a maior chuva naquele 
momento em todo o mundo, em todo o universo. 
Neste Estado choveu de quatrocentos a setecentos 
milímetros pluviométricos. É chuva para o boi beber 
água em pé. Essa é a verdade. O boi bebe água em pé 
numa chuva de quatrocentos a setecentos milímetros 
pluviométricos. Foi uma coisa incalculável, uma 
coisa inadmissível, mas aconteceu e poderá acontecer 
em outras épocas.  

Estivemos presentes em vários bairros não só 
de Vitória, mas também do Município de Vila Velha 
principalmente. Podemos citar que estivemos na 
Igreja Católica do bairro Jóquei com o Senhor 
Gilberto Barroso, com todos aqueles moradores, com 
a esposa dele e entregamos dez pares de botas de 
cano longo para que a população passasse dentro 
d’água e não contrair a leptospirose que é uma 
doença terrível e muita gente está com essa doença. 

Essa é a verdade. Estivemos também no bairro 
Guaranhuns, outro local também alagado porque 
esses bairros estão abaixo do nível da maré. Então, as 
chuvas realmente causam um transtorno terrível e 
quando chove de quatrocentos a setecentos 
milímetros pluviométricos, com certeza isso vira uma 
hecatombe e foi o que aconteceu com a população 
sofrida.  

Temos certeza de uma coisa e podem anotar 
que no Município de Vila Velha isso não acontecerá 
mais. Isso foi, no nosso ponto de vista, uma 
mensagem. Temos certeza absoluta que o Prefeito 
Rodney Miranda, que foi Deputado conosco, tomará 
todas as providências na questão de bombeamento 
para jamais - isso foi um exemplo terrível - na região 
do  Município de Vila Velha, como outros prefeitos 
em outras regiões, termos volume de água desse tão 
grande.  

Estivemos no Rio Jucu e vimos dezessete 
bombas funcionando. Era bomba para todos os lados; 
uma quantidade de água incrível que puxava a água e 
jogava para dentro do Rio Jucu. Eram onze milhões 
de litros de água por hora, ou seja, era água com um 
volume estupendo.  

Queremos fazer um pedido deste microfone 
de aparte e já o fizemos da tribuna desta Casa: na 
região do Município de Nova Venécia, a ponte que 
liga esse município ao município ao lado, na verdade 
era a ponte do Rio Cricaré; uma ponte de madeira 
que sumiu. E há uns cinco anos colocaram um monte 
de pórticos para fazer a ponte e se esqueceram de 
fazê-la, deixaram a ponte de madeira e choveu às 4 
horas da madrugada e a água levou toda aquela ponte 
de madeira e hoje os moradores não têm como passar 
do Município de Nova Venécia para a região tão 
importante do Município de Vila Pavão. Estivemos 
nessa região e vimos que foi um desastre total.  

Fazemos um apelo ao nosso amigo e querido 
Deputado Luiz Durão, já que fizemos um aparte de 
dez minutos consentido pelo Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, até mesmo porque estamos doido 
para falar; a nosso pedido gostaríamos que V. Ex.ª 
concedesse mais dez minutos para S. Ex.ª e o 
agradecemos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUIZ DURÃO) - 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, concedo mais dois 
minutos para V. Ex.ª fazer a conclusão de sua fala. 
(Pausa)  

 
O Sr. Claudio Vereza - Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, em um dado momento vi uma capa 
do microfone de V. Ex.ª cair, possivelmente por isso 
ele está dando problema. Peço um aparte a V. Ex.ª. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Concedo um 

aparte a V. Ex.ª. 
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O Sr. Claudio Vereza – Apenas para 
agradecer ao Senhor Deputado José Esmeraldo as 
palavras carinhosas e elogiosas a minha pessoa e à 
minha atuação. Em relação ao Tribunal de Contas, 
confesso que vi com surpresa a colocação do 
Deputado, pelo fato de não haver neste momento 
perspectiva de abertura de processo para vaga para o 
Tribunal de Contas. Não há, que eu saiba neste 
momento, vaga para essa possibilidade.  

De tal forma que agradecemos ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo a gentileza, que exagerou 
um pouco nos elogios. Mas no momento oportuno 
conversaremos com os colegas a respeito do tema. 
Obrigado, Senhor Deputado José Esmeraldo, porque 
V. Ex.ª foi muito bondoso com este Deputado. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

Deputado Claudio Vereza, fazemos das palavras do 
Senhor Deputado José Esmeraldo as nossas em 
relação a V. Ex.ª, que é digno de todos os elogios que 
o Senhor Deputado José Esmeraldo fez, pois sempre 
representou com a maior decência esta Casa e é um 
dos maiores conhecedores do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa e respeita todos os 
colegas. Isso é muito importante para a nossa 
convivência harmônica que fazemos nesta Casa todos 
os dias.  

Senhor Deputado Luiz Durão, só queremos 
concluir dizendo que o Senhor Deputado José 
Esmeraldo tocou em um ponto em que nós da 
Comissão de Segurança, quando brigamos, lutamos e 
discutimos com o Governo para a nomeação de 
profissionais da área de Segurança é para que 
possamos reduzir os índices de violência no nosso 
Estado.  

Tivemos em 2009, dois mil e trinta e quatro 
homicídios; no ano de 2012, mil seiscentos e sessenta 
e  um homicídios; e no ano de 2013, mil e quinhentos 
e sessenta e cinco. Então, tivemos uma diminuição 
tímida do ano retrasado para o ano passado, mas 
graças ao trabalho que o Governador do Estado fez 
de reestruturação das Polícias porque nos últimos 
governos não houve concurso. Agora, temos um 
concurso neste Estado em que passaram trezentos e 
cinquenta e um  escrivães de polícia. Esperamos que 
o Governador Renato Casagrande nomeie todos eles; 
os oitenta e oito peritos criminais e criminais 
especiais; os cento e sessenta e quatro delegados de 
polícia; os assistentes sociais e os psicólogos porque 
é na repressão, é na investigação e é na inteligência 
que alcançaremos os criminosos mais periculosos do 
nosso Estado e do País. Na prevenção passamos com 
uma viatura caracterizada, mas o cidadão entra 
simplesmente dentro de um bar, abraça uma pessoa 
ou se esconde atrás de uma árvore. Mas na 
inteligência, que é a parte que a Polícia Judiciária faz, 
avançaremos ainda mais.  

Agradecemos ao Governador do Estado mais 
uma vez pela oportunidade de nomear os 
investigadores do concurso de 1995, os agentes de 

polícia do concurso de 2010, todos os delegados 
excedentes do concurso de 2010 e todos os escrivães 
daquele concurso a pedido da Comissão de 
Segurança. Muito obrigado e que Deus nos dê uma 
boa noite e que amanhã estejamos nesta Casa para 
votar os projetos em prol da sociedade capixaba. 
(Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Não havendo mais oradores inscritos e nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. 
Antes, porém, convoco os Senhores Deputados para a 
próxima, ordinária, dia 08 de janeiro de 2014, para a 
qual designo:  
 

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 n.o 01/2014; 
discussão única, em regime de urgência, nos termos 
do art. 227 do Regimento Interno, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 01/2014 e 02/2014; discussão 
única, em regime de urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.o 02/2014; 
discussão única, em regime de urgência, nos termos 
do art. 227 do Regimento Interno, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 03/2014 e 04/2014.  

 
Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

quarenta minutos. 
 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 
os Senhores Deputados Genivaldo Lievore, 
Aparecida Denadai, Glauber Coelho, Janete de Sá, 
Lúcia Dornellas e Marcelo Santos. 
 
 

SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SÉTIMA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 DE 
JANEIRO DE 2014. 
 

(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, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio Alvares, 
Esmael de Almeida, Genivaldo Lievore, 
Gilsinho Lopes, José Esmeraldo, Paulo 
Roberto, Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e 
Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO)  - Havendo número legal e invocando a 
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proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
                                               

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(O Senhor Deputado Doutor 
Hércules lê Isaías, 28:29) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da primeira sessão ordinária, 
realizada em 07 de janeiro de 2014. (Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 
leitura da ata)  
 
(Comparece a Senhora Deputada 
Solange Lube e assume a 1.ª 
Secretaria) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO S/N.º - 2014 
 

Vitória, 07 de janeiro de 2014. 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Exª. que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 07 de janeiro, 
nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
MARCELO SANTOS 

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

(Comparecem os Senhores 
Deputados Euclério Sampaio, Luiz 
Durão e José Carlos Elias) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Justificada a ausência. À Secretaria. 
Continua a leitura do Expediente. 
  
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Ofício 

s/n.o/2013, da Deputada Lúcia Dornellas, justificando 
ausência à Sessão Ordinária do dia 07 de janeiro, do 
corrente ano. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) –  Indefiro. 
Continua a leitura do Expediente. 
  
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Ofício s/n.o 

/2013, do Deputado Glauber Coelho, justificando 
ausência à Sessão Ordinária do dia 07 de janeiro, do 
corrente ano. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Indefiro. 
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Ofício 

s/n.o/2013, da Deputada Janete de Sá, justificando 
ausência à Sessão Ordinária do dia 07 de janeiro, do 
corrente ano. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) –  Indefiro. 
 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 - 2014 
 

Vitória, 07 de janeiro de 2014. 
 
Senhor Presidente: 
 

Solicito a V. Exª. que seja justificada minha 
ausência na Sessão Ordinária do dia 07 de janeiro, 
nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 
Interno. 

 
Atenciosamente, 

 
GENIVALDO LIEVORE 

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

(Comparece o Senhor Deputado 
Nilton Baiano) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Justificada a ausência. À Secretaria. 
 Continua a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
Ofício s/n.o /2013, da Deputada Aparecida Denadai, 
justificando ausência à Sessão Ordinária do 
dia 07 de janeiro, do corrente ano. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) –. Indefiro. 
 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.  

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

(Comparecem os Senhores 
Deputados Gildevan Fernandes e 
Roberto Carlos)  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

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 de 
imprensa, todos os servidores, bom dia! Senhor 
Presidente, mais uma vez falaremos sobre o que nos 
traz à Assembleia Legislativa durante este recesso, 
muitas vezes interpretado como férias, mas é 
totalmente indiferente. 

Somos Parlamentares representantes do 
Espírito Santo. Moro em Colatina, interior do Estado, 
e aproveito o período de recesso do Parlamento para 
conseguir estar presente de forma física em todos os 
municípios do Estado, principalmente nos que têm 
necessidade de que se compartilhe a presença física 
para a discussão do seu desenvolvimento. 

Neste momento o Espírito Santo passa por 
grande dificuldade. Acreditamos que esta tenha sido 
a maior enchente ocorrida em nosso Estado. Em 1979 
ocorreu uma enchente que deixou muitos danos em 

muitas cidades, inclusive em Colatina. Mas nessa 
última enchente o rio subiu muito rápido e as águas 
deixaram muitos prejuízos, não apenas materiais, mas 
muitas pessoas perderam a vida, o que comoveu o 
cidadão capixaba. 

Queremos fazer alguns registros. Primeiro 
sobre o povo do Espírito Santo que demonstrou ser 
solidário. Em várias ações humanitárias a população 
fez doações de cestas básicas, alimentos, água, 
colchões, cobertores, roupas... Uma demonstração 
para o Brasil e para o mundo de que a sociedade do 
Espírito Santo é unida. 

Ressaltamos também as ações do Governo do 
Espírito Santo, o que já fizemos. Queremos não 
apenas parabenizar, mas agradecer ao Governador 
Renato Casagrande seu desprendimento, a ajuda a 
todos os municípios, a ajuda a minha cidade, 
Colatina. Hoje mesmo vimos em um dos jornais 
regionais que muitas máquinas disponibilizadas pela 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano contribuíram 
para limpar as cidades de Colatina, Itaguaçu, Pancas, 
Alto Rio Novo, São Gabriel da Palha, Linhares, Santa 
Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Rio 
Bananal, enfim, onde houve necessidade emergencial 
o Governo esteve presente. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, ouviremos 
muitas criticas, até por estarmos nesta Casa para 
votarmos os projetos emergenciais que atendem a 
sociedade. Essas críticas acontecerão, muitas vezes, 
pela presunção de atos que podem não ser legais. 
Quando não há posicionamento, também acontecem 
as críticas. Um homem público precisa ter posição. 
 Parabenizamos o Governador Renato 
Casagrande; a Secretaria de Assistência Social; o 
Secretário Enio Bergoli, da Secretaria de Agricultura; 
o Secretário Iranilson Casado, da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, e todos os Secretários do 
Estado que contribuíram... 
 Ressaltamos o grande papel da Defesa Civil. 
O Coronel Carlos Marcelo D’Isep Costa liderou o 
processo de salvamento das vítimas que estavam 
desabrigadas e isoladas em todo o Estado do Espírito 
Santo e ajudou muito com informações que 
chegavam instantaneamente ao Governador. Falamos 
com S. S.ª quase todos os dias, por várias vezes, e 
todos os nossos chamados foram atendidos. Achamos 
que S. S.ª se multiplicou em cem. Em cada local, 
víamos o Coronel Carlos Marcelo D’Isep Costa e a 
sua equipe. Amanheciam em um lugar e à tarde 
estavam em outros municípios, na região da Grande 
Vitória, na região noroeste ou na região centro-
serrana. 
 O braço do Governo chegou a todos os 
lugares; uma demonstração de sensibilidade e de 
comprometimento.  
 Como Parlamentar, como agente fiscalizador 
da Constituição, deixamos a nossa contribuição e o 
nosso apoio ao Governador. Acreditamos que, neste 
momento, aprovaremos esses projetos para fazermos 
a reconstrução do Estado do Espírito Santo. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 
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(Comparecem os Senhores 
Deputados Jamir Malini e Marcelo 
Santos) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhores 
Deputados, Senhora Deputada Solange Lube, o 
Senhor Deputado Marcelo Santos está de volta, 
depois de longa e tenebrosa férias com chuva.  

Lemos os jornais de hoje e verificamos que 
alguns órgãos de fiscalização, que são responsáveis 
constitucionalmente, estão preocupados com os 
desvios nessa liberação de recursos para os 
municípios.  

Não queremos acreditar que neste trabalho de 
reconstrução do Estado, que está sendo desenhado 
pelo Governador Renato Casagrande e terá a sua 
aprovação nesta convocação, haverá qualquer tipo de 
desvio, de conduta improba por parte dos 
administradores. Será um acinte para com a 
sociedade se os prefeitos e os municípios desviarem 
os recursos em detrimento da população sofrida. 
Pessoas tiveram a vida ceifada e outras estão 
necessitadas. 

Os recursos que serão encaminhados para os 
municípios têm que vir para esta Casa para que 
possamos fiscalizá-los e aprová-los. Nos municípios, 
existem os vereadores, o Ministério Público local e o 
Tribunal de Contas para fiscalizar os atos do 
Executivo. Não acreditamos em atitudes assim. Isso 
não pode acontecer mais em pleno século XXI. 

Estamos muito tranquilo para votar os 
projetos que foram enviados pelo Governo. Estamos 
muito tranquilo e ciente de que esses recursos serão 
aplicados na reconstrução do Estado e no 
levantamento da autoestima das famílias que foram, 
simplesmente,  avassaladas pelas hecatombes, como 
bem disse o Senhor Deputado José Esmeraldo, 
porque os índices de chuvas foram muito elevados. 
 O Senhor Deputado Rodrigo Coelho falou 
com o Líder do Governo sobre uma emenda ao 
primeiro projeto de lei e estamos de acordo com S. 
Ex.ª, pois os desastres existentes não são decorrentes 
somente das chuvas, mas também das secas. Essa 
ajuda deveria ser igualmente estendida para cidades, 
como muitos municípios da região norte do Estado, 
que estão na seca há muito tempo, tendo em vista que 
não receberam as chuvas nem nesse período.  
 Senhor Presidente Theodorico Ferraço, o 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho apresentou uma 
emenda e conversou com o Líder do Governo. 
Gostaríamos que este entrasse em contato com a Casa 
Civil para que pudéssemos fazer uma avaliação, 
porque é uma emenda de extrema necessidade. Caso 
não seja possível, votaremos sem a emenda, em 
conformidade com o projeto original. 
 Todos os mecanismos de fiscalização estão à 

disposição do poder público estadual para que não 
ocorra desvio. Não devemos acreditar que algumas 
pessoas se locupletarão dessa situação gravíssima da 
sociedade para desviarem recursos destinados à 
recomposição das estradas, pontes destruídas e 
estrutura física dos municípios. 
 Entendemos que esse projeto que o Governo 
encaminhou é viável. Temos que votá-lo e, ao mesmo 
tempo, fiscalizar. Como essas mensagens virão para 
esta Casa, todos os recursos que foram destinados, 
poderemos requerer informações; não nos 
preocupamos com isso.  

Estamos aptos para votar, mas pedimos mais 
uma vez ao Líder do Governo que converse com o 
Secretário Chefe da Casa Civil a fim de que 
possamos avaliar a emenda do Senhor Deputado 
Rodrigo Coelho. Muito obrigado. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Atayde Armani. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, Senhora Deputada 
Solange Lube, Senhor Deputado Roberto Carlos, 
fazemos coro com o que foi dito pelos Senhores 
Deputados Da Vitória e Gilsinho Lopes. Sabemos 
que outros Senhores Deputados assomarão a esta 
tribuna e farão praticamente a mesma fala. 
 Esta Casa está se reunindo 
extraordinariamente neste recesso para aprovarmos 
projetos que amenizem a calamidade pública que está 
acontecendo no nosso Estado, nunca vista até então.  
 Participamos das enchentes de 1979 no nosso 
Município de Linhares, mas essa última foi pior do 
que a de 1979.  
 É um absurdo vermos desvio de recursos. Há 
poucos dias, no Município de Linhares, como já foi 
divulgado por uma TV local e jornais deste Estado, 
um guarda municipal, um funcionário efetivo do 
nosso município, desviou doações que foram feitas 
aos desabrigados. Esse funcionário encheu o carro de 
doações para levar para a residência dele na calada da 
noite, tanto o porta-malas quanto o banco traseiro do 
veículo.  
 Imaginem o que poderá ser feito por 
determinadas autoridades que têm o poder e a caneta 
na mão para determinar recursos para essa ou aquela 
obra, para esse ou aquele ato da administração.  
 Compete a esta Casa de Leis, por intermédio 
da Comissão de Finanças; ao Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo; ao Ministério Público e à 
imprensa do nosso Estado fiscalizar se esses recursos 
chegam à ponta, se chegam onde são determinados. 
Temos certeza de que, hoje, esta Assembleia 
Legislativa toma sua atitude ao de aprovar o mais 
rápido possível essa legislação. 
 O Senhor Governador Renato Casagrande, 
Senhor Deputado José Esmeraldo, não tem medido 
esforços desde o primeiro dia dessa calamidade de 
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correr por este Estado, de fazer o que pode ser feito 
para resolver da melhor maneira possível e o mais 
rápido possível. 
 
 O Sr. José Esmeraldo – V. Ex.ª me concede 
um aparte de trinta segundos? 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Perfeitamente. 
 

O Sr. José Esmeraldo – V. Ex.ª esteve nesta 
Casa ontem e faz a  sua parte , os deputados de uma 
maneira geral fazem a parte que cabe a S. Ex.as, mas 
tem deputado que é protegido pelo Governo e não 
estiveram ontem nesta Casa para votar e nem hoje 
estão presentes, certo, Senhor Deputado? 
Sou objetivo e temos que  ser. Falamos nesta Casa, 
chegamos hoje às 8h, todos os presentes chegaram 
cedinho e não faltamos sessão, mas tem gente que é 
privilegiado do Governo e não vota, não votou ontem 
e me parece que nem votará hoje. 
 

O SR. ATAYDE ARMANI – Agradecemos 
o aparte de V. Ex.ª, mas continuamos dizendo, 
Senhor Deputado José Esmeraldo, que cabe uma 
fiscalização ferrenha no sentido de que esses recursos 
cheguem àquelas pessoas que perderam tudo, teve 
pessoas que perderam tudo.  

No meu Município de Linhares; nos 
Municípios de Rio Bananal; de São Gabriel da Palha; 
de Barra de São Francisco, onde estive com o 
Prefeito ontem; de Colatina, e tantos outros: foram 
quase sessenta municípios que praticamente 
perderam tudo - Municípios de Itaguaçu, de Itarana e 
de Santa Maria de Jetibá -, sentimos ver a situação 
dessas pessoas que perderam tudo, e muitas famílias 
perderam vidas.  

Antes das pessoas colocarem a mão nesses 
recursos que aprovaremos hoje, antes de desviá-los, 
têm que pensar naqueles que perderam suas vidas, 
que perderam o seu patrimônio, que perderam a casa 
que levaram o longo de sua vida para construir.  
Por exemplo, o Município de Vila Velha, onde 
estivemos ontem com o Prefeito e vimos quando foi 
filmado em plena véspera de Natal e de Ano Novo, o 
quanto alagou aquela região.  

O Governador vai hoje à Brasília com a 
preocupação de angariar recursos para resolver esse 
problema dos canais do Município de Vila Velha, que 
é uma coisa de extrema necessidade, são recursos de 
ordem de trezentos e cinquenta milhões de reais, mas 
o Governador nos colocou ontem que não medirá 
esforços para entrar com duzentos milhões e o 
Governo Federal com cento e cinquenta milhões para 
que resolva esse problema do Rio Jucu e do Rio 
Formate, de todos esses afluentes no Município de 
Vila Velha. 

É esta a atitude que nós Deputados devemos 
tomar a partir de hoje: fiscalizar, fiscalizar e 
fiscalizar. A imprensa, o Ministério Público e o 

Tribunal de Contas fiscalizarem, porque senão as 
coisas acabam não acontecendo na ponta. 
 É isso que deixamos hoje em nossa fala, no sentido 
de que venhamos, principalmente, como deputados 
estaduais, com a nossa função: fiscalizar onde estão 
sendo colocados os recursos do Estado. (Muito 
bem!) 
 
(Comparece o Senhor Deputado Claudio Vereza) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados, antes de começar a 
nossa fala, dirigimo-nos ao querido Senhor Antonio 
Carlos Sessa – conhecido como Tonico, pois hoje é 
Dia do Fotógrafo. Portanto,  em nome desta 
Assembleia Legislativa e de todos os colegas 
homenageamos o Senhor Tonico, que é o arquivo 
vivo que temos não só nesta Casa, mas também no 
Estado, pois que os atos mais importantes do Estado 
o Senhor Tonico registrou e continua registrando, 
apesar das brincadeiras que fazemos com S. S.ª. S. S.ª 
viu o Doutor Luiz Buaiz e o Senhor Constantin Helal 
ainda meninos. S. S.ª testemunhou com a sua câmera 
vários episódios do nosso Estado, os bons e os ruins 
também, porque a vida é assim. Neste momento, 
damos um abraço, em nome não só da Assembleia 
Legislativa, mas de todo o povo do Espírito Santo, no 
nosso querido Tonico, que é a história viva que 
temos, que S. S.ª tem para contar. Parabéns, Tonico, 
pelo Dia do Fotógrafo. V. S.ª representa todos os 
fotógrafos do Estado neste momento e fazemos uma 
homenagem a V. S.ª. Muito obrigado pelo que tem 
feito por todos nós e pelo Estado. 
 Senhor Presidente, ouvimos alguns discursos 
já anunciando possíveis irregularidades que poderão 
surgir na distribuição dessas verbas, desses auxílios. 
Não temos que ser pessimistas, não devemos  
enxergar com esse espírito de que já irão subtrair, 
desviar recursos. Em primeiro lugar, temos que 
acreditar no cidadão, na solidariedade. Nada de 
pensar em discursos negativos, que desviarão 
dinheiro, que desviarão isso ou aquilo. Temos que 
pensar, em primeiro lugar, que todo mundo é 
honesto. Esse é o primeiro ponto. Com a comissão 
que o Senhor Presidente Theodorico Ferraço criará 
com os deputados para acompanhamento da 
distribuição desses recursos, junto com o Tribunal de 
Contas, com o Governo do Estado, com a assessoria 
do Governo, com as prefeituras, com todos os 
prefeitos, com a Defesa Civil, que fez um trabalho 
bom, com os secretários de ação social de todos os 
municípios, capitaneados pelo nosso querido Helder 
Salomão, que já convocou uma reunião, com certeza 
não haverá nenhum desvio de recurso. Temos que 
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pensar positivamente.  
 Na verdade, estamos muito satisfeito com o 
povo do Espírito Santo pela solidariedade. O povo 
fez, se uniu. Como já disse o saudoso Dom João 
Batista da Motta e Albuquerque: O povo é que salva 
o povo. Felizmente, fomos também capitaneados pelo 
Governador Renato Casagrande e toda a sua equipe, e 
pelo Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que logo 
se fez presente, ajudando o Governo a esclarecer e 
aprovar os pontos. Nós, com o Senhor Deputado José 
Esmeraldo, fomos os dois únicos presentes no 
Palácio Anchieta, e tomamos conhecimento em 
primeira mão desses projetos. Na ocasião, houve até 
uma brincadeira conosco, mas isso é coisa 
irrelevante. O importante é que estivemos lá, 
preocupados com o povo desabrigado, que morreu, 
que chorou e continua chorando. Isso é mais 
importante. Então, na verdade esse ponto foi muito 
positivo, essa união do povo. Não só do povo 
capixaba, mas do povo que vive no Estado, do povo 
que ajudou. 
 Tivemos ontem a cantora Anitta, que foi a 
Vila Velha. Foi um ponto muito positivo. A cantora 
Ivete Sangalo e o ex-jogador Romário, deputado 
federal, se colocaram à disposição. Lamentamos 
ainda que o cantor Roberto Carlos não tenha se 
manifestado em favor do povo da sua terra, do 
Espírito Santo.  
 Ressaltamos nossa satisfação por estar 
novamente nesta Casa trabalhando. No dia 02 de 
janeiro, às 6h, estávamos juntamente com o Senhor 
Rafael Correa, nosso chefe de gabinete, e o Senhor 
Brunno Costa, na porta do protocolo protocolizando 
os nossos projetos, as nossas sessões. É assim que 
trabalhamos.  
 Na verdade, quero dizer que não acontecerá 
nada, nada será desviado. Vamos ajudar, distribuir, 
fiscalizar, que é o papel do Poder Legislativo, o de 
fiscalizar todos os atos, especialmente os do Poder 
Executivo. (Muito bem!) 
 
(Comparece a Senhora Deputada Luzia Toledo) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) –  Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, aqueles que nos 
assistem através da TV Assembleia e da TV 
Educativa, nossos taquígrafos, funcionários desta 
Casa de Leis, profissionais da comunicação e 
jornalistas, volto à tribuna desta Casa para repercutir 
a violência na região do bairro Jardim Camburi. Já 
fizemos desta tribuna mais de cinquenta 
pronunciamentos deste Deputado e tivemos a 
oportunidade na prestação de contas do Governador 

do Estado, Senhor Renato Casagrande, de solicitar a 
S. Ex.ª que fosse instalada uma Companhia na região 
do bairro Jardim Camburi. S. Exª afirmou em alto e 
bom som que seria instalada naquela região a 
Companhia e aguardamos. Mas é importante que essa 
Companhia seja instalada o mais rápido possível na 
região de Jardim Camburi.  

Agora mesmo, ao abrirmos o jornal A 
Tribuna, soubemos que uma senhora de setenta e dois 
anos, moradora da Rua Silvino Grecco, que é uma 
rua importante, praticamente é uma das ruas 
principais do bairro Jardim Camburi, ao sair de sua 
casa e pegar o seu carro foi abordada por três 
marginais, três adolescentes. Diga-se  de   passagem 
que adolescentes são aqueles indivíduos que, na 
verdade, não podem nem mostrar a cara no jornal 
porque a lei os protege. A lei não protege o chefe de 
família, mas protege o marginal, aquele que ainda 
não completou dezoito anos de idade. Essa senhora 
foi sequestrada, e o esposo dela, com setenta anos de 
idade, quando soube do sequestro da sua esposa, 
passou mal. Na verdade, segundo o jornal A Tribuna, 
esse senhor se mudará daquele bairro. Isso é muito 
triste porque ele mudará do bairro de Jardim 
Camburi, onde ele criou seus filhos mudará porque a 
região não tem segurança.  

Por isso, tomamos a liberdade da tribuna 
desta Casa, neste ano que se inicia, no exercício de 
2014, de reivindicar, solicitar novamente ao Governo, 
à Secretaria de Segurança, ao Senhor André Garcia, 
que implante a Companhia. Precisamos de um ponto 
fixo na região do bairro Jardim Camburi. Não 
funciona essa questão de passar motos ou viaturas 
porque ao passarem o bandido vê e depois assalta. É 
lamentável.  

Solicito que focalizem a manchete do jornal 
A Tribuna, que diz; Empresária resgatada por filho. 
A empresária foi resgatada pelo seu filho, que teve de 
pagar dez mil reais para os marginais adolescentes 
porque se não pagasse a mãe desse jovem com 
certeza seria morta.  

Portanto, é lamentável que precisemos voltar 
a esta tribuna e voltaremos quantas vezes forem 
necessárias para defender a população do bairro 
Jardim Camburi, ou qualquer população de qualquer 
município ou de qualquer bairro do Estado do 
Espírito Santo. É inadmissível que isto aconteça. 
 Solicitamos ao Governo, solicitamos ao 
Senhor André Garcia que proceda com urgência 
urgentíssima a instalação dessa Companhia para que 
não aconteça o que aconteceu recentemente na Rua 
Silvino Grecco, no bairro Jardim Camburi, onde uma 
senhora de setenta e dois anos foi sequestrada e para 
ser liberta, seu filho teve de pagar um resgate de dez 
mil reais.  

É triste termos que vir à tribuna desta Casa 
para repercutir aquilo que já deveria ter sido instalado 
há muito tempo na região de Jardim Camburi  a 
Companhia, que é exatamente isso que a população 
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precisa e merece todo o respeito não só desta Casa 
mas de toda  a sociedade.  
 
(Comparece o Senhor Deputado Marcos Mansur) 
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Antes de passar a palavra para o 
Senhor Deputado Esmael de Almeida, comunicamos 
às Senhoras e aos Senhores Deputados que a Mesa 
indeferiu  os pedidos de justificativas de faltas, uma 
vez que dos seis requerimentos apresentados, apenas 
dois assinaram. E esse equívoco a Mesa não pode 
aceitar. Os Senhores Deputados que não fizeram sua 
assinatura, quando estiveram nesta Casa, podem 
assinar que será justificada posteriormente.  
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Esmael de 
Almeida.  
 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (Sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados; telespectadores 
que nos assistem pela TV Assembleia; imprensa, 
assomamos a esta tribuna nesta manhã, neste 
momento, para falar um pouco também dessas fortes 
chuvas que caíram no nosso Estado. Já vimos vários 
parlamentares se pronunciarem nesta Casa com muita 
tristeza. É com muita tristeza que vemos vários 
irmãos nossos, famílias, sofrendo com as 
consequências das fortes chuvas que caíram no nosso 
Estado. Mas por outro lado vimos e observamos esse 
grande mutirão da solidariedade que aconteceu no 
nosso Estado. Participamos desses momentos e nunca 
vimos nesta cidade de Vitória um grande 
engarrafamento causando grande transtorno no 
trânsito, pessoas e filas de carros para entregar 
alimentos na Praça do Papa. Foi muito bonito vermos 
esse movimento e comprovarmos realmente que 
nosso povo - o povo capixaba - é muito solidário. 
Nunca vimos tanta mobilização, esse movimento de 
pessoas levando alimentos para os desabrigados. 
Vimos empresários se dirigindo àquele local para dar 
sua participação. Observamos também empresas 
cedendo seus veículos, seus caminhões, suas carretas 
para transportar os alimentos. Pessoas simples 
descendo os morros, levando os alimentos até o local 
do depósito. Realmente isso mostra o quanto o povo 
é solidário.  

Também não poderíamos deixar de falar 
como é impressionante o trabalho das igrejas Batista, 
Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, 
Maranata, Adventista, Wesleyana, Internacional da 
Graça de Deus, igrejas Mundial e Universal. Vimos 
um grande movimento das igrejas em todos os 
lugares, em todas as cidades, juntando alimentos e 
conduzindo-os àquelas pessoas que necessitam.  
Parabenizamos todas as igrejas e também a igreja 
católica, que se mobilizaram fortemente recebendo o 
produto e levando onde o povo necessitado. Muitas 
roupas também foram cedidas. Não poderíamos 

deixar de parabenizar todas as igrejas: evangélicas e 
católicas, por esse grande mutirão, esse grande 
trabalho que fizeram.  

Hoje, ainda estamos coletando uma grande 
quantidade de material no bairro Campo Grande, na 
igreja batista e nesta cidade, na 1.ª Igreja Batista, com 
o pastor Oliveira. Ontem, conversamos para pegar 
um grande volume de material que ainda foi 
disponibilizado para o devido encaminhamento para 
a população que tanto precisa.  

Parabenizamos aqueles que estivam na linha 
de frente, como o Exército, a Marinha, a Defesa Civil 
capitaneando esse grande movimento.  
Também parabenizamos a Cesan que teve um papel 
fundamental, trabalhou noite e dia; dia e noite para 
que se evitassem maiores problemas que é a falta de 
água devido às fortes chuvas que destruíram várias 
captações.  

Estivemos ontem com o Senhor Paulo Ruy 
Carnelli, Presidente da Cesan que nos mostrou o 
trabalho que essa grande empresa, que tenho orgulho 
em ter trabalhado por trinta e sete anos, realizou para 
a população. 

Encerrando, não poderíamos deixar de 
parabenizar o grande comandante dessa tarefa, o 
nosso Governador o Senhor Renato Casagrande, pelo 
grande trabalho feito e que nos deixa enquanto 
deputados, capixabas, cidadãos, orgulhosos pelo 
trabalho de S. Ex.ª que visitou todos os lugares, 
distritos, vilas e municípios prestando socorro e ajuda 
a todas as pessoas. 

Senhor Governador Renato Casagrande, 
tenha certeza que este colegiado, estes parlamentares 
analisarão os projetos e não temos dúvidas que serão 
apreciados e aprovados. Parabéns pelo grande 
trabalho feito em prol dos capixabas nesse momento 
tão difícil! (Muito bem!) 
 

O SR. LUIZ DURÃO - Senhor Presidente, 
pela ordem! Gostaríamos de registrar a presença, 
nesta Casa, do Senhor Stéfano Silotti, vereador pelo 
Município de Linhares; dos Senhores Roberto Araújo 
e Ronaldo de Almeida, jornalistas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Está registrado. Sejam bem-vindos os 
ilustres visitantes que nos honram com as presenças. 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Sandro 
Locutor. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 
Deputadas, Senhores Deputados, funcionários desta 
Casa, companheiros, amigos que nos acompanham 
através da TV Assembleia e da TV Educativa, 
inicialmente, nos solidarizamos com todo o povo do 
Estado do Espírito Santo em virtude das chuvas, 
motivo pelo qual estamos nesta Casa convocados 
extraordinariamente. Estamos de prontidão, 
cumprindo nossa obrigação a serviço do povo do 
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Estado do Espírito Santo. 
Registramos nossa solidariedade e não é 

preciso demonstrar por meio de fotos, facebook, 
conversas, o trabalho pelo qual contribuímos nesse 
momento tão triste de um final de ano que se 
esperava ser festivo, mas ocorreram tragédias que 
assolaram nosso Estado. 

Felicitamos também, Senhor Presidente, o 
Senhor Governador Renato Casagrande, pelo espírito 
de liderança, de cidadão, de solidariedade. Durante o 
período de chuvas, S. Ex. esteve presente em todas as 
regiões com problemas graves, acompanhando de 
perto, coordenando todas as ações, intervindo para 
que o nosso povo, nossa gente que é o nosso maior 
patrimônio fosse de fato assistido pelo Poder Público. 

A iniciativa da reconstrução do Estado do 
Espírito Santo foi apresentada à Assembleia 
Legislativa em ato histórico com a vinda do Senhor 
Governador pessoalmente para convocar esta Casa a 
votar o pacote de reconstrução. Importante iniciativa 
demonstrada por parte de S. Ex.ª o respeito e 
consideração para com esta Casa. 

O pacote que votaremos em instantes dará 
condições mais rápidas, muito mais céleres para que 
os problemas que atingiram o Estado do Espírito 
Santo possam ser sanados. 

A atenção do Senhor Governador com o 
cidadão humilde, com os comerciantes, com os 
produtores agrícolas, com todos os segmentos da 
sociedade, foi importante.  

Senhor Presidente, Theodorico Ferraço, é 
importante salientar que a Assembleia Legislativa 
esteve presente em todos os momentos nessas 
viagens, nessas discussões, conversas e na busca por 
soluções.   É importante frisar porque muitas vezes 
apenas são colocadas pecha em cima do parlamento, 
mas sempre estamos de prontidão, viabilizando a 
governabilidade para que o Senhor Governador 
Renato possa gerir com tranquilidade o Estado do 
Espírito Santo. Claro que algumas contradições, 
algumas discussões acontecem, até porque aqui é o 
Parlamento, mas o divergir para o bem e o convergir 
para o melhor é sempre o melhor caminho.  
 Queremos falar sobre dois temas importantes 
também, Senhor Presidente. Vimos no jornal A 
Tribuna o Presidente do Tribunal de Contas, Senhor 
Domingos Taufner, falando que o risco de desvios 
desses recursos são enormes. Realmente, pode 
acontecer como em toda instituição, mas devemos 
partir do pressuposto que nossos prefeitos, que as 
pessoas que  trabalham na assistência social, que se 
doaram no trabalho de socorro dessa população estão 
também conscientes de que esses recursos são  para 
amparar quem  verdadeiramente  necessita. Esses 
recursos não são para clientelismo eleitoral, para voto 
de cabresto.  

A fiscalização é importante, mas temos que 
partir do pressuposto que todo mundo é honesto, que 
as pessoas estão trabalhando no momento 
solidariamente com a população do Estado do 
Espírito Santo. A fala do Presidente do Tribunal de 

Contas é importante. Temos que fiscalizar, mas não 
vemos, Senhor Presidente, esse risco enorme de 
desvios dada a solidariedade demonstrada pelo povo 
e pelos servidores públicos dos municípios e do 
Estado do Espírito Santo. Queremos crer que a 
honradez, o caráter, o bom-senso das pessoas 
prevalecerão para ajudar o próximo, como foi 
demonstrado por toda população do Estado.  
 Enaltecemos a postura do Presidente do 
Tribunal de Justiça, Doutor Sérgio Bizzoto, em 
suspender a implantação do processo eletrônico. 
Havia um questionamento muito grande. Houve 
protestos em Vitória por parte dos advogados. A 
OAB solicitou a suspensão do processo. A 
Associação dos Magistrados, por meio do Senhor 
Sérgio Ricardo de Souza,  também reivindicou a 
suspensão da implantação do processo eletrônico. O 
próprio Ministério Público ainda não tinha sua 
adaptação.  

O Doutor Sérgio Bizzoto demonstrou ter 
bom-senso ao entender a necessidade não só dos 
advogados, dos servidores e dos agentes processuais, 
inclusive preparando, dando novo treinamento a 
todos os servidores do Tribunal em consonância com 
o sistema do Conselho Nacional de Justiça. 
 Felicitamos o Senhor Sérgio Bizzoto pela 
postura adotada logo no início da gestão como 
Presidente do Tribunal de Justiça. (Muito bem!)    
 

(Comparece o Senhor Deputado Freitas) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Parabenizamos o Senhor Deputado 
Sandro Locutor pelo pronunciamento. A postura do 
Senhor Sérgio Bizzoto significa que S. Ex.ª assume a 
Presidência do Tribunal de Justiça com pé firme e 
respeitando as legalidades que tem juramentado em 
toda sua vida como juiz. Acreditamos muito em S. 
Ex.ª e sabemos que o Tribunal de Justiça está muito 
bem entregue.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 
 

O SR. GENIVALDO LIEVORE – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e 
Senhores Deputados, ressaltamos a importância da 
solidariedade do povo capixaba, principalmente nesse 
momento difícil de muitas chuvas, de situações 
diversas em que o povo se mostrou solidário, 
participativo, assim como os Governos Estadual e 
Federal. Os municípios melhores estruturados deram 
respostas mais rápidas.  
 

O Sr. Doutor Hércules – Senhor Deputado, 
já havíamos falado com o Presidente, mas, 
informamos a todos que nos retiraremos da sessão em 
virtude de uma reunião com o Secretário de Estado 
da Saúde e o Ministério Público, para a possível 
requisição por parte do Estado para reabertura do 
Hospital dos Ferroviários. Convido os membros da 
Comissão de Saúde para participarem, e  
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pretendemos retornar para a sessão. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Solicitamos ao Senhor Deputado 
Doutor Hércules que  vá à reunião sozinho, que os 
membros da Comissão não o acompanhe porque 
precisaremos de quorum para a votação que 
acontecerá dentro de alguns minutos. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore. 
 

O SR. GENIVALDO LIEVORE – 
Portanto, quando comparamos a realidade, Senhor 
Deputado Claudio Vereza, de 1979 com a realidade, 
agora, para nós que vivemos no Município de 
Colatina e acompanhamos quando o Rio Doce nos 
assustou em 1979, Dom João Batista da Motta 
Abuquerque disse: só o povo salva o povo. Por que S. 
Rev.ma pronunciou esta frase? Porque naquela época o 
Governo Federal, o Governo do Estado e dos 
Municípios não tinham condições mínimas de 
estrutura para dar respostas às calamidades públicas. 
Agora, além do Governo do Estado, do Governo 
Federal, Municipal e a solidariedade do povo que 
nunca falta em momento algum, foi possível acolher 
as famílias mais atingidas. O Governo Federal, no dia 
24 de dezembro, editou a Medida Provisória n.º 631, 
que facilita os municípios terem acesso aos recursos 
do Governo Federal. Com um plano de trabalho 
encaminhado para o Governo Federal, eles serão 
atendidos para reconstrução das situações 
emergenciais.  

Ainda no ano de 2013, o Governo da 
Presidenta Dilma Rousseff editou a Medida 
Provisória n.º 637, abrindo crédito extraordinário 
para a Secretaria de Integração, que cuida das 
questões anormais, emergenciais e de calamidade, no 
valor de um bilhão e trezentos milhões de reais. Ou 
seja, o Governo Federal deu respostas rápidas.  
Agora os Municípios precisam organizar seus planos 
de trabalho para encaminharem ao Governo Federal e 
para também o Governo do Estado, que dá respostas 
e encaminha para esta Casa diversos projetos 
importantes, como o de garantir às famílias atingidas 
crédito de até dois mil e quinhentos reais para compra 
de móveis. Essa será uma ajuda fundamental. Além 
daqueles que têm Fundo de Garantia e não tiveram 
saques nos últimos doze meses, poderão sacar até seis 
mil e duzentos e vinte reais para atender as situações 
emergenciais. São diversas respostas que amenizarão 
o sofrimento do nosso povo neste momento difícil e 
de calamidade pública, e isso é importante. 

Diferente do que está hoje na mídia, o 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo colocou-se à disposição para 
acompanhar e orientar os municípios, porque é esta a 
sua função, ou seja, orientar os municípios neste 
momento, as gestões municipais que têm dificuldade 
não só na elaboração de projetos, mas na execução 
dos serviços. É importante que neste momento todos 
os órgãos públicos - Ministério Público, Tribunal de 

Contas e Poder Judiciário – possam, junto como o 
Poder Executivo e esta Casa Legislativa, estar 
solidários também a esta resposta que o povo tanto 
espera e depende de nós. (Muito bem!). 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Paulo Roberto. 
 

O SR. PAULO ROBERTO - Senhor 
Presidente, declino. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 
palavra ao Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 
 

O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 
Presidente, declino. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tendo S. Ex.ª declinado e não 
havendo mais oradores inscritos, passa-se à Ordem 
do Dia.  
 
Discussão única, em regime de urgência, nos termos 
do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 01/2014, da (1.ª S.L.E.), oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 01/2014, que cria, em caráter 
emergencial, o Cartão Reconstrução ES e autoriza o 
subsídio ao pagamento de juros, destinados a 
assistência à população atingida pelas chuvas. 
Publicado no DPL do dia 08/01/2014.  
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DA 
CIDADANIA, DE SANEAMENTO, DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE INFRAESTRUTURA 
E DE FINANÇAS). 

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 (Pausa) 

Apenas quero consignar, a exemplo de todos 
os Senhores Deputados, esse momento histórico que 
a Assembleia Legislativa é solidária com o Governo, 
com o povo do Espírito Santo, principalmente os 
atingidos pela chuva, comparece praticamente à 
unanimidade dos seus  membros para votar esses 
projetos que são da mais alta importância. 
 É preciso que se diga, pois ouvimos 
comentário em sentido de crítica, que os Senhores 
Deputados, nesses dias que as mensagens vieram, se 
debruçaram sobre os projetos. 

Eu, principalmente, vou avocar a 
responsabilidade, não em razão de pretensão tola e vã 
de querer ser o relator das matérias... Examinei a 
matéria e para facilitar o trabalho vou me propor a ser 
o relator, para efeito de ajudar na votação da 
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Comissão de Justiça. Mas quero deixar claro, Senhor 
Presidente, que esses projetos são da mais alta 
importância e o primeiro deles V. Ex.ª já anunciou a 
ementa. Trata-se de uma mensagem importante 
porque diz respeito ao Cartão Reconstrução. O 
Senhor Deputado Paulo Roberto conversou conosco, 
e isso é muito bom. Vários colegas nossos 
examinaram os projetos, apresentaram sugestões e já 
vamos ter a primeira emenda aprovada. Vou dar 
parecer favorável à emenda do Senhor Deputado 
Paulo Roberto. 
 Quanto ao projeto em si, Senhor Presidente, 
não vou me estender; porque é óbvio que o 
sentimento da Casa é unânime em favor daqueles que 
foram flagelados pelas chuvas. Mas, vou dizer que o 
Projeto de Lei é constitucional, obedece às normas 
legais. 
 Vamos recapitular: examinei o Projeto de 
Lei, ao qual foram oferecidas duas emendas, uma do 
Senhor Deputado Paulo Roberto e outra do Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho. Examinei e achei 
interessantes as duas emendas. Inclusive, a emenda 
do Senhor Deputado Paulo Roberto dá uma 
transparência muito grande à entrega desses cartões. 
A segunda emenda, do Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho, substitui a expressão chuvas por desastres 
naturais; e isso traduz o que aconteceu agora no 
norte do Espírito Santo, em que os municípios de 
Pedro Canário e Boa Esperança foram castigados 
pelo sol. 
 O nosso parecer é favorável ao Projeto de Lei 
do Governo que inaugura essa série de projetos; e 
louvamos os Senhores Deputados Paulo Roberto e 
Rodrigo Coelho que apresentaram duas emendas. A 
emenda do Senhor Deputado Rodrigo Coelho 
substitui a expressão chuvas por desastres naturais, o 
que é mais compatível, e a do Senhor Deputado 
Paulo Roberto, numa medida que está dentro daquele 
pensamento nosso - achamos que devemos dar todo 
apoio, mas as normas serão rígidas, conforme foi dito 
pelo Tribunal de Contas e pelo Senhor Governador - 
diz que O Estado deverá publicar na imprensa oficial 
a listagem com o nome do beneficiário responsável, 
por município. Com isso todos saberão quem recebeu 
recursos, não tem mistério, não tem segredo, 
proporcionando uma total transparência e evitando 
que alguém possa usar recursos dessa ordem, que é 
humanitário, necessário, em proveito político ou em 
qualquer outro proveito. 
 Senhor Presidente, opinamos pela 
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n.º 
01/2014, com as emendas dos nobres Senhores 
Deputados Paulo Roberto e Rodrigo Coelho. (Muito 
bem!) (Pausa) 
 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 
Presidente, peço a palavra para discuti-lo. 

 O SR. PRESIDENTE – (ELCIO 
ALVARES) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Claudio Vereza. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, apenas lembrar ao 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho que também no 
Artigo 1.º a nova expressão adotada com a emenda 
deve ser corrigida, ficando assim: Fica criado, no 
âmbito do Poder Executivo, em caráter emergencial, 
auxílio financeiro denominado Cartão Reconstrução 
ES, destinado a famílias atingidas por desastres 
naturais. 
 Trata-se de uma emenda ao Artigo 1.º, mas 
também ao Artigo 3.º. Como a emenda do Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho foi feita por escrito, peço a 
V. Ex.ª que incorpore em seu relatório essa alteração 
redacional ao art. 1.º também. (Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Continua 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) – Aviso aos Senhores Deputados que as 
emendas são bem-vindas porque é o exercício do 
mandato do deputado o direito de fiscalizar, mas 
teremos que fazer uma sessão extraordinária e deixar 
o último projeto para ser votado na mesma, para 
termos que fazer a convocação com matéria além das 
emendas a serem aprovadas em novo parecer da 
Comissão de Justiça. 
 

O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 
Presidente, sua intervenção é muito pertinente. Por 
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orientação de V. Ex.ª já pensamos, em companhia do 
Senhor Deputado Dary Pagung, Presidente da 
Comissão de Finanças... E vamos eleger o Projeto de 
Lei Complementar n.º 04/2014, ao qual todas as 
comissões, de Justiça, de Infraestrutura e de 
Assistência Social, irão oferecer parecer; a única que 
não o fará e a presidida pelo Senhor Deputado Dary 
Pagung, que pede vista. Então, na convocação que V. 
Ex.ª fará logo em seguida, esse projeto... 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Terei que fazer nova convocação para 
a redação final. 
 

O SR. ELCIO ALVARES – A orientação 
de V. Ex.ª é impecável. Acredito que daremos uma 
resposta muito positiva. O primeiro projeto, para a 
nossa Comissão de Justiça, já foi uma grande vitória 
com a presença dos titulares e do Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, ao meu lado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Fiz essa observação para que todos os 
Senhores Deputados tomassem conhecimento de que 
precisaremos da paciência dos Senhores Deputados 
para uma nova sessão em seguida a esta. 
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 n.º 01/2014 cria, em 
caráter emergencial, o Cartão Reconstrução ES e 
autoriza o subsídio ao pagamento de juros, destinados 
a assistência à população atingida pelas chuvas. O 
benefício do Cartão Reconstrução tem critérios, é 
destinado a famílias cadastradas no Cadastro Único 
do Governo Federal, com renda familiar de até três 
salários mínimos, e será para a compra de imóveis, 
eletrodomésticos, material de construção ou outro 
bem ou mercadoria danificados. 

Além disso, o projeto autoriza o Governo do 
Estado a efetuar a equalização do pagamento de 
juros, ou seja, o Governo do Estado subsidiará os 
juros, para que as instituições financeiras estaduais, 
para que o Banestes empreste para os que ganham 
mais de três salários mínimos, e tenham também 
acesso a crédito. Essas famílias que ganham mais de 
três salários mínimos não receberão o Cartão 
Reconstrução. 

O projeto ainda autoriza o Governo a abrir os 
créditos necessários, incluir no Plano Plurianual e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

Portanto, é um Projeto simples, mas que tem 

um grande alcance social pelas famílias atingidas, 
principalmente aquelas que não têm nem Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço ou que já, nos últimos 
doze meses, utilizaram seus recursos do Fundo de 
Garantia para fazerem frente a essas despesas que, 
agora, foram atingidas pelos desastres, neste caso, as 
chuvas e outras questões provocadas, enchentes, 
deslizamentos que ocorreram não só na Grande 
Vitória, mas na maioria dos Municípios do interior do 
Estado do Espírito Santo. 

O projeto é importante para garantir a 
cidadania e a vida das pessoas. Meu relato é pela 
aprovação, com as emendas apresentadas pelos 
Senhores Deputados Rodrigo Coelho e Paulo Roberto 
e as correções também feitas pelo Senhor Deputado 
Claudio Vereza. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 

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

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

O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Cidadania, esse é o único 
projeto ao qual farei intervenção, até porque com 
certeza daremos celeridade ao processo desses 
projetos, extremamente importantes. 

Parabenizo a decisão do Governo do Estado 
em propor essa ajuda emergencial para os nossos 
irmãos capixabas que tiveram suas casas, seus 
eletrodomésticos e seus móveis atingidos por esse 
evento climático que, sem sombra de dúvida, foi o 
maior que vi nos meus anos de vida. 

Lembro-me, perfeitamente, do verão do ano 
de 1979 - ainda morava no bairro Paul - e foram 
quase trinta dias ininterruptos de chuvas que 
atingiram muito a região Norte do Estado do Espírito 
Santo e a Grande Vitória.  

Mas, sem sombra de dúvida, essas duas 
semanas que tivemos no mês de dezembro, com mais 
de setecentos e cinquenta milímetros de chuva, ou 
seja, praticamente a metade do que deveria chover no 
ano, choveu durante duas semanas. 

Vimos as imagens, tivemos oportunidade de 
estar nos abrigos em nossa cidade, e o desespero da 
nossa população e, ao mesmo tempo, a solidariedade 
do povo capixaba. 

O Governo do Estado acerta ao propor esse 
recurso de dois mil e quinhentos reais que, Senhor 
Deputado Marcos Mansur, pode parecer pouca coisa, 
mas é a vara inicial para o cidadão começar a 
recuperar sua vida.  

No caso do cidadão do Município de Serra, 
além dos dois mil e quinhentos reais que o Governo 
do Estado aportará, terá mil e quinhentos reais, 
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Senhor Deputado Nilton Baiano, da Prefeitura 
Municipal.  

Portanto, o cidadão do Município  de Serra 
que teve a sua casa atingida,    que tem renda entre 
zero e três salários mínimos e que esteja incluído no 
Cadastro Único, terá quatro mil reais para começar a 
recuperar, a reconstruir a sua vida.  
 A classe política do Espírito Santo está 
preparada para este momento de dificuldade do nosso 
Estado. Fazemos um elogio público ao Senhor 
Senador Ricardo Ferraço que teve sensibilidade, na 
reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado, 
liderado pelo nosso Governador Renato Casagrande, 
de propor que a bancada federal, composta por dez 
Deputados Federais e três Senadores, confluísse todas 
as suas emendas – num total de mais de cento e 
noventa milhões de reais –, para serem investidos 
pelo Governo do Estado em obras de recuperação em 
função das fortes chuvas. Foi uma proposta de um 
político que tem a visão correta da dimensão do que 
foi esse desastre que aconteceu no Espírito Santo.  

Ao mesmo tempo, não temos dúvida de que o 
Governo Federal, que já está comparecendo com a 
ajuda ao Estado do Espírito Santo, amanhã se 
comprometerá mais ainda quando o Senhor 
Governador Renato Casagrande levar o plano de 
reconstrução do Estado do Espírito Santo.  

A classe política do Estado do Espírito Santo 
está à altura de solucionar esse problema. A bancada 
federal comparecendo com esta proposta que 
considero boa, com mais de cento e noventa milhões 
de reais em emendas individuais sendo canalizadas 
para a reconstrução, amanhã não temos nenhuma 
dúvida de que a bancada federal do Espírito Santo 
estará junto com o Senhor Governador Renato 
Casagrande nas reuniões que serão feitas em Brasília, 
principalmente na reunião com a ministra do 
planejamento.  
 Aqui, no Estado, a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo está dando o exemplo. 
Gostaria que a TV mostrasse o painel com vinte e 
seis deputados presentes. Com certeza os deputados 
ausentes tinham compromissos pré-agendados e não 
puderam estar presentes. Mas não temos dúvida de 
que os quatro Senhores Deputados ausentes, onde 
estiverem, estão torcendo para que possamos aprovar 
esse projeto, para que possamos amenizar o 
sofrimento desse povo que sofreu com esse evento 
climático que, insisto, foi um dos maiores que vi 
passar nessa minha curta passagem pela terra, Senhor 
Deputado Nilton Baiano. Segundo os analistas, foi o 
maior evento climático dos últimos cem anos no 
Espírito Santo.  
 Estamos à altura. O povo capixaba está à 
altura desse desafio e demonstrou com sua imensa 
solidariedade.  

Votaremos no projeto e parabenizamos os 
Senhores Deputados Paulo Roberto e Rodrigo Coelho 
pelas emendas. Essas emendas propostas por esses 

dois deputados fortalecem o projeto, dão 
transparência e alargam as suas possibilidades. 
(Muito bem!) (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Obrigado, Senhor 
Deputado Roberto Carlos, pois seu pronunciamento 
não somente ajuda esta Casa a conhecer o projeto, 
mas também a sociedade. Um projeto bem debatido, 
cujo conteúdo é de conhecimento não só dos 
deputados, mas também daqueles que nos assistem.  

Continua 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, com as 
emendas.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Retira-se momentaneamente o Senhor Deputado 
Doutor Hércules) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Saúde e Saneamento, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILDEVAN FERNANDES) – Senhor Presidente, 
na ausência do Senhor Deputado Doutor Hércules, 
Presidente da Comissão de Saúde e Saneamento, em 
função de um compromisso importante, isto é, uma 
reunião para discussão sobre a reabertura do Hospital 
dos Ferroviários, na forma regimental assumo a 
presidência e convoco seus membros os Senhores 
Deputados Genivaldo Lievore, Rodrigo Coelho, 
Luzia Toledo e José Esmeraldo. (Pausa)  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  
Senhores membros da Comissão de Saúde e 
Saneamento, trata-se do Projeto de Lei n.º 01/2014, 
oriundo do Governador do Estado, que cria, em 
caráter emergencial, o Cartão Reconstrução Espírito 
Santo e autoriza o subsídio ao pagamento de juros, 
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destinados a assistência à população atingida pelas 
chuvas.  

Nossos parabéns e cumprimentos ao 
Governador Renato Casagrande por sua ação 
importante, eficaz, emergencial que denota sua 
capacidade, diante do Governo, como estadista. 
Todas as ações de S. Ex.ª são merecedoras dos nossos 
elogios. A Assembleia Legislativa se coloca como 
parceira das soluções em favor do povo capixaba. 

Relatamos pela aprovação do presente 
projeto, com suas respectivas emendas. (Muito 
bem!) (Pausa) 

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

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Com o 

relator.  

 
O SR. RODRIGO COELHO – Com o 

relator. 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator. 
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Saúde e Saneamento, 
com as emendas.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(RODRIGO COELHO) – Convoco os membros da 
Comissão de Assistência Social, Senhores Deputados 
Claudio Vereza e Paulo Roberto.  

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

Assistência Social, trata-se do Projeto de Lei n.º 
01/2014, que prevê o repasse pelo Cartão 
Reconstrução Espírito Santo e pelo Fundo da 
Assistência Social. É importante dizer que esse 
recurso é da Proteção Básica da Assistência Social, 
que passa pelo Fundo na condição de benefício 
eventual. Esse recurso é da Proteção Básica porque a 
reconstrução de casas visa ao fortalecimento e à 
manutenção do vínculo familiar, por isso advém da 
Proteção Básica, e por ser benefício eventual, o 
repasse desse recurso é esporádico e não permanente.  
Portanto, relatamos pela aprovação do presente 
projeto, acolhendo as duas emendas, tanto a de nossa 
autoria, que torna mais abrangente o aspecto da 

anomalia que acomete municípios. Temos municípios 
no Norte do Estado que estão em situação de 
emergência devido à seca e não às chuvas, por isso a 
emenda torna mais abrangente. 
Acolhemos também a emenda de autoria do Senhor 
Deputado Paulo Roberto, que dá publicidade aos atos 
do Governo. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(RODRIGO COELHO) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Paulo Roberto.  
 

O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Assistência Social, achamos que 
cabe uma informação. Além desses importantes dois 
mil e quinhentos reais, as pessoas que tiverem saldo 
em contas do Fundo de Garantia, as prefeituras, 
também no mesmo sistema, encaminharão listagem à 
Caixa Econômica Federal. Famílias que recebem até 
três salários mínimos poderão retirar até seis mil, 
duzentos e vinte reais. 

Falamos aos Senhores Deputados Jamir 
Malini e Roberto Carlos, ambos oriundos do 
Município de Serra, que o Prefeito encaminhou 
projeto à Câmara Municipal para a concessão de mil 
e quinhentos reais. Então, contando os munícipes 
com dificuldades do Município de Serra, as famílias 
que recebem até três salários mínimos poderão 
receber dez mil reais aproximadamente, o que com 
certeza será um alívio. Tudo a fundo perdido, porque 
não  precisarão devolver. Certamente será um alivio 
muito grande para essas famílias que estão passando 
por uma situação muito difícil. 

Queríamos apenas fazer essa 
complementação, sem falar sobre a divulgação, o que 
achamos ser fundamental. A Caixa Econômica 
Federal publica no Diário Oficial os beneficiários do 
Programa Bolsa Família.  Todos são publicados.  
 Achamos oportuno apresentar a emenda 
porque é fundamental. Esses recursos são para 
aquelas pessoas que estão em dificuldade, como 
todos nós acompanhamos, a fim de que o Estado, o 
Ministério Público, a Assembleia Legislativa e o 
Tribunal de Contas façam a fiscalização. 
 Como bem disse o Senhor Deputado Doutor 
Hércules, ninguém está dizendo que as pessoas 
utilizarão os recursos de forma errada. Dinheiro 
público é sagrado. É preciso que esse dinheiro seja 
aplicado de forma correta. 
 O papel da Assembleia Legislativa é de 
fiscalização. Não temos dúvida de que isso 
contribuirá muito. Se houver alguém com má 
intenção, certamente essa será uma ação inibitória 
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para evitar que se cometa algum desvio com o 
recurso público, no momento de calamidade pelo 
qual o Estado passa. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DE COMISSÃO – 
(RODRIGO COELHO) – Uma observação 
importante é a utilização do cadastro único para 
programas sociais como instrumento de seleção de 
famílias beneficiárias. Se não houvesse o cadastro 
único, teríamos uma problemática enorme para fazer 
a seleção de famílias no nosso Estado. 

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

 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 

O SR. RODRIGO COELHO – Senhor 
Presidente, o parecer, com emendas, foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Assistência Social. 
Devolvo o projeto à Mesa. 
 

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

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

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

Infraestrutura, faremos um registro importante. 
Primeiro queremos falar sobre a importância dessa 
matéria e das demais matérias que tramitam nesta 
Casa.  

Senhor Deputado Nilton Baiano, estamos 
muito feliz  com o retorno de V. Ex.ª a esta Casa. A 
justiça foi feita e reconheceu a forma equivocada do 
primeiro julgamento, que foi refeito, dando a V. Ex.ª 
o direito de estar nesta Casa e fazer o processo de 
reconstrução de sua imagem porque é merecido. 

O Governo apresenta uma proposta 
importante para o Estado em um momento crítico que 
as cidades viveram e ainda vivem, um processo de 
reconstrução. Nada que o Governo apresenta tem 
efetivação final se não houver a chancela da 
Assembleia Legislativa. 

É por isso que mais uma vez dizemos da 
importância deste Poder que precisa chancelar as 
ações do Governo do Estado. 

O Governador Renato Casagrande 
encaminhou a Mensagem n.º 01/2014, que na sua 
ementa diz: 

Cria, em caráter emergencial, o Cartão 
Reconstrução Espírito Santo e autoriza o 
subsídio ao pagamento de juros, destinados a 
assistência à população atingida pelas 
chuvas. 

 
 Foi modificado a partir de uma emenda 
apresentada na referida proposta. O valor é de dois 
mil e quinhentos reais. 
 Hoje, lemos uma matéria no jornal em que o 
Tribunal de Contas se manifesta dizendo: 
 

Fiscalização implacável do Tribunal de 
Contas. 

 
 Mas esse é o seu papel. Tem que ser 
implacável mesmo. Se não for, qual é a finalidade do 
Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas tem que 
fiscalizar da mesma forma que nós, nesta Casa, 
fiscalizaremos o que nos for enviado pelo Governo 
do Estado. É o nosso papel constitucional. Não é 
favor, mas é  uma obrigação constitucional que o 
Tribunal de Contas, esta Casa e as comissões 
pertinentes têm. Senhor Presidente Theodorico 
Ferraço, esse será o nosso papel.  
 Relato pela aprovação do Projeto de Lei 
01/2014, acolhendo a Emenda n.º 01 e a emenda 
modificativa. (Muito bem) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  

 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  

 
O SR. JAMIR MALINI - Com o relator.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Infraestrutura.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICIO 
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 José 
Esmeraldo, Atayde Armani, Rodrigo Coelho, Luzia 
Toledo, Paulo Roberto, Sandro Locutor e Gilsinho 
Lopes.   

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
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Senhores membros da Comissão de Finanças, o 
Projeto de Lei n.º 01/2014, cria, em caráter 
emergencial, o Cartão Reconstrução ES e autoriza o 
subsídio ao pagamento de juros, destinados a 
assistência à população atingida pelas chuvas. 
Senhor Presidente Theodorico Ferraço, gostaria de 
dizer que o presente projeto veio em boa hora porque 
temos presenciado esta necessidade em muitos 
municípios, principalmente no noroeste deste Estado.  

O Município de Baixo Guandu, por exemplo, 
no bairro Sapucaia, teve várias casas atingidas. Eram 
pessoas que jamais esperavam que suas casas fossem 
inundadas.  

Assim, aproveito a oportunidade para 
parabenizar a Defesa Civil do Estado do Espírito 
Santo, pois realizou um trabalho extraordinário, 
assim como o Corpo de Bombeiros. Presenciei o dia 
a dia dessas famílias e o trabalho desses órgãos.  
 A solidariedade do povo capixaba foi muito 
importante; os municípios atingidos agradecem de 
coração. Não faltaram alimentos, roupas e água 
potável.  
 Agradecemos porque somos de um município 
atingido, principalmente o interior do Município de 
Baixo Guandu, nos Distritos de Vila Nova do 
Bananal, Km 14, e Ibituba. Também acompanhamos 
os Municípios de Pancas, Itaguaçu e Itarana.  
Sabemos como foi importante o tratamento do povo 
capixaba para com essas pessoas, principalmente nos 
dias de Natal e de Ano Novo.  
 Parabenizamos toda a população capixaba 
pela solidariedade com os municípios atingidos pelas 
últimas chuvas. 
 O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 01/2014, acatando a emenda do Senhor 
Deputado Paulo Roberto porque é importante, tendo 
em vista que dá mais transparência ao processo, 
incluindo o § 2.º no artigo 1.º do presente projeto: 
 

§ 2.º - O Estado deverá publicar na Imprensa 
Oficial a listagem com o nome do 
beneficiário responsável, por Município.  

 
 Também acatamos a emenda modificativa, de 
autoria do Senhor Deputado Rodrigo Coelho: 
 

Art. 3.º Fica o Poder Executivo autorizado a 
efetuar a equalização do pagamento de juros, 
decorrentes de financiamentos concedidos 
pelo BANESTES e pelo Banco de 
Desenvolvimento do Estado do Espírito 
Santo – BANDES,para aquisição de bens em 
reposição a danos e prejuízos causados por 
desastres naturais. (Muito bem!) (Pausa)  
 
Em discussão o parecer. (Pausa)  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 

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

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

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão, trata-se de projeto de 
interesse social, oriundo do Poder Executivo, como já 
dito nesta sessão. Como deputados, é importante que 
venhamos da tribuna para fazer a discussão 
necessária. 

É importante falarmos que o Senhor 
Governador Renato Casagrande foi rápido ao gatilho 
ao fazer os projetos de lei e encaminhá-los para o 
Poder Legislativo, não perdendo tempo, porque a 
população sofrida não pode esperar, pois está à 
deriva, já que o estrago, Senhor Deputado Dary 
Pagung – que é do Município de Baixo Guandu, 
principalmente nesse Município, como em vários 
outros do interior -, deixou essa população sem o seu 
norte.  

Esperamos que esse projeto possa realmente 
contemplar - é importante falarmos isso, Senhor 
Deputado Atayde Armani - aqueles que precisam, 
necessitam e merecem, e a emenda do Senhor 
Deputado Paulo Roberto foi inteligente: 
 

Emenda ao Projeto de Lei n.º 001/2014 
 
(...) 
 
“§ 2º - O Estado deverá publicar na 
Imprensa Oficial a listagem com o nome do 
beneficiário responsável (...) 
 
E para alguns não fazerem política, para que 

não haja interesse político de alguns elementos do 
Governo agora na eleição do mês de outubro. Logo, 
fica o nosso apoio.  

Essa importante emenda modificativa do 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho, brilhante 
deputado, onde fez uma mudança na redação 
tornando-a mais abrangente. Também parabenizamos 
o Senhor Governador, que se reuniu com os prefeitos 
e com os deputados e tomou as providências com 
urgência urgentíssima que o assunto merece. 

A população que receberá esse valor de dois 
mil e quinhentos reais, certo Senhor Deputado 
Marcelo Santos? Não precisará repor esse dinheiro 
porque se trata de pessoas que perderam tudo, que 
perderam casa, bens pessoais, tudo. E o Governo 
também não tem condições de acrescentar mais, 
porque o Governo também tem suas dificuldades.  

Quantos perderam suas casas e quantos 
milhares de pessoas estão desabrigadas, tem muita 
gente que ainda não voltou para suas residências, 
porque a água baixou, mas ainda não baixou o 
suficiente.  

E ainda temos agora o problema da 
leptospirose e da dengue, que é seriíssimo, e sobre os 
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quais temos que alertar a população, toda a sociedade 
tem que estar alerta para essa questão da dengue; pois 
poderemos ter inclusive um surto muito grande de 
dengue no nosso Estado em função dessas chuvas 
torrenciais durante esse mês de janeiro, 
principalmente. Votaremos favoravelmente ao 
projeto em função da necessidade dessa população 
sofrida, que perdeu tudo e que, no meu entender, 
levará anos para reestabelecer o que conseguiu ao 
longo de sua vida. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DARY PAGUNG) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados?  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator. 
 
 O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  
 
 O SR. RODRIGO COELHO – Com o 
relator.  
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR – 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. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei n.° 
01/2014. (Pausa) 
 Não havendo oradores que queiram discuti-
lo, declaro encerrada a discussão. 
 Em votação o Projeto de Lei n.° 01/2014, 
com emenda. 
 Os Senhores Deputados que o aprovam, 
permaneçam sentados. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À Comissão de Justiça para redação final. 
 
 Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.° 01/2014, da (1ª S.L.E.), 
oriundo da Mensagem Governamental n.° 02/2014, 
que cria a Gerência de Controle, Monitoramento e 
Avaliação de Gestão Penitenciária no âmbito da 

Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 08/01/2014. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DA 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 
 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Marcelo 
Santos, Claudio Vereza, Luzia Toledo, José Carlos 
Elias, Da Vitória e Sandro Locutor. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, passo a relatar, 
conforme designação do Senhor Deputado Elcio 
Alvares, o Projeto de Lei Complementar n.° 01/2014, 
que cria a Gerência de Controle, Monitoramento e 
Avaliação de Gestão Penitenciária no âmbito da 
Secretaria de Estado de Justiça e dá outras 
providências. 
 A Mensagem diz: 
 

Essa proposta parte da necessidade de 
adequações a serem adotadas pela SEJUS, 
em face da sua competência. Deste modo, 
propõe-se a criação, dentro da estrutura 
daquela Secretaria, da Gerência de Controle, 
Monitoramento e Avaliação de Gestão 
Penitenciária. Parte da necessidade de 
instituir na SEJUS uma gerência exclusiva, 
com competência para fiscalizar e avaliar os 
serviços realizados nos estabelecimentos 
penitenciários, buscando a excelência nas 
atividades desempenhadas e, 
consequentemente, uma maior economia 
para o Estado, com a missão de também 
fiscalizar periodicamente os serviços 
realizados, avaliando os resultados e a 
prática de gestão das rotinas administrativas 
desenvolvidas. 

 
 Estão também acostadas ao projeto 
informações sobre a repercussão financeira, que não 
cabem à Comissão de Justiça avaliar. Mas vale o 
registro, uma vez que atende a todos os pré-
requisitos. 
 Senhor Presidente, como não se trata de 
avaliação de mérito, e sim da legalidade, nosso 
parecer é pela constitucionalidade, legalidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei Complementar 
n.° 01/2014, que cria a Gerência de Controle, 
Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária. 
É assim que relatamos, e sugerimos aos nobres 
colegas que acompanhem o nosso parecer. (Muito 
bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com 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. SANDRO LOCUTOR – Com o 
relator. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
 Devolvo o projeto à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Defesa da Cidadania, para que esta ofereça parecer 
oral ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Gildevan Fernandes, 
Marcos Mansur e Claudio Vereza. 
Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado 
Marcos Mansur. 
 

O SR. MARCOS MANSUR – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, o Projeto de 
Lei Complementar n.º 01/2014, do Senhor 
Governador do Estado, cria a Gerência de Controle, 
Monitoramento e Avaliação de Gestão Penitenciária 
no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça - Sejus e 
dá outras providências. 
Nosso parecer é pela sua aprovação. (Muito bem!) 
 

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

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

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

O SR. RODRIGO COELHO – (Sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Defesa da Cidadania, relendo mais uma 
vez o projeto ficamos com uma grande dúvida. O 
Artigo. 1.º da Mensagem n.º 2 e o Artigo 4.º da 
Mensagem n.º 3 tem o mesmo texto. 
O Artigo 1.º do Projeto de Lei Complementar n.º 
001/2014 diz:  
  

Art. 1º Fica criada e incluída na estrutura 
organizacional básica da Secretaria de 
Estado da Justiça, em nível de execução 
programática a Gerência de Controle, 
Monitoramento e Avaliação de Gestão 
Penitenciária (...) 

 
O Artigo 4.º do Projeto de Lei Complementar n.º 
002/2014 diz: 
 

Art. 4º Fica criada e incluída na estrutura 
organizacional básica da Secretaria de 
Estado da Justiça, em nível de execução 
programática a Gerência de Controle, 
Monitoramento e Avaliação de Gestão 
Penitenciária (...) 

 
Ou seja, tanto o Projeto de Lei 

Complementar n.º 001/2014 quanto o Projeto de Lei 
Complementar n.º 002/2014 criam a mesma 
estrutura. Com um detalhe, no Projeto de Lei 
Complementar n.º 002/2014 o texto cria outras 
estruturas, é mais completo do que o Projeto de Lei 
Complementar n.º 001/2014. Aprovaremos o Projeto 
de Lei Complementar n.º 001/2014 e aprovaremos o 
Projeto de Lei Complementar n.º 002/2014 com a 
mesma redação. Portanto, coloco essa questão aos 
Senhores Deputados. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 
solicitarei ao Senhor Deputado Elcio Alvares, Líder 
do Governo, que faça uma reavaliação do que foi dito 
por V. Ex.ª.  
Temos uma solução que é fazer a correção, porque 
não podemos conceder vista ao processo, pois seria 
ilegal. Mas temos o argumento de fazer a correção. 
Podemos até interromper a sessão por dois minutos 
para não perdermos tempo e não deixarmos de votar 
o projeto. 
 

O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Venho ao microfone porque 
foi levantada uma dúvida que é de obrigação da 
Liderança do Governo esclarecer. 
É proposital! O Governo está inteiramente consciente 
do caráter repetitório do texto. Mas dentro da 
mecânica, da filosofia do raciocínio desses dois 
projetos, foi julgado necessária a inserção do artigo e 
a repetição no projeto seguinte. Portanto, não há 
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problema.   
 

O SR. PRESIDENTE  - (THEODORICO 
FERRAÇO) -  Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 
com as justificativas do Senhor Deputado Elcio 
Alvares à resposta a V.Ex.ª, devolvo a palavra ao 
Senhor Deputado Genivaldo Lievore.  
 

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

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 

relator.  
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 
relator.  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator.  
 

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

O SR. 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, Luiz Durão, Sandro Locutor e Da Vitória.  
Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado 
Luiz Durão. 
 

O SR. LUIZ DURÃO - (Sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente e Senhores membros da 
Comissão de Segurança, nosso relato é pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n.° 
01/2014, sem emenda.  (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GILSINHO LOPES) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 

 Passo a presidência dos trabalhos  ao Senhor 
Deputado Luiz Durão para que eu possa discutir o 
parecer.  
   

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(LUIZ DURÃO) - Assumo a presidência da 
Comissão e concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 
 
O SR. GILSINHO LOPES - (Sem revisão 

do orador) - Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Segurança, não obstante a colocação 
do Senhor Deputado Rodrigo Coelho em relação à 
redundância nos dois projetos que se encontram em 
nossas mãos, temos que alertar o Governador do 
Estado da necessidade da construção de unidades 
prisionais. No início do Governo, tínhamos onze mil 
presos no sistema prisional capixaba e hoje estamos 
com quase dezesseis mil presos; e nenhuma unidade 
prisional foi construída. Foram visitadas inúmeras 
Apacs, centro de detenção provisória, em vários 
estados da federação. E não está sendo feito... Essa 
redução que querem, criando gerências. Nesse 
projeto criarão noventa e sete cargos com gerências 
específicas para controle e monitoramento dos presos 
que serão vigiados por tornozeleiras.  

Então, temos que observar que é uma medida 
do Governo em que diz que houve uma redução de 
oitocentos presos no sistema nos anos de 2012 e 
2013. Mas a eficiência das polícias faz com que o 
aumento da população carcerária seja em velocidade 
acima do setor. Por quê? O Secretário de Estado de 
Justiça veio a esta Casa e nos disse que construiriam 
várias unidades prisionais. Não vimos nenhuma 
unidade licitada ainda, Senhor Presidente, nenhuma 
unidade licitada. Não vemos como colocar presos em 
um sistema que já está inchado, sem a construção de 
novas unidades. Isso é uma medida essencial porque 
os crimes de menor potencial ofensivo serão 
monitorados com a tornozeleira. É uma situação já 
praticada em vários países desenvolvidos e estamos 
adequando ao modelo de outros estados da federação. 
Mas, urge a necessidade de o Governo do Estado 
verificar com o Secretário de Estado da Justiça que as 
unidades prisionais têm que ser construídas. Tivemos 
longos anos com as masmorras, com a Cascuvv - 
Casa de Custódia de Vila Velha, unidades prisionais 
que não se conseguia entrar, verdadeiras pocilgas.  
Hoje, temos um sistema prisional tranquilo, um 
sistema prisional que é automatizado, mas que não o 
está mais em decorrência da falta de manutenção 
preventiva, porque a carência da garantia já foi 
realizada, pois há mais de cinco anos a construção 
desses presídios. 

Precisamos adequar o sistema prisional 
porque com o aumento de policiais militares nas ruas 
- mais mil e cem agora e dois mil e quatrocentos que 
entrarão a partir deste ano - com o aumento de mais 
de oitenta delegados, escrivães e investigadores de 
polícia haverá um maior número de detenções e 
prisões. Na maioria das vezes são prisões por tráfico 
de droga onde não cabe fiança e nem liberdade 
provisória. Os delinquentes ficam nos presídios até a 
conclusão definitiva e sentença definitiva para a 
condenação. Na maioria das vezes são condenados e 
permanecem mais de cinco, seis anos na cadeia. E 
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não teremos espaço; vivenciaremos esses mesmos 
momentos. 

No Município de São Mateus, base dos 
Senhores Deputados Paulo Roberto e Freitas, a 
delegacia em que trabalhamos tinha capacidade para 
quarenta e seis presos, mas nunca esteve com menos 
do que duzentos presos; no DPJ do Município de Vila 
Velha a capacidade é para trinta e seis presos e 
chegamos a trezentos e setenta e três presos.  

No Governo passado foram construídas 
unidades prisionais e nesse Governo foram retirados 
todos os presos das delegacias de Polícia. Mas, para 
que isso seja um consenso, para que isso venha a dar 
uma dinâmica de ressocialização aos presos que 
ficarão encarcerados, urge a necessidade da 
construção de novas unidades prisionais. 

Porque os presos que serão monitorados por 
vídeo monitoramento, esses aí terão o direito de 
trabalhar, terão o direito de sair. E os que estão 
encarcerados? Haja vista que na Cascuvv do 
Município de Vila Velha a capacidade é para 
duzentos e vinte e oito presos e hoje tem mais de 
seiscentos.  

Em regime semiaberto, Senhor Deputado 
Elcio Alvares, que tem que sair para trabalhar e 
retornar ao presídio às dezesseis horas, dezoito horas, 
dezenove ou vinte horas conforme o estabelecido em 
contrato de trabalho, apenas cento e trinta e cinco 
presos estão saindo para o cumprimento do regime da 
progressão de pena. Isso porque não existe convênio 
com empresas para essa mão-de-obra que não está 
inserida na lei trabalhista. É mão-de-obra que a 
empresa paga o salário mais as passagens, não tem o 
comprometimento de indenizações futuras no 
trabalho. O empregador tem condições... 
 
 O Sr. Paulo Roberto – Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, realmente foram retirados presos das 
delegacias, mas a grande maioria dos CDPs está com 
mais de quatro detentos por cela, que foi a previsão 
inicial.  
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Nós e o 
Senhor Deputado José Esmeraldo visitamos o Centro 
de Triagem de Viana e verificamos que celas que 
deveriam ter quatro presos tinham dezoito, vinte. 
Então, estamos falando de uma realidade que temos. 
Este é  um projeto que votaremos para atender à 
solicitação do Secretário de Justiça e do Governador 
do Estado, mas não deveria ser incluído neste 
momento. Mas fazemos um alerta ao Governo do 
Estado e ao Secretário de Justiça, pois amanhã 
quando tivermos que assomar a  esta tribuna e dizer: 
estourou, as cadeias estouraram, superlotaram, aí não 
vão dizer que estamos fazendo oposição. Muito 
obrigado, Presidente. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(LUIZ DURÃO) - Devolvo a presidência dos 
trabalhos ao seu presidente, Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GILSINHO LOPES) – Assumo a presidência dos 
trabalhos.  
Continua em discussão o parecer. (Pausa)  
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
relator. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o relator. 
 
 O SR. DA VITÓRIA -  Com o relator. 
 
O SR. GILSINHO LOPES – A presidência 
acompanha o voto do relator. 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Segurança. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (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, José Esmeraldo, Paulo Roberto, Sandro 
Locutor e Rodrigo Coelho. 
 Designo para relatar o projeto o Senhor 
Deputado Atayde Armani. 
 

O SR. ATAYDE ARMANI – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Finanças, em mãos o Projeto de Lei 
Complementar n.o 01/2014, oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 02/2014, que cria a Gerência de 
Controle, Monitoramento e Avaliação de Gestão 
Penitenciária no âmbito da Secretaria de Estado de 
Justiça – SEJUS.  
Parabenizamos o Governo Renato Casagrande por 
estar dando nova reestruturação à Secretaria de 
Estado de Justiça. 
Somos pela aprovação do referido projeto, conforme 
parecer das Comissões de Justiça, de Defesa da 
Cidadania e de Segurança. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DARY PAGUNG)  – Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
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 O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 
relator. 
 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator. 
 
 O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 
relator. 
 
 O SR. RODRIGO COELHO – Com o 
relator. 
 
O SR. DARY PAGUNG – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Finanças. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2014. (Pausa)  

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

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 01/2014.  

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.  

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

A Presidência apela aos Senhores Deputados 
que se encontram nas imediações do Plenário que 
adentrem ao recinto e aponham presença nos 
terminais eletrônicos. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, 
retiram-se os Senhores Deputados Doutor Hércules, 

Euclério Sampaio e Jamir Malini) 
 

(Votam SIM os Senhores Deputados Atayde Armani, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary Pagung, Elcio 
Alvares, Esmael Almeida, Freitas, Genivaldo 
Lievore, Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, José 
Carlos Elias, José Esmeraldo, Luiz Durão, Luzia 
Toledo, Marcelo Santos, Marcos Mansur, Nilton 
Baiano, Paulo Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo 
Coelho, Sandro Locutor e Solange Lube) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Votaram SIM vinte e dois Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 01/2014. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 02/2014, da (1.ª S.L.E.), 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 03/2014, 
que altera a estrutura organizacional básica da 
Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 08/01/2014. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DA 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

 
Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral à matéria. 
 

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, 
Sandro Locutor e Marcelo Santos. (Pausa) 

Designo para relatar a emenda o Senhor 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Justiça, mais uma vez 
honrado pela designação de relatar o Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2014, que tem certa paridade 
com o Projeto de Lei Complementar n.º 01/2014.  
 

(...) Esta proposta parte da necessidade de 
adequações a serem adotadas pela SEJUS 
em face da sua competência. Deste modo, 
propõe-se a criação dentro da estrutura 
daquela Secretaria, da Gerência de 
Reintegração Social e Cidadania, com a 
missão de coordenar ações técnicas, 
gerenciais e de políticas que efetivem a 
reintegração social e a cidadania de 
egressos e suas famílias, pessoas essas em 
situação de vulnerabilidade frente ao sistema 
penal, respeitando valores como ética, 
tolerância, inclusão social e 
sustentabilidade. Com a criação da referida 
Gerência ficou evidenciada a necessidade de 
se promover a reestruturação na Diretoria 
Geral de Ressocialização, transformando-a 
em Gerência de Educação e Trabalho, bem 
como a transformação da Diretoria de Saúde 
Prisional em Gerência de Saúde do Sistema 
Penal e adaptando-as às mudanças 
necessárias. 
Outra proposta refere-se à criação da 
Gerência de Controle, Monitoramento e 
Avaliação de Gestão Penitenciária, parte da 
necessidade de instituir na SEJUS, uma 
Gerência exclusiva, com competência para 
fiscalizar e avaliar os serviços realizados nos 
estabelecimentos penitenciários (...). 

 
Consta também no referido Projeto de Lei 

Complementar  n.º 02/2014 a repercussão financeira. 
E após ter feito uma análise com relação à matéria, 
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no seu aspecto pertinente a Comissão de Constituição 
e Justiça e Redação Final, o nosso parecer é pela sua 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa ao Projeto de Lei Complementar n.º 
02/2014, que altera a estrutura organizacional básica 
da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, e dá 
outras providências, a partir da Mensagem 
Governamental n.º 03/2014. É assim que relatamos e 
sugerimos, Senhor Presidente, aos nobres colegas, 
membros da Comissão de Justiça, que nos 
acompanhe em nosso parecer. (Muito bem!) 
 

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

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com 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. SANDRO LOCUTOR - Com o 
relator. 
 

O SR. ELCIO ALVARES – A Presidência 
acompanha o voto do relator. 
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça. 
Devolvo o projeto à Mesa.  
 
 O SR. RODRIGO COELHO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Por tratar o Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2014 em um determinado 
trecho do acompanhamento à família do egresso, 
requeiro que esse projeto seja submetido à análise 
pela Comissão de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Nutricional. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental. Defiro o pedido de V. 
Ex.ª. 
 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, Gildevan Fernandes, José 
Carlos Elias e Claudio Vereza. 
Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado 
Claudio Vereza. 

 O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, 
relato pela aprovação desta matéria que está 
estruturando a Sejus, a Secretaria de Estado da 
Justiça do Estado do Espírito Santo, que teve um 
crescimento na sua base de execução muito grande, 
mas não tinha gerências modernas que pudessem 
fazer com que essa grande base fosse bem 
administrada, inclusive na área de penas alternativas, 
de apoio psicológico, de apoio social aos egressos. 
 A matéria é de alta importância e o Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho tem discutido conosco e 
com os demais colegas sobre o avanço que esta 
matéria traz para o sistema prisional capixaba. 
 O relato já está feito pela aprovação desta 
matéria. Porém, fica o alerta feito pelo Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho; a matéria já aprovada está 
contida nesta matéria que estamos votando agora, 
integralmente, com os mesmos textos e as mesmas 
tabelas. Já sugiro, assim, ao Senhor Governador do 
Estado que vete a matéria aprovada anteriormente, 
pois, do contrário, teremos duas leis tratando do 
mesmíssimo texto, do mesmíssimo tema. Para que a 
coluna Vitor Hugo não diga que estamos votando 
sem saber o que está sendo votado, fica esse alerta 
feito pelo Senhor Deputado Rodrigo Coelho.  
 A Bancada do PT, historicamente, analisa 
projeto por projeto; nunca votamos um projeto sem 
sua leitura e a maioria das bancadas também. De tal 
forma, repito, fica o alerta; neste Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2014, está contido 
integralmente o conteúdo do PLC n.º 01/2014. Na 
hora de nomear um gerente o Governo irá se referir 
ao PLC n.º 01/2014 ou ao PLC n.º 02/2014? Para 
evitar confusão é melhor que o Governo vete o PLC 
n.º 01/2014, porque o PLC n.º 02/2014 é mais amplo. 
 Assim, relatamos pela aprovação do Projeto 
de Lei Complementar n.º 02/2014, mas com esse 
alerta técnico.  

Senhor Presidente, registramos que nossa 
equipe técnica identificou o problema, além do 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho; comunicou-o ao 
Governo, que falou: deixe como está porque assim é 
melhor. Nunca vimos isso. A equipe técnica do 
Governo cometeu um deslize técnico legislativo 
grande. Como somos o Poder Legislativo, temos que, 
no mínimo, deixar esse alerta técnico. Relatamos pela 
aprovação. (Muito bem!)  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Obrigado, Senhor 
Deputado Claudio Vereza. Já no relato fez os 
esclarecimentos de que estamos em discussão e 
votação do Projeto de lei Complementar n.º 02/2014, 
com conteúdo já votado no Projeto de Lei 
Complementar n.º 01/2014. Não será por falta de 
projeto que o Sistema Penitenciário do Espírito Santo 
não terá condição de dar as respostas necessárias ao 
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seu bom funcionamento. 
Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. MARCOS MANSUR - Com o 

relator.  
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - Com o 
relator. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS - Com o 
relator.  
 

O SR. GENIVALDO LIEVORE – A 
Presidência acompanha o voto do relator.  
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Defesa da Cidadania, 
com as considerações feitas pelos Senhores 
Deputados Rodrigo Coelho e Claudio Vereza, relator.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(RODRIGO COELHO) – Convoco os membros da 
Comissão de Assistência Social, Senhores Deputados 
Paulo Roberto e Claudio Vereza.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Assistência 
Social, reitero, antes de  mais  nada,  a igualdade do 
texto dos artigos 1.º e 4.º, mas de outros artigos, do 
art. 2.º da Lei n.º 01/2014 e do art. 33 e assim por 
conseguinte. Não me surpreenderei, Senhor 
Presidente, se chegar sugestão do Senhor Deputado 
Claudio Vereza vetando um para ficar só o outro, 
mas espero que isso não seja creditado na conta da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
porque, atentamente, acertamos o projeto. 
 Queremos relatar e registrar, Senhor 
Deputado Elcio Alvares, nosso Líder do Governo, de 
quão importante é o avanço dessa legislação para o 
Estado do Espírito Santo. Pedi para incluir a 
Comissão de Assistência Social porque na Gerência 
de Reintegração Social e Cidadania se trata da 
criação de coordenadoria para o atendimento à 
família dos egressos do sistema prisional. 
 Precisamos entender que o sujeito que sairá 
da prisão tem de encontrar um ambiente apropriado 
para o seu retorno. Não haverá recuperação se a 
família do indivíduo não for recuperada e esse é um 
grande avanço de políticas públicas, Senhor 
Deputado Genivaldo Lievore.  Muita gente pode ler 
apenas como uma reestruturação administrativa, mas 
o Governo do Estado do Espírito Santo está mudando 

um conceito no sistema prisional e este projeto tem 
um avanço nessa política por conta da criação da 
estrutura. 
 Deixo registrado meu contentamento e 
alegria em ver a iniciativa do Governo, mas faço uma 
ressalva também. Já disse ao Secretário de Estado da 
Casa Civil, que afirmou estar em pleno acordo de que 
estamos perdendo a oportunidade de criar também no 
Estado a Secretaria de Direitos Humanos, Senhor 
Deputado Paulo Roberto. Por quê? A Secretaria de 
Estado da Justiça é dividida no Sistema Prisional e na 
Socioeducação. Este projeto de lei trata inteiramente 
do sistema prisional e não temos uma linha na área de 
socioeducação, e a implantação do Sistema Nacional 
da Socioeducação – Sinase só acontecerá no Espírito 
Santo quando o Iases pertencer a uma Secretaria de 
Direitos Humanos. 
 Já disse ao Governo do Estado do Espírito 
Santo que farei, Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, uma indicação com a estrutura 
administrativa que acredito ser adequada para a 
implementação de uma Secretaria de Direitos 
Humanos que trate especialmente da implementação 
do Sistema Nacional da Socioeducação - Sinase no 
Estado do Espírito Santo e vai ao encontro,  vai 
complementar a iniciativa ora apresentada, 
merecedora do nosso aplauso.  

Esse é o meu relatório pela aprovação. 
(Muito bem!) (Pausa) 

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

 
O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 

relator.  
 

O SR. RODRIGO COELHO – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Assistência Social.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 
(Comparece o Senhor Deputado Doutor Hércules) 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor Deputado 
se encaminha, trago uma notícia boa para V. Ex.ª, 
para todos os nossos pares e, naturalmente, para o 
povo do Estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tomara que a notícia de V. Ex.ª não 
seja que não vem mais chuva! 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Não é 
chuva, Senhor Presidente. Chega de chuva!  
O Governo fará a requisição administrativa do 
Hospital dos Ferroviários. Inicialmente fará uma 
reunião do Conselho Estadual de Saúde – estávamos 
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presentes na reunião com a Doutora Maria Zumira, o 
Doutor Adalberto Dazzi, o Secretário de Saúde e toda 
a assessoria do Governo, o Senhor Edmar dos Anjos, 
o Mazinho – requisitará o hospital, naturalmente 
ouvindo o Conselho Estadual de Saúde primeiro, e 
fará a reabertura de emergência no Hospital dos 
Ferroviários, o mais rápido possível.  

Justifico a minha ausência nesses minutos. Já 
falei com V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Já foi justificado. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Obrigado 
Senhor Presidente.  
 

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 Sandro 
Locutor, Luiz Durão, José Esmeraldo e Da Vitória. 

O Senhor Deputado Euclério Sampaio está 
aniversariando hoje e deve ter saído para comemorar 
o aniversário com a família.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Segurança, no 
projeto anterior, que tem a mesma redação - inclusive 
o Senhor Deputado Rodrigo Coelho e o Senhor 
Deputado Claudio Vereza já falaram - fizemos a 
discussão na Comissão de Finanças e falamos da 
importância do projeto.  

O projeto é extremamente importante e vem 
dar dignidade aos presos, aos familiares dos presos, e 
tem uma relevância social muito grande, sem contar 
que desafoga um pouco o Sistema Prisional. 

Registro também, da mesma forma que o 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho fez, para que não 
caiam em nosso colo, mais uma vez, a 
responsabilidade e o veto desse projeto, se vier. 

Relato pela aprovação. (Muito bem!) 
(Pausa)  

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

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 
relator.  
 

O SR. LUIZ DURÃO – Com o relator. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator.  
 

O SR. DA VITÓRIA – Com o relator.  
  
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à 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 José 
Esmeraldo, Paulo Roberto, Sandro Locutor, Atayde 
Armani, Rodrigo Coelho e Luzia Toledo. 

Senhor Presidente, estávamos na sala 
atendendo lideranças do interior do Estado do 
Espírito Santo.  

Designo para relatar o projeto a Senhora 
Deputada Luzia Toledo. 
 
 A SR. LUZIA TOLEDO – (Sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, este projeto é muito importante. 
Parabenizamos o Senhor Governador Renato 
Casagrande que, na verdade, cria as condições para 
que os nossos presídios tenham uma melhor 
estrutura. 
 
 A Mensagem n.º 03/2014 diz: 
 

Esta proposta parte da necessidade de 
adequações a serem adotadas pela SEJUS 
em face da sua competência. Deste modo, 
propõe-se a criação dentro da estrutura 
daquela Secretaria, da Gerência de 
Reintegração Social e Cidadania, com a 
missão de coordenar ações técnicas, 
gerenciais e de políticas que efetivem a 
reintegração social e a cidadania de 
egressos e suas famílias, pessoas essas em 
situação de vulnerabilidade frente ao sistema 
penal, respeitando valores como ética, 
tolerância, inclusão social e 
sustentabilidade. Com a criação da referida 
Gerência ficou evidenciada a necessidade de 
se promover a reestruturação na Diretoria 
Geral de Ressocialização, transformando-a 
em Gerência de Educação e Trabalho, bem 
como a transformação da Diretoria de Saúde 
Prisional em Gerência de Saúde do Sistema 
Penal e adaptando-as às mudanças 
necessárias. 
 

 Mais uma vez concordamos com as palavras 
dos nossos queridos colegas, Senhor Senhor 
Deputado Rodrigo Coelho, porque realmente a 
Assembleia Legislativa tem que ter a sua 
responsabilidade e queremos que a sociedade tome 
conhecimento da nossa preocupação.  
 O Projeto de Lei Complementar n.º 02/2014 
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já foi analisado pela Comissão de Justiça, que 
concluiu pela sua legalidade, e o nosso parecer é pela 
aprovação do projeto com as mesmas colocações 
feitas anteriormente. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DARY PAGUNG) - Em discussão o parecer. 
(Pausa) 
 Encerrada.  

Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com a 

relatora. 
  

O SR. PAULO ROBERTO – Com a 
relatora.  
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Com a 
relatora. 
 

O SR. ATAYDE ARMANI – Com a 
relatora. 
 

O SR. RODRIGO COELHO – 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 discussão o Projeto de Lei 
Complementar n.º 02/2014. (Pausa) 

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)  
A Presidência apela aos Senhores Deputados que se 
encontram nas imediações do Plenário que adentrem 
ao recinto e aponham presença nos terminais 
eletrônicos, pois estamos em processo de votação 
nominal e precisamos de quorum qualificado. 
(Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 
 (De acordo com o registrado no painel eletrônico, e 
retira-se o Senhor Deputado Gildevan Fernandes) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados Atayde Armani, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 

Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, José Carlos 
Elias, José Esmeraldo, Luiz Durão, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Marcos Mansur, Nilton Baiano, 
Paulo Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo Coelho, 
Sandro Locutor e Solange Lube)  
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Votaram SIM vinte e dois Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 02/2014.  

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 02/2014, (1.ª S.L.E.), oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 04/2014, que introduz 
alterações na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 
2001, que dispõe sobre ICMS (Confere ao chefe do 
Poder Executivo a faculdade de prorrogar, por até 
sessenta dias, os prazos de vencimento para o 
pagamento de autos de infração ou notificações de 
débito, bem como para a apresentação de 
impugnações ou recursos inerentes ao processo 
administrativo de determinação e exigência dos 
créditos tributários do Estado, na hipótese de 
emergência ou de calamidade pública). Publicado no 
DPL do dia 08/01/2014. (Comissões de Justiça, de 
Defesa da Cidadania, de Infraestrutura, de 
Assistência Social e de Finanças). 

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, José Carlos Elias, Luzia Toledo, Da Vitória, 
Marcelo Santos e Sandro Locutor. 
Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado 
Claudio Vereza.  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão Justiça, procederei à leitura de 
parte da Mensagem n.º 04/2014, que diz: 
 

As disposições deste projeto têm por 
finalidade a inserção de ajustes na 
legislação de regência do referido imposto, 
para que seja conferida ao chefe do Poder 
Executivo a faculdade de prorrogar, por 
até sessenta dias, os prazos de vencimento 
para o pagamento de autos de infração ou 
notificações de débito, bem como para a 
apresentação de impugnações ou recursos 
inerentes ao processo administrativo de 
determinação e exigência dos créditos 
tributários do Estado, na hipótese de 
emergência ou de calamidade pública, caso 
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em que a referida prorrogação de prazo 
poderá ser estendida ao parcelamento de 
débitos fiscais para com a Fazenda Pública 
Estadual, ao pedido de revisão de 
notificações de débito, à apresentação de 
declarações retificadoras e a outros prazos 
relativos ao cumprimento de obrigações 
acessórias, previstos na legislação 
tributária estadual. 

 
Senhor Presidente, devido às enchentes 

muitas empresas tiveram prejuízos em termos de 
prazos a serem cumpridos no que tange à legislação 
do ICMS. Com esse projeto o Governo prorroga 
esses prazos por mais sessenta dias.  

O parecer que oferecemos é pela 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do projeto. (Muito bem!) 
 

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

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
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 – A Presidência 
acompanha o voto do relator.  
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Convoco os membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, Senhores 
Deputados José Carlos Elias, Marcos Mansur, 
Claudio Vereza e Marcelo Santos. 
Designo para relatar o projeto o Senhor Deputado 
José Carlos Elias. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – (Sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e Senhores 
membros da Comissão de Defesa da Cidadania, trata-

se do Projeto de Lei n.º 02/2014, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 04/2014, que introduz 
alterações na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 
2001, que dispõe Sobre o Imposto Sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação do Estado do 
Espírito Santo – ICMS.  

Nosso parecer é pela sua aprovação. (Muito 
bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GENIVALDO LIEVORE) – Ressaltamos a 
importância desse projeto, que tem como finalidade 
prorrogar por até sessenta dias os prazos de 
vencimento para o pagamento de autos de infração ou 
notificações de débito, bem como para a apresentação 
de impugnações ou recursos inerentes ao processo 
administrativo de determinação e exigência dos 
créditos tributários do Estado na hipótese de 
emergência ou de calamidade pública. 
 O projeto atende em parte a reivindicação, 
principalmente dos comerciantes das regiões 
atingidas. Em Colatina, os comerciantes perderam 
tudo. Além de perderem as suas mercadorias, ainda 
não venderam durante o Natal, que é o período mais 
propício para as vendas. 
 Foi solicitado ao Senhor Governador créditos 
com melhores taxas e prazos para que os 
comerciantes reponham o estoque e continuem 
atuando no mercado. 
 Amanhã, haverá uma reunião na Casa Civil 
com representantes do Governo Federal e do 
Governo do Estadual. A Deputada Federal Iriny 
Lopes articulou essa reunião e também estará 
presente, assim como o representante da Amunes, 
para reivindicar do Governo Federal linhas de 
créditos especiais junto aos bancos oficiais para dar 
sustentabilidade ao comércio atingido pelas chuvas 
do nosso Estado.  
 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. MARCOS MANSUR - Com o 

relator.  
 

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
relator.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - Com o 
relator.  
 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da 
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados 
Atayde Armani, Gilsinho Lopes, Luiz Durão, José 
Esmeraldo e Sandro Locutor.  

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

Infraestrutura, o Projeto de Lei n.º 02/2014 introduz 
alterações na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 
2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – do 
Estado do Espírito Santo. 
 

A ementa repete o art. 1.º. 
 

Art. 173-B. O poder Executivo poderá 
prorrogar por até sessenta dias, os prazos de 
vencimento para o pagamento de autos de 
infração ou notificações de débito, bem como 
para a apresentação de impugnações ou 
recursos inerentes ao processo 
administrativo de determinação e exigência 
dos créditos tributários do Estado na 
hipótese de emergência ou de calamidade 
pública, conforme dispuser o Regulamento. 
 
Parágrafo único.  O disposto neste artigo: 
 
I - não implica direito à restituição de 
quantias anteriormente recolhidas;  
 
II - será aplicado, no que couber, ao 
parcelamento de débitos fiscais para com a 
Fazenda Pública Estadual;  
 
III - terá como termo inicial o dia do evento 
motivador da decretação do estado de 
emergência ou calamidade pública; e 
 
IV - poderão ser estendidos aos prazos para 
apresentação de pedido de revisão de 
notificações de débito, apresentação de 
declarações retificadoras e a outros prazos 
relativos ao cumprimento de obrigações 
acessórias, previstos na legislação tributária 
estadual. 

 
Senhor Presidente, a disposição deste projeto 

tem por finalidade a inserção de ajuste na legislação 
de emergência do referido imposto para que seja 
conferido ao chefe do Poder Executivo a faculdade 
de prorrogar por até sessenta dias os prazos de 
vencimento para o pagamento de autos de infração ou 
notificações de débito.  

O nosso parecer tem uma emenda corrigindo o inciso 
II, do parágrafo único, que consta: 
 

II - será aplicado, no couber, ao 
parcelamento de débitos fiscais para com a 
Fazenda Pública Estadual;  

 
 Na verdade, houve um erro de digitação, pois 
deveria ser: será aplicado onde couber ou no que 
couber. Melhor dizendo, solicito ao DLR que faça a 
correção do texto.  

O nosso parecer é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 02/2014, de autoria do Governo do Estado. 
(Muito bem!) (Pausa)  
 Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  

 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  

 
O SR. LUIZ DURÃO - Com o relator. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 

O SR. SANDRO LOCUTOR - Com o 
relator. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Infraestrutura.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. ATAYDE ARMANI - Senhor 
Presidente, pela ordem! Com base no art. 163 do 
Regimento Interno, solicito a V. Ex.ª prorrogação da 
sessão pelo tempo necessário à apreciação do item 
seis da pauta, desde que não ultrapasse o tempo 
máximo de até uma hora.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – É regimental.  

Antes, porém, de atender ao pedido de V. 
Ex.ª, solicito ao Plenário a supressão do Grande 
Expediente, pois não justificaria a prorrogação desta 
sessão sem a supressão do Grande Expediente. 

Em votação a supressão do Grande 
Expediente.  

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

Em votação o requerimento do Senhor 
Deputado Atayde Armani, de prorrogação da sessão. 

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

Aprovado.  
Fica prorrogada a sessão por até uma hora. 
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Concedo a palavra à Comissão de Assistência Social, 
para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(RODRIGO COELHO) - Convoco os membros da 
Comissão de Assistência Social, Senhores Deputados 
Paulo Roberto e Claudio Vereza.   

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

Assistência Social, relato pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 02/2014. (Muito bem!) (Pausa) 

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

 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 

O SR. RODRIGO COELHO - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Assistência Social.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Com base no art. 143, inciso 
IV, do Regimento Interno, solicito a baixada de pauta 
do presente projeto, considerando a ausência da 
legislação pertinente, ou seja, não está juntada ao 
presente projeto a Lei n.º 7000/2001, do ex-
governador José Ignácio Ferreira. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Defiro o pedido de V. Ex.ª para que o 
projeto baixe de pauta e recomendo que seja anexado 
com a maior urgência possível a fim de que o 
coloquemos em pauta na sessão extraordinária que 
ocorrerá logo após esta sessão. Obrigado. 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 03/2014, da (1.ª S.L.E.), 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 05/2014, 
que altera a Lei Complementar n.º712, de 
13.09.2013, que instituiu o Fundo Estadual de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal – FEADM. 
Publicado no DPL do dia 08/01/14. (Existe emenda 
substitutiva à matéria, de autoria do Governo do 
Estado, publicada no DPL do dia 08/01/14, para ser 
analisada pelas Comissões.) (Justiça, Defesa da 
Cidadania, Assistência Social, Infraestrutura e 
Finanças) 
 

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.  

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 Justiça, passamos a relatar 
o Projeto de Lei Complementar n.º 003/14, de autoria 
do Senhor Governador do Estado, que altera a Lei 
Complementar n.º 712, de 13 de setembro de 2013, 
que instituiu o Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal. 

Para que o cidadão que nos acompanha 
consiga entender, o Fundo Estadual de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal é a desburocratização 
dos repasses desse Fundo aos municípios. Uma 
celeridade maior para que os municípios recebam 
esses recursos, mas não ficando assim isentos das 
suas prestações de contas, dos seus devidos 
empenhos e da fiscalização dos investimentos. 

Fizemos uma leitura rápida e entendemos a 
intenção do Governo ainda desburocratizando um 
pouco mais o projeto, anexando alguns outros itens 
no substitutivo a esse projeto de lei com os artigos 
11-A, 11-B e 11-C, que tratam das responsabilidades 
do município, que diz: 
 

Art. 11B. O Município incentivado deverá 
publicar na imprensa oficial a listagem dos 
projetos que serão apoiados por intermédio 
do FEADM.  
 
(...) 
 
Art. 11C. A aplicação dos recursos pelos 
Municípios dependerá da prévia assinatura 
de termo de responsabilidade. 

 
Esse é um projeto em que o Governo 

simplifica ainda mais o repasse do Fundo a Fundo, 
mas não deixando de cobrar as responsabilidades dos 
municípios pelas suas respectivas prestações de 
contas. 

Portanto, o nosso parecer ao projeto é pela 
legalidade, constitucionalidade e boa técnica 
legislativa da matéria, com o substitutivo, Senhor 
Presidente. (Muito bem!)  
 

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

Encerrada. 
Em votação. 
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 
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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. ELCIO ALVARES – A Presidência 
acompanha o voto do relator.  
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 
unanimidade pela Comissão de Justiça, com a 
emenda que o Governo remeteu, substitutiva. 
 

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, 
Claudio Vereza, Marcelo Santos e Gilsinho Lopes. 

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

da Cidadania, trata-se do Projeto de Lei 
Complementar n.º 003/14, que altera a Lei 
Complementar n.º 712, que instituiu o Fundo 
Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal. 
Esse Fundo é importante e agora com essas 
mudanças facilitará a transferência de recursos para 
que os municípios e os prefeitos possam dar uma 
resposta emergencial. Não só no Município de 
Colatina, mas em vários municípios, há regiões que 
estão sem acesso, sem pontes, sem estradas. Precisa 
ser simplificada a burocracia, é claro, com controle.  
 O Governo Federal já editou um projeto 
semelhante a este. A Medida Provisória n.° 631 
simplificou o repasse de recursos do Governo Federal 
para os municípios. Basta elaborar um plano de 
trabalho e encaminhar para o Governo Federal que 
este disponibilizará os recursos em uma conta, e os 
municípios terão agilidade para contratar o projeto, 
executar e dar respostas às ações emergenciais.  
 Portanto, relato pela aprovação deste projeto 
de lei complementar. (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. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – Com o 
relator. 
 
 O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 
 O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania.  
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
Assistência Social, para que esta ofereça parecer oral 
ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(RODRIGO COELHO) – Convoco os membros da 
Comissão de Assistência Social, Senhores Deputados 
Paulo Roberto e Claudio Vereza. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Assistência Social, o Projeto de Lei Complementar 
n.° 03/2014 altera a Lei Complementar n.° 712/2013.  
Senhor Presidente e Senhores Deputados, relato pela 
aprovação do projeto, fazendo a observação de que 
precisamos pensar na criação de um conselho nos 
municípios, que seja geral, para a fiscalização dos 
repasses de recursos do Estado, porque a cada 
transação, a cada fundo, criamos um conselho novo. 
Neste caso, é formado por três membros, sem a 
devida formação para o acompanhamento e 
fiscalização de repasses de recursos. Se tivéssemos 
um em cada município com formação, habilitação, 
treinamento permanente, teríamos mais sucesso. Mas, 
pela urgência da matéria, relato pela aprovação da 
maneira que está, com a emenda substitutiva 
apresentada pelo Governo. (Muito bem!) (Pausa) 
 Em discussão o parecer. (Pausa) 
 Encerrada. 
 Em votação. 
 Como votam os Senhores Deputados? 
 
 O SR. PAULO ROBERTO – Com relator. 
 
 O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 
 O SR. RODRIGO COELHO – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Assistência Social. 
 Devolvo o projeto à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Concedo a palavra à Comissão de 
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Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Convoco os membros da 
Comissão de Infraestrutura, Senhores Deputados 
Atayde Armani, Gilsinho Lopes, José Esmeraldo e 
Genivaldo Lievore. 
 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Trata-se do Projeto de Lei Complementar n.° 
03/2014, que altera a Lei Complementar n.° 
712/2013, que instituiu o Fundo Estadual de Apoio 
ao Desenvolvimento Municipal. Também está 
acostada ao projeto de lei complementar uma emenda 
substitutiva. 
 Bom, relatando o Projeto de Lei 
Complementar  e o seu substitutivo, na verdade está  
adequando esse Fundo Cidades, especialmente neste 
momento em que o Espírito Santo vive e foi atingido 
fortemente pelas chuvas. Na verdade, dando mais 
celeridade em questões de fiscalização.  
No substitutivo é acrescentado o Art.15.º que diz: 
 

  O Poder Executivo, por decreto, no prazo 
de até 30 (trinta) dias, expedirá instruções 
para a fiel execução desta Lei 
Complementar, bem como delegará, 
conforme o caso, competências para expedir 
atos normativos complementares 
 

Como disse inicialmente, a Mensagem n.º 5/2014 diz: 
 

(...)A modificação dos dispositivos da lei que 
institui o FEADM visa aprimorar a 
formatação do instrumento de gestão 
financeira para permitir celeridade na 
transferência de recursos entre entes 
federados.  
 
Busca-se, por meio Do Projeto de Lei, 
simplificar o trâmite dos recursos do Estado 
para os Municípios, com medidas como a 
supressão do Comitê Gestor de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal.  
 
Visando conferir transparência da aplicação 
dos recursos, os Municípios deverão publicar 
na imprensa oficial a listagem dos projetos a 
serem apoiados pelo FEADM. (...) 

 
Ou seja, dando publicidade, naturalmente 

Senhor Deputado Elcio Alvares, Presidente da 
Comissão de Justiça e Líder do Governo, e  mais 
transparência. 

Aproveito a relatoria deste Projeto de Lei 
Complementar para cumprimentar o Senhor 
Governador Renato Casagrande: primeiro, por estar à 
frente de todas as ações das chuvas que impactaram 
os municípios capixabas; dos prejuízos que 
ocorreram; das medidas encaminhadas a esta Casa, 

da importância do Poder Legislativo para chancelar 
essas medidas.   

Portanto,  cumprimento o Senhor Governador 
Renato Casagrande e presto os meus sentimentos as 
famílias que perderam seus entes queridos, as 
famílias que perderam suas casas, seus bens, enfim, 
as famílias que foram atingidas. E dizer  que a  
Assembleia Legislativa está trabalhando para 
minimizar esses impactos, por meio do seu 
Presidente Theodorico Ferraço, de todos os 
Presidentes de Comissões e de todos os 
parlamentares. 

Mas deste Plenário faço um cumprimento 
especial ao Senhor Governador Renato Casagrande 
por capitanear este navio, principalmente nas chuvas, 
portanto tem de ser um navio, para que possamos 
garantir a chegada desses recursos nas cidades, para 
as famílias, enfim, para as pessoas que tanto 
precisam.  

Senhor Presidente, o  nosso parecer como 
Presidente da Comissão de Infraestrutura e como 
relator da mesma, é pela aprovação, acolhendo 
inclusive o substitutivo do próprio Governo.  

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

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  

 
O SR. GILSINHO LOPES - Com o relator.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator.  
 

O SR. GENIVALDO LIEVORE - Com o 
relator.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Infraestrutura.   
Devolvo o projeto à Mesa.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Senhor 
Presidente, pela ordem! Saudamos o Senhor Paulo 
Marcos Lemos, diretor-geral desta Casa,  pelo seu 
aniversário. Esperamos que neste ano S. S.ª atenda 
bem aos parlamentares.  

Sabemos que V. Ex.ª, Senhor Presidente 
Theodorico Ferraço, tem um carinho especial com 
todos os seus liderados nesta Casa, já que V. Ex.ª é 
Presidente, para estarmos sempre em harmonia. 
Parabenizamos mais uma vez o Senhor Paulo Marcos 
Lemos, felicidades e muitos anos de vida.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 
projeto.  
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DARY PAGUNG) - Convoco os membros da 
Comissão de Finanças, Senhores Deputados Atayde 
Armani, Paulo Roberto, Luzia Toledo, José 
Esmeraldo e Rodrigo Coelho.  

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

o Projeto de Lei Complementar n.° 03/2014, que 
altera a Lei Complementar n.° 712/2013, institui o 
Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal, na forma da emenda substitutiva ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 03/2014.  

O referido projeto visa a ajudar aos 
municípios capixabas, principalmente aos que 
enfrentam essa calamidade pública que afetou o 
Estado do Espírito Santo no final do ano de 2013.  

O nosso parecer é pela aprovação do projeto, 
conforme o parecer da Comissão de Justiça. (Muito 
bem!) (Pausa)  

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

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  

 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - Com o relator. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 

relator.  
 

O SR. RODRIGO COELHO - Com o 
relator.  
 

O SR. DARY PAGUNG - Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Finanças, na forma do substitutivo.   
Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Em discussão o Projeto de Lei 
Complementar nº 03/2014. (Pausa)  

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

A Presidência apela aos Senhores Deputados 
que se encontram nas imediações do Plenário que 
adentrem ao recinto e registrem presença nos 
terminais eletrônicos. (Pausa) 
Em votação o Projeto de Lei Complementar n.º 
03/2014.  

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.   

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, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, José Carlos 
Elias, José Esmeraldo, Luiz Durão, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Marcos Mansur, Nilton Baiano, 
Paulo Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo Coelho, 
Sandro Locutor e Solange Lube)  
 
 SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Votaram SIM vinte e dois Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 03/2014.  

À Secretaria para extração de autógrafos. 
Informo aos Senhores Deputados que após esta 
sessão teremos sessão extraordinária. 
 

Discussão única, em regime de urgência, nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei Complementar n.o 04/2014, da (1ª S.L.E.), 
oriundo da Mensagem Governamental n.o 06/2014, 
que dispõe sobre contratações para a execução de 
ações de resposta e de recuperação em áreas atingidas 
por desastres decorrentes das chuvas que acometeram 
o Estado no mês de dezembro de 2013 e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 08/01/2014. 
(Comissões de Justiça, de Defesa da Cidadania, de 
Saneamento, de Assistência Social, de Infraestrutura 
e de Finanças). 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Convoco os membros da 
Comissão de Justiça, Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Luzia Toledo, José Carlos Elias, Da Vitória, 
Marcelo Santos e Sandro Locutor.  

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
Senhores membros da Comissão de Justiça, como 
não poderia deixar de ser, o último projeto é um 
pouco mais complicado para votarmos. Existem 
emendas, o próprio governo entrou com emenda ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 04/2014.  

O Senhor Deputado Paulo Roberto está 
realizando um trabalho muito proeficiente em favor 
da votação das matérias, entrou com três emendas 
também que estamos examinando com a rapidez que 
o tempo permite. 

Apresentei como líder, a pedido do Governo, 
também duas emendas que serão incorporadas. Serei 
sucinto, Senhor Presidente, para não perdermos 
tempo. 

Das emendas apresentadas pelo Senhor 
Deputado Paulo Roberto, aceitarei a Emenda n.º 
001/2014 e a de n.º 002/2014 que têm 
aproximadamente o mesmo teor:  
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(...) Art. 1.º - A contratação de obras e de 
prestação de serviços visando à execução de 
ações de resposta e de recuperação em áreas 
atingidas por desastres decorrentes das 
chuvas que acometeram o Estado do Espírito 
Santo no mês de dezembro de 2013 
observará as disposições desta lei 
complementar. 

 
Da mesma maneira, a outra emenda tem esse 

teor e o ânimo dela é esse. Apenas recuso a emenda 
que ,em atendimento ao inciso, pois essa emenda, é 
importante que se diga, o Senhor Deputado Paulo 
Roberto estadiou-se em um texto do Tribunal de 
Contas da União. Mas pode abrir também um clarão 
muito grande que dificultaria sobremodo a 
interpretação no que tange ao espírito da lei. 

Obviamente o Tribunal de Contas Estadual 
verificará as hipóteses que se assemelham à hipótese 
do Tribunal de Contas da União. Portanto, acolherei 
duas emendas ao Projeto de Lei Complementar n.º 
04/2014 que serão essas duas emendas de autoria do 
Senhor Deputado Paulo Roberto e recusarei a de n.º 
03. 

Solicito a assessoria que aceito a Emenda n.º 
001/2014 e a de n.º 002/2014 e rejeito a emenda n.º 
003/2014. 

Da mesma maneira, convalesço as emendas 
que apresentei enquanto líder do Governo, acostadas, 
Emenda de n.º 001 e 002/2014, assinadas por mim.  

Passo às mãos da assessoria e deixarei de ler 
as emendas porque evidentemente é do conhecimento 
de todos os Senhores, inclusive para facilitar a 
votação do projeto. 

O Projeto de Lei Complementar n.º 04/2014 
já foi anunciado pelo Senhor Presidente e não 
também não o lerei para não perdermos tempo.   
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) – Mesmo porque o Senhor Deputado 
Paulo Roberto já  fez a leitura de forma completa. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) - Esse nosso trabalho é 
fulgurante, ou seja, o trabalho parlamentar tem 
nuances que precisam ser ressaltadas.  O Senhor 
Deputado Paulo Roberto tem se mostrado estudioso 
e, às vezes, nós, que somos Líder do Governo, temos 
embates intelectuais nas discussões de mérito. Mas 
no caso, hoje, queremos fazer justiça, S. Ex.ª 
acompanhou com muita atenção, é homem de larga 
experiência na vida administrativa do Estado e trouxe 
sugestões muito valiosas. Lamentamos não acolher as 
duas emendas, porque tiveram parecer muito forte da 
área jurídica do Governo, mas ficamos felizes por 
hoje ter sido o dia que tivemos oportunidade de fazer 
justiça ao trabalho parlamentar do Senhor Deputado 
Paulo Roberto. Então, Senhor Presidente, esse 
trabalho está incorporado as nossas votações.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Não convém V. Ex.ª elogiar muito o 
Senhor Deputado Paulo Roberto, caso contrário, S. 
Ex.ª vai querer assumir o lugar de V. Ex.ª daqui a 
pouco.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Permitimo-nos dizer a V. 
Ex.ª que tivemos o privilégio de ter S. Ex.ª como 
Líder no Governo Paulo Hartung.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Sabe qual é a maior qualificação do 
Senhor Deputado Paulo Roberto? Ser nascido em 
Cachoeiro de Itapemirim.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Mérito. Mas, Senhor 
Presidente, voltando ao Projeto de Lei Complementar 
n.°04/2014, considerado por nós constitucional, é um 
projeto que merece toda atenção porque realmente 
determina normas que são necessárias nesse 
momento em que o Estado tem que socorrer as 
vítimas das enchentes.  

Senhor Presidente, deveríamos, como Líder, 
mas também com a preocupação do tempo, registrar 
que a Assembleia Legislativa está de parabéns, V. 
Ex.ª principalmente. Acompanhamos V. Ex.ª nesses 
dias e verificamos que realizou um trabalho muito 
sério permitindo que todos os deputados que aqui se 
encontram trouxessem essa colaboração. O Governo 
pode se julgar feliz porque a Assembleia Legislativa 
é compreensiva.  

Queremos fazer outro registro que é do nosso 
dever: a Liderança do Governo consigna, de público, 
ao Senhor Thiago Hoffman, Secretário-Chefe da 
Casa Civil, seu agradecimento, ajudou de sobremodo 
para que os trabalhos se realizassem. O elogio é de 
justiça, S. Ex.ª realmente tem dado demonstração de 
perfeito entendimento com os propósitos dos 
Senhores Deputados e hoje este é um trabalho que 
está de parabéns. A Mesa Diretora e V. Ex.ª, como 
também o Senhor Thiago Hoffman, ajudaram muito 
para que obtivéssemos o resultado.  

Parabéns aos nossos queridos colegas 
deputados, achamos que a verdadeira Assembleia 
Legislativa é esta, uma Assembleia de trabalho, de 
dedicação, de prestimosidade política. E o 
Governador Renato Casagrande no dia de hoje 
também recebe nossos cumprimentos. Nesses 
problemas das enchentes, que é um problema muito 
delicado, em nenhum momento S. Ex.ª perdeu aquela 
invulgar posição de estadista, de homem público 
comedido que sabe tratar desse assunto com a maior 
discrição possível. S. Ex.ª se portou de maneira, e 
falamos de público, que mereceu o elogio de todos.  

Ontem, na reunião com os prefeitos, de 
público, o Presidente da Amunes disse da 
envergadura do Governador Renato Casagrande 
nesse episódio das enchentes.  
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Encerramos nossas palavras manifestando alegria. É 
bom ser Líder do Governo em uma Assembleia 
Legislativa como esta, de amigos dedicados, de 
deputados brilhantes que se preocupam com o bem-
estar público.  

No mais, Senhor Presidente, a V. Ex.ª, meu 
companheiro de tantos anos e à Mesa Diretora os 
agradecimentos por mais um fato que marca a 
história da Assembleia Legislativa. A sessão de hoje 
é uma sessão histórica, a Assembleia Legislativa 
capta, talvez, um momento que tem de ser celebrado 
através dos tempos. Muito obrigado.  

Lamentamos por ter nos estendido um pouco, 
já que teremos uma sessão extraordinária logo em 
seguida convocada por V. Ex.ª.   
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Aliás, Senhor Deputado, nós dois 
representamos mais de cento e cinquenta anos  de 
vida pública.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – É verdade. Somando nossas 
idades. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de Justiça, 
somos pela constitucionalidade do Projeto de Lei 
Complementar n.°04/2014, com emendas.  (Muito 
bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 
 

O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Paulo Roberto. 
 

O SR. PAULO ROBERTO – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Justiça, seremos muito rápidos e 
pedimos a atenção dos Senhores Deputados 
presentes. Primeiro, na nossa defesa das três emendas 
que apresentamos duas foram acatadas pelo 
presidente da Comissão de Justiça e relator, Senhor 
Deputado Elcio Alvares. Apenas dizemos que quanto 
à emenda que não foi acatada, não faremos uma 
defesa de se ficar contra ou a favor da emenda, ou do 
Governo do Estado do Espírito Santo, nada disso. 
Apenas esclarecer aos Senhores Deputados que neste 
projeto, Senhor Deputado Luiz Durão e aqueles que 
nos acompanham, a mensagem justificativa do 
Governo apresenta este projeto para dar segurança ao 
Governo do Estado do Espírito Santo para que possa, 
a partir da lei sancionada, realizar obras e contratação 
de serviços sem necessidade de licitação. Mas, 
principalmente, a Lei de Licitação fala que na 
contratação de obras e prestação de serviços precisa-
se ter o projeto básico em mãos.  

O Tribunal de Contas da União, por conta de 

um problema ocorrido no Dnit, flexibilizou a Lei de 
Licitações, no art. 7.º, dizendo que no caso 
específico, em situações de calamidade pública e de 
emergência, o projeto básico pode ser elaborado 
concomitantemente à execução da obra. Para isso o 
Tribunal de Contas da União baixou um Acórdão, 
Senhor Deputado Luiz Durão, que gostaríamos de ler, 
mas apenas o texto do Acórdão que não foi 
incorporado ao projeto do Governo, apreciado nesta 
Casa Legislativa, que é o item seguinte, aprovado à 
unanimidade, pelo Tribunal de Contas da União:  
 

(...) 1.6.2. em atendimento ao inciso IV do 
art. 24 da Lei n.º 8.666/1993, a contratação 
direta deve se restringir somente à parcela 
mínima necessária para afastar a 
concretização do dano ou a perda dos 
serviços executados, devendo a solução 
definitiva, conforme o caso, ser objeto de 
licitação formal, baseada em projeto básico 
que tenha todos os elementos do art. 6.º, inc. 
IX da Lei n.º 8.666/1993. (...) 

 
A nossa emenda é para dar segurança jurídica 

ao Governo do Estado para que logo após a execução 
dessas obras, sem licitação e sem o projeto básico, 
não tenha nenhum tipo de problema com o Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo. 

Citaremos dois exemplos: a estrada de 
Marataízes para Presidente Kenedy rompeu e tem um 
trecho que precisa ser recuperado. Esta lei que 
estamos aprovamos hoje está dando segurança ao 
Governo para refazer este trecho sem a necessidade 
do projeto básico concluído; a mesma coisa no trecho 
da ES-010 que liga Jacaraípe a Nova Almeida; 
rompeu um trecho da estrada. Damos ao Governo a 
tranquilidade para refazer o trecho e não serviços ao 
longo da estrada. 

A incorporação dessa emenda, Senhor 
Deputado José Esmeraldo, é para dar tranquilidade e 
segurança jurídica ao Governo do Estado do Espírito 
Santo. Estamos nos baseando do Tribunal de Contas 
da União. Não estamos inventando isso, ou tirando da 
nossa cabeça, nada. O Tribunal de Contas da União 
está se baseando numa flexibilização da Lei n.º 
8.666, que foi um problema ocorrido no Dnit. Isto foi 
uma das últimas discussões dentro do Tribunal de 
Contas da União, que baixou um Acórdão que é 
seguido no Brasil. Tanto que Governo do Estado 
mandou este projeto de lei amparado neste Acórdão. 
A assessoria tirou cópia desse acordão e nos 
entregou, e estamos ajudando, no caso, para dar 
tranquilidade e segurança jurídica ao Governo.  

O que queremos passar para os Senhores 
Deputados é que estamos fundamentados na Lei n.º 
8.666 e no Acórdão do Tribunal de Contas da União. 
Apresentamos ao Líder do Governo, o Senhor 
Deputado Elcio Alvares; S. Ex.ª teve acesso, e 
apresentamos emendas. Entendemos que seria de 
bom alvitre que o Governo aceitasse essa emenda 
para sua própria segurança jurídica. Se o 
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entendimento for diferente, paciência. Estamos 
fazendo nossa parte como legislador, como 
fiscalizador e como colaborador da situação caótica 
que o Estado está passando em função das chuvas, 
desses desastres, para que depois ninguém venha a ter 
problemas com o Ministério Público, com o Tribunal 
de Contas, enfim, com a Justiça, porque todos 
sabemos o quanto isso custa caro para a vida e a 
honra das pessoas que estão à frente dos cargos 
executivos. 
 Senhor Presidente, concluindo, requeiro 
destaque para a emenda n.º 03/2014, ao Projeto de 
Lei Complementar n.º 04/2014, de nossa autoria, já 
que não pode mais ser acatada na Comissão de 
Justiça, mas que ela seja colocada em destaque para 
deliberar sobre a sua aceitação ou não. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ELCIO ALVARES) – Farei a réplica ao argumento 
de V. Ex.ª.  
Já disse as razões que nos levaram a aprovar uma 
emenda e recusar a outra. Há razões embutidas dentro 
da emenda que o Governo se reservou, se precatou 
em não aprovar. 
 Solicito aos meus colegas, membros da 
Comissão de Justiça, que recusemos a Emenda em 
destaque, não que falte talento ou mérito a ela, mas se 
trata de uma medida de precaução do Governo em 
relação a essa emenda que pode dar interpretações 
subsequentes, que serão desfavoráveis, inclusive, na 
questão de avaliar a medição de obras. 
 As duas outras emendas do Senhor Deputado 
Paulo Roberto estão acatadas. Quanto a essa Emenda 
n.º 03/2014, o nosso parecer é pela sua rejeição. 
Portanto, a orientação da Liderança do Governo é 
contrária à emenda. Acolhemos a primeira, por julgá-
la pertinente e deixamos de acolher a segunda por 
entender que ela não se insere dentro do espírito do 
projeto. 

Em votação a emenda destacada. 
Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. CLAUDIO VEREZA – Com a 

emenda. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com a emenda. 
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Contra a 
emenda. 
 

O SR. DA VITÓRIA – Contra a emenda. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Contra a 
emenda. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Contra a 
emenda. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ELCIO ALVARES) – Em face do resultado, fica 
rejeitada a emenda destacada. 
 O parecer do relator é favorável ao projeto e 
às duas emendas do Senhor Deputado Paulo Roberto 
e, logicamente, às duas emendas apresentadas por 
mim, porque externa o ponto de vista do Governo. 
 Vamos votar agora o parecer do relator com 
as emendas acatadas. 

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, com emendas.  
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, 
Marcelo Santos, Gilsinho Lopes e Claudio Vereza. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de Defesa 
da Cidadania, o Projeto de Lei Complementar n.º 
04/2014 dispõe sobre contratações para a execução 
de ações de resposta e de recuperação em áreas 
atingidas por desastres decorrentes das chuvas que 
acometeram o Estado do Espírito Santo; visa à 
aquisição de bens e contratação de obras, simplifica a 
contratação. Como já afirmei, um projeto similar do 
Governo Federal, da Presidenta Dilma Rousseff, já 
está em prática, está valendo porque lá é medida 
provisória. O Governo Federal faz; publica e já está 
valendo. No Estado, vamos votar a lei que 
simplificará também as contratações em situações 
emergenciais.  

Nosso parecer é pela sua aprovação. (Muito 
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bem!) (Pausa)  
Em discussão o parecer.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 

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

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

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Defesa da Cidadania, verificamos a 
votação da Comissão de Justiça na qual não foi aceita 
a Emenda n.º 003/2014, do Senhor Deputado Paulo 
Roberto, que vem adequar a um parecer do Tribunal 
de Contas da União, citado no referido projeto. 

Alertamos o Senhor Deputado Marcelo 
Santos, Presidente da Comissão de Infraestrutura, da 
qual fazemos parte e também o Senhor Deputado 
José Esmeraldo, que essa emenda do Senhor 
Deputado Paulo Roberto vem exatamente adequar ao 
parecer citado no projeto pelo próprio Governo. Quer 
dizer, cita-se um parecer e o deputado está querendo 
auxiliar o Governo na redação do projeto, mas foi 
derrubada na Comissão de Justiça. 

É nobre a intenção do Presidente da 
Comissão de Justiça e Líder do Governo nesta Casa, 
que fez contato com a Casa Civil e acolheu duas 
emendas, mas esta do Senhor Deputado Paulo 
Roberto diz: 
 

O § 2º do art. 3º do projeto de Lei 
Complementar n.º 004/2014 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 
“§ 2º - Em atendimento ao inciso IV do art. 
24 da Lei n.º 8.666/1993, a contratação 
direta deve se restringir somente à parcela 
mínima necessária para afastar a 
concretização do dano ou a perda dos 
serviços executados, devendo a solução 
definitiva, conforme o caso, ser objeto de 
licitação formal, baseada em projeto básico 
que tenha todos os elementos do art. 6º, inc. 
IX da Lei n.º 8666/1993.” 

 
Entendemos, Senhores Deputados, que o 

Senhor Deputado Paulo Roberto simplesmente está 
colaborando com o Governo quando apresenta essa 
emenda. Os Senhores Deputados Claudio Vereza e 
Luzia Toledo votaram a favor da emenda, por 
entenderem da mesma forma.  

Estamos nesta Casa de Leis para discutir 
projetos de interesse público e de reconstrução deste 
Estado em função das chuvas que aqui ocorreram. 
Mas, isso dá margem para que os gestores possam 
estender a obra a todo o trecho, além do trecho 

danificado. E isso vem exatamente frear essa 
possibilidade; é nesse sentido. Não há que se falar em 
uma emenda inconstitucional, porque a emenda do 
Senhor Deputado Paulo Roberto simplesmente evita 
aumento de gastos e também mostrará ao gestor 
público que tem que ter responsabilidade na 
dosimetria do prejuízo causado pelas chuvas. 

Discutimos a matéria e o Senhor Deputado 
Genivaldo Lievore, Presidente da Comissão de 
Defesa da Cidadania, fez o relato pela sua aprovação. 
Senhor Deputado Paulo Roberto, a emenda de V. Ex.ª 
foi rejeitada na Comissão de Justiça, mas pode ser 
apresentada em outra Comissão.  

Participo da Comissão de Infraestrutura e 
conversando com procuradores e analisando a 
emenda de V. Ex.ª à luz da lei 8.666/93, entendo que 
tem razão. Muito obrigado! (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. MARCOS MANSUR – Com o 

relator.  
 

O SR. JOSÉ CARLOS ELIAS – Com o 
relator. 
 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o 
relator. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – Com o 
relator. 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator. 
 

O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Defesa da Cidadania.  
Devolvo o projeto à Mesa. 
 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES) – Convoco os membros 
da Comissão de Saúde e de Saneamento, Senhores 
Deputados Genivaldo Lievore, Rodrigo Coelho e 
José Esmeraldo.  

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

Saneamento, relato pela provação do Projeto de Lei 
Complementar n.º 04/2014, na forma do parecer da 
Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa)  
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Em discussão o parecer. (Pausa)  
Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. GENIVALDO LIEVORE – Com o 

relator.  
 

O SR. RODRIGO COELHO – Com o 
relator. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Saúde e de Saneamento.  

Devolvo o projeto à Mesa.   
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) - Concedo a palavra à Comissão de 
Assistência Social, para que esta ofereça parecer oral 
ao projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(RODRIGO COELHO) – Convoco os membros da 
Comissão de Assistência Social, Senhores Deputados 
Paulo Roberto e Claudio Vereza.  
Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 
Assistência Social, relato pela aprovação do Projeto 
de Lei Complementar n.º 04/2014 com as emendas, 
conforme parecer da Comissão de Justiça. (Muito 
bem!) (Pausa)  

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

 
O SR. PAULO ROBERTO - Com o relator.  

 
O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o 

relator.  
 

O SR. RODRIGO COELHO – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Assistência Social.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

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

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

Luiz Durão e Sandro Locutor.  
Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

Senhores membros da Comissão de 
Infraestrutura, o Projeto de Lei Complementar n.º 
04/2014 dispõe sobre contratações para a execução 
de ações de resposta e de recuperação em áreas 
atingidas por desastres decorrentes das chuvas que 
acometeram o Estado no mês de dezembro de 2013 e 
dá outras providências. 

A Mensagem n.º 06/2014 diz: 
 

A presente proposta é editada em um 
contexto de reestruturação do Estado do 
Espírito Santo após as chuvas que 
acometeram o território estadual no mês de 
dezembro de 2013, gerando elevados 
prejuízos de diversas naturezas. 

 
A proposta admite, com a finalidade 
precípua de afastar dano às pessoas ou aos 
patrimônios público e particular, que os 
primeiros serviços a serem contratos pelo 
Estado e pelos Municípios em decorrência da 
situação de emergência sejam iniciados ou 
executados previamente à conclusão do 
projeto básico. 
 
Dessa forma, o projeto básico não é 
dispensado, viabilizando-se apenas sua 
apresentação em momento posterior diante 
da urgência no início das obras de 
reconstrução do Estado.  

 
 Sendo assim, o nosso parecer é pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º 
04/2014, conforme parecer da Comissão de Justiça. 
(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 – 
(MARCELO SANTOS) – Concedo a palavra ao 
Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 
  

O SR. GILSINHO LOPES – (Sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente e Senhores membros 
da Comissão de Infraestrutura, fizemos anteriormente 
uma colocação alertando para a situação desse 
projeto, entendendo que a Emenda do Senhor 
Deputado Paulo Roberto vem confrontar o acórdão 
do Tribunal de Contas da União.  

Esta emenda é citada no § 6º da Mensagem 
Governamental: 
 

O enunciado contido no Projeto de Lei 



Vitória-ES, segunda-feira, 27 de janeiro de 2014 Diário do Poder Legislativo - 61 

Complementar reproduz o entendimento 
adotado pelo Tribunal de Contas da União 
em julgamento atinente à situação anormal 
ensejadora da declaração de situação de 
emergência e estado de calamidade pública 
ocorrida no estado de Pernambuco.  
 
Foi citado e não está devidamente contido 
tudo que está no acórdão; mas, o que nos 
causa certo espanto é que no art. 6.º do 
referido projeto diz: 
 
No âmbito do Poder Executivo Estadual, os 
processos administrativos de dispensa de 
licitação, tratados nesta Lei Complementar, 
ficam dispensados de análise prévia da 
Secretaria de Estado de Controle e 
Transparência – SECONT e da Procuradoria 
Geral do Estado-PGE.  

 
 Nossos projetos, que às vezes muitos colegas 
desta Casa e até a imprensa intitulam como cobra 
d’água, a Procuradoria-Geral do Estado coloca uma 
lupa de todo o tamanho para vetá-los. Então, a 
dispensa de análise pela Secont, órgão de controle do 
Governo, a dispensa de análise pela Procuradoria-
Geral do Estado é um absurdo. Não podemos 
permitir, esta Casa não pode permitir. 
 Votamos favorável ao projeto e com o 
Governo, mas entendemos que devemos acolher essa 
emenda. Se a Procuradoria está dizendo para não 
acolher a emenda do Senhor Deputado Paulo 
Roberto, como ela mesma se exime de fiscalizar 
esses contratos? É inadmissível! 
 Estamos nesta Casa convocados, cumprindo 
nosso papel com a maior tranquilidade possível. 
Muitos aliados do Governo não estão presentes para 
votar, e são beneficiados. Estamos nesta Casa desde o 
primeiro instante, desde a vinda do Governador para 
trazer as mensagens e ontem no processo regular. 
 A emenda do Senhor Deputado Paulo 
Roberto é pertinente. Sabemos que o trabalho de 
convencimento está sendo realizado para que se vote 
de acordo com o parecer da Comissão de Justiça, mas 
gostaríamos que os eminentes colegas refletissem 
porque temos responsabilidade. Temos que votar com 
coerência e a emenda do Senhor Deputado Paulo 
Roberto é coerente, assiste razão. É uma emenda que 
vem exatamente amparada pelo Tribunal de Contas 
da União, citado no § 6.º da mensagem de lei do 
Governo. E por que não foi colocado na íntegra? Por 
que isentar a Secont, órgão de controle do Estado, e a 
Procuradoria-Geral do Estado? 
 Temos que analisar, porque amanhã ou 
depois estaremos dando um cheque em branco. 
Haverá prefeitos enrolados porque a situação fica 
difícil. Senhor Deputado Dary Pagung, V. Ex.ª que 
acompanhou de perto em Baixo Guandu, vimos fotos 
de V. Ex.ª descendo ruas. Ficamos preocupados com 

isso. Um trecho foi destruído, aí tudo será construído 
com o dinheiro que será enviado para a reconstrução 
dos estragos. Se uma pessoa perde a casa, vai se 
construir uma mansão? Tem que haver projeto novo.  
 Neste caso, a emenda do Senhor Deputado 
Paulo Roberto é extremamente prudente, é 
preventiva, é de amparo ao Governo. Solicitamos aos 
nobres colegas que tenham o mesmo entendimento 
do Senhor Deputado Paulo Roberto e que possamos 
votar em consonância com o Senhor Deputado Paulo 
Roberto. (Muito bem!) 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS) – Continua em discussão o 
parecer. (Pausa)  

Encerrada.  
Em votação.  
Como votam os Senhores Deputados?  

 
O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  

 
O SR. GILSINHO LOPES – Com o relator.  

 
O SR. LUIZ DURÃO – Com o relator.  

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 

relator. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o 
relator.  
 

O SR. MARCELO SANTOS – Senhor 
Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 
pela Comissão de Infraestrutura, na forma do parecer 
da Comissão de Justiça.  

 
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 José 
Esmeraldo, Paulo Roberto, Atayde Armani, Luzia 
Toledo, Sandro Locutor e Rodrigo Coelho. 

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

este projeto já foi discutido na Comissão de Justiça e 
em outras comissões permanentes. Nosso parecer é 
pela aprovação, conforme a Comissão de Justiça. 
(Muito bem!) (Pausa)  

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

O SR. PAULO ROBERTO – Com o relator.  
 

O SR. ATAYDE ARMANI – Com o relator.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 
relator. 
 

O SR. RODRIGO COELHO – 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. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Requeiro destaque para a 
Emenda n.º 03, de minha autoria. Não discutiremos, 
pois já houve debate. Falamos; o Senhor Deputado 
Elcio Alvares, como Líder do Governo, apresentou 
justificativa; o Senhor Deputado Gilsinho Lopes 
também defendeu. Achamos que os Senhores 
Deputados  são plenamente conhecedores do assunto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Defiro o requerimento de destaque 
para votação da Emenda n.º 03 ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 04, recusada pela Comissão de 
Justiça, acompanhada pelas demais Comissões.  

Em votação a emenda destacada.  
 

O SR. ELCIO ALVARES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 
encaminhar a votação na qualidade de Líder do 
Governo.  
 

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, sem embargo do 
posicionamento do Senhor Deputado Paulo Roberto e 
muito menos com relação ao Senhor Deputado 
Gilsinho Lopes, de quem inclusive divergimos em 
várias declarações, a emenda apresentada não tem 
caráter de que o Governo ficará desvalido, pelo 
contrário. A posição do Governo foi produto de 
estudos. Quando essa série de medidas, trazidas para 
esta Casa, foi elaborada, o Governo estudou. 

Em homenagem ao Senhor Deputado Paulo 

Roberto, consultamos novamente o Governo e 
colocamos as três emendas apresentadas por S. Ex.ª. 
Das três emendas, duas foram aprovadas e uma foi 
recusada. Então, neste instante, é uma posição de 
Governo, estamos representando o pensamento 
oficial, fazemos apelo aos colegas como Líder do 
Governo que votemos com o parecer da Comissão de 
Justiça, ou seja, recusando a emenda de autoria do 
Senhor Deputado Paulo Roberto, sem embrago de 
qualquer outro tipo de posicionamento. É uma 
posição que o Governo neste momento coloca ao 
público e cada Senhor Deputado evidentemente 
votará com sua convicção e com seu discernimento.  

Então, deixamos muito claro  nossa posição 
como Líder do Governo, favorável a manutenção do 
parecer da Comissão de Justiça. (Muito bem!) 
 

O SR. GILSINHO LOPES – Senhor 
Presidente, pela ordem! Agradecemos a deferência do 
Senhor Deputado Elcio Alvares, Líder do Governo 
conosco. Como sempre, S. Ex.ª teve um tratamento 
muito respeitoso, assim como também o respeitamos.  

Quero apenas deixar bem claro que: a defesa 
que fizemos da emenda de autoria do Senhor 
Deputado Paulo Roberto foi de convicção própria de 
que ela ampara o Governo. Eximir a Secont e a PGE 
de fiscalizarem esses atos, entendemos ser temerário, 
mas será colocado em votação. 
 Temos a nossa convicção e queremos que 
aceitem a nossa posição pelo Governo, tendo em 
vista que essa posição é em defesa do próprio 
Governo. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Como o Projeto de Lei Complementar 
n.º 04/2014 exige votação nominal, o Regimento 
Interno recomenda que qualquer decisão para emenda 
também seja votada nominalmente.  
 Em votação a emenda destacada, de autoria 
do Senhor Deputado Paulo Roberto. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Na forma regimental, peço a 
palavra para encaminhar a votação na qualidade de 
Líder do Governo.  
 

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 
votará NÃO e solicitamos aos Parlamentares que nos 
acompanhem. (Muito bem!)  
 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - O Senhor Deputado Elcio Alvares 
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encaminhou a votação pelo voto NÃO, rejeitando a 
emenda.  

Em votação a emenda destacada, de autoria 
do Senhor Deputado Paulo Roberto.  
  A presente emenda exige votação nominal, 
que será realizada utilizando-se o painel eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
à emenda 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 Gilsinho Lopes 
e Paulo Roberto; votam NÃO os Senhores Deputados 
Atayde Armani, Claudio Vereza, Da Vitória, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 
Almeida, Freitas, Genivaldo Lievore, José Carlos 
Elias, José Esmeraldo, Luiz Durão, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Marcos Mansur, Nilton Baiano, 
Roberto Carlos, Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e 
Solange Lube)  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Responderam SIM dois Senhores 
Deputados; responderam NÃO vinte Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 

Em consequência, fica rejeitada a emenda 
destacada do Senhor Deputado Paulo Roberto, mas 
está no nosso coração a advertência de S. Ex.ª e a 
Comissão de Finanças desta Casa exercerá a 
fiscalização porque o Governo deseja que 
fiscalizemos o emprego dos recursos públicos.  

Em votação o Projeto de Lei Complementar 
n.º 04/2014. 

A presente proposição exige votação 
nominal, que será realizada utilizando-se o painel 
eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 
ao projeto, com as emendas aprovadas pelas 
Comissões, 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) 
 
(Votam SIM os Senhores Deputados Atayde Armani, 
Claudio Vereza, Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Elcio Alvares, Esmael de Almeida, Freitas, 
Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, José Carlos 
Elias, José Esmeraldo, Luiz Durão, Luzia Toledo, 
Marcelo Santos, Marcos Mansur, Nilton Baiano, 
Paulo Roberto, Roberto Carlos, Rodrigo Coelho, 
Sandro Locutor e Solange Lube)  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Votaram SIM vinte e dois Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o Projeto de 
Lei Complementar n.º 04/2014. 

À Comissão de Justiça para redação final. 

 
O SR. DARY PAGUNG - Senhor 

Presidente, pela ordem! Como bem disse V. Ex.ª, a 
Comissão de Finanças desta Casa acompanhará de 
perto a fiscalização, mas o Senhor Deputado Paulo 
Roberto também é membro titular dessa Comissão e 
estará conosco.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, extraordinária, 
hoje, às 13h, para a qual designo:  
 

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 n.o 02/2014.  

 
 Está encerrada a sessão.  
 
Encerra-se a sessão às doze horas e cinquenta e 
cinco minutos. 
 
*De acordo com o registrado no painel eletrônico, 
deixaram de comparecer a presente sessão os 
Senhores Deputados   Glauber Coelho, Aparecida 
Denadai,  Janete de Sá e Lúcia Dornellas. 
 
 

SEGUNDA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA DA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2014. 
 

(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, para ensejar o início da sessão, 
comparecem os Senhores Deputados Claudio 
Vereza, Doutor Hércules, Freitas, José Carlos 
Elias, Nilton Baiano, Roberto Carlos, 
Rodrigo Coelho, Sandro Locutor, Solange 
Lube e Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO)  - Havendo número legal e invocando a 
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proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 
 

 (Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 
Deputada Solange Lube e a 2.ª 
Secretaria o Senhor Deputado 
Roberto Carlos)   

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

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

(O Senhor Deputado Roberto 
Carlos lê Provérbios, 9:10) 
 
(Comparecem os Senhores 
Deputados Atayde Armani, Elcio 
Alvares, Esmael de Almeida, 
Genivaldo Lievore, José Esmeraldo, 
Marcos Mansur e Paulo Roberto) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Convido o Senhor 2.º Secretário a 
proceder à leitura da ata da segunda sessão ordinária, 
realizada em 08 de janeiro de 2014. (Pausa)  
 

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

 
 (Comparecem os Senhores 
Deputados Dary Pagung, Luiz Durão, 
Luzia Toledo e Marcelo Santos) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Aprovada a ata como lida. (Pausa)  
 Convido a Senhora 1.ª Secretária a proceder à 
leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Parecer n.º 
001/2014, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da redação final, do Projeto de Lei n.o 01/2014, da 
(1ª S.L.E.), oriundo da Mensagem Governamental n.o 

01/2014, que cria, em caráter emergencial, o Cartão 
Reconstrução ES e autoriza o subsídio ao pagamento 
de juros, destinados a assistência à população 
atingida pelas chuvas. 
 
 O SR. ELCIO ALVARES – 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. 

 
 (Comparecem os Senhores 
Deputados Da Vitória e Gilsinho 
Lopes) 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Parecer n.º 

002/2014, da Comissão de Justiça, pela aprovação 
da redação final, do Projeto de Lei Complementar 
n.o04/2014, da (1ª S.L.E.), oriundo da Mensagem 
Governamental n.o 06/2014, que dispõe sobre 
contratações para a execução de ações de resposta e 
de recuperação em áreas atingidas por desastres 
decorrentes das chuvas que acometeram o Estado no 
mês de dezembro de 2013 e dá outras providências. 

 
O SR. ELCIO ALVARES – 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.  
 

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

 
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 
n. o 01/2014, da (1.ª S.L.E), oriundo da Mensagem 
Governamental n. o 01/2014, que cria, em caráter 
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emergencial, o Cartão Reconstrução ES e autoriza o 
subsídio ao pagamento de juros, destinados a 
assistência à população atingida pelas chuvas. 
Publicado no DPL do dia 08/01/2014.  Parecer n.º 
001/2014, da Comissão de Justiça, pela aprovação, 
dispensada a publicação na Sessão Extraordinária do 
dia 08/01/2014. 

Votação da redação final do Projeto de Lei 
n.º 01/2014.  

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 04/2014, da (1.ª S.L.E), oriundo da 
Mensagem Governamental n. o 06/2014, que dispõe 
sobre contratações para a execução de ações de 
resposta e de recuperação em áreas atingidas por 
desastres decorrentes das chuvas que acometeram o 
Estado no mês de dezembro de 2013 e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 08/01/2014. 
Parecer n.º 002/2014, da Comissão de Justiça, pela 
aprovação, dispensada a publicação na Sessão 
Extraordinária do dia 08/01/2014. 

Votação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar n.º 04/2014.  

Em votação.  
Os Senhores Deputados que a aprovam, 

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

 
Discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.o 02/2014, da (1ª S.L.E.), oriundo da 
Mensagem Governamental n. o 04/2014, que introduz 
alterações na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 
2001, que dispõe sobre ICMS (Confere ao Chefe do 
Poder Executivo a faculdade de prorrogar por até 
sessenta dias, os prazos de vencimento para o 
pagamento de autos de infração ou notificações de 
débito, bem como para a apresentação de 
impugnações ou recursos inerentes ao processo 
administrativo de determinação e exigência dos 
créditos tributários do Estado, na hipótese de 
emergência ou de calamidade pública). Publicado no 
DPL do dia 08/01/2014. Pareceres orais favoráveis 
das Comissões de Justiça, Cidadania, Saneamento, 
Assistência Social e Infraestrutura. Baixado de pauta 
para a juntada de documentos. (Comissão de 
Finanças). 

Tendo em vista que o documento solicitado 
para fazer parte do projeto já foi anexado, o Projeto 

de Lei nº 02/2014 já se encontra em condições de ser 
colocado em discussão única para votação em regime 
de urgência. 

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, José Esmeraldo, Luzia Toledo, Sandro 
Locutor e Rodrigo Coelho. 

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

passo a relatar o Projeto de Lei 02/2014, que introduz 
alterações na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 
2001. 

Senhor Presidente, o nosso parecer é pela 
aprovação, conforme parecer da Comissão de Justiça. 
(Muito bem!) (Pausa)  

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

 
O SR. ATAYDE ARMANI - Com o relator.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o 

relator. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – Com o relator. 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Com o 
relator. 
 

O SR. RODRIGO COELHO – 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 n.º 
02/2014. (Pausa)  

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

Em votação o Projeto de Lei n.º 02/2014.   
Os Senhores Deputados que o aprovam, 

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

 

O SR CLAUDIO VEREZA - Senhor 
Presidente, pela ordem! Ontem nos esquecemos de 
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enaltecer a bravura, a firmeza e a dedicação do 
Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar Junior, 
Comandante do Corpo de Bombeiros Militar. Não o 
conhecemos pessoalmente, mas acompanhamos pela 
televisão, pela imprensa suas entrevistas. 
Parabenizamos S. S.ª pelo trabalho desempenhado 
junto à corporação.  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) - Por sinal muito merecido. Aliás, devo 
comunicar aos Senhores Deputados que fizemos um 
ofício endereçado ao Corpo de Bombeiros Militar 
agradecendo por todos os trabalhos que fizeram 
durante as enchentes, bem como à Defesa Civil, 
enaltecendo a bravura com que todos se comportaram 
em defesa dos desassistidos pela sorte nas últimas 
enchentes.  

 
O SR. DARY PAGUNG - Senhor 

Presidente, pela ordem! Apenas para colaborar com a 
fala do Senhor Deputado Claudio Vereza e de V. 
Ex.ª, tivemos uma demanda do Município de Pancas 
às 2h da madrugada. Conseguimos falar com o 
Coronel Edmilton Ribeiro e antes das 4h30min S. S.ª 
já tinha nos dado a resposta de como tirar dez pessoas 
que precisavam fazer hemodiálise urgente.  

Então, enaltecemos também o trabalho do 
Corpo de Bombeiros Militar e, principalmente, de S. 
S.ª que liderou muito bem os trabalhos durante o 
período dessas últimas chuvas ocorridas no Estado do 
Espírito Santo.   

 
O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO) - Aliás, Senhor Deputado Dary Pagung, 
V. Ex.ª fez uma ligação telefônica no momento em 
que estávamos em reunião com a Presidenta Dilma 
Rousseff, com o Governador do Estado e várias 
autoridades. Foi uma ligação urgente pedindo o envio 
de um helicóptero para socorrer famílias do 
Município de Pancas.  E V. Ex.ª na mesma hora 
passou a informação para o referido coronel que 
providenciou e mandou imediatamente um 
helicóptero para atender, e as famílias foram 
resgatadas.  

É bom registrar que os Deputados estavam 
presentes durante todo o processo de enchentes, e o 
Governador do Estado - vamos enaltecê-lo - esteve 
presente.  

Este Deputado saiu com o Senhor 
Governador em vários municípios; estivemos com 
vários Deputados; recebemos telefonemas. Esta Casa 
não foi omissa em momento algum. Razão pela qual 
enaltecemos excepcionalmente o Corpo de 
Bombeiros Militar e a Defesa Civil.  

O SR. SANDRO LOCUTOR - Senhor 
Presidente, pela ordem! Gostaríamos de acrescentar 
que o Coronel Edmilton Ribeiro Aguiar Junior desde 
o primeiro momento se colocou bastante solícito. E 
também o Coronel Carlos Marcelo D’Isep, da Defesa 
Civil, com um trabalho excepcional. Estávamos no 
Município de Água Doce do Norte e ficamos ilhado 
em São Francisco, na época do Natal. Estivemos com 
a Senhora Betania Vasconcelos, vice-prefeita de 
Água Doce do Norte, no Distrito de Santo Agostinho, 
onde a tragédia também foi muito grande. Acionamos 
o Coronel D’Isep e também o Coronel Edmilton 
Ribeiro, do Município de Água Doce do Norte e 
conseguimos falar com S. S.as no telefone celular. E o 
Coronel D’Isep nos respondeu inclusive por 
mensagem. Colocamos a vice-prefeita em contato 
com S. S.as porque a demanda no Distrito de Santo 
Agostinho, além dos problemas de desalojamento, de 
desabrigados, tinha também um problema de água 
potável e artigos de higiene pessoal e alimentação. E 
fomos prontamente atendidos.  

Então, tanto o Corpo de Bombeiros Militar 
como a Defesa Civil, capitaneados pelo nosso 
Governador do Estado, merecem todo nosso respeito 
pela dedicação. Muitos dizem que é obrigação deles, 
mas pelo zelo, carinho, atenção e desprendimento 
merecem todo o nosso respeito. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Tanto o Coronel Edmilton Ribeiro 
Aguiar Júnior, quanto o Coronel Carlos Marcelo 
D’Isep merecem nossa homenagem. A partir desse 
momento espiritualmente são para nós, generais. 
 

O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Fazendo coro com os 
Senhores Deputados que me antecederam, além da 
questão da figura do Coronel Edmilton Ribeiro, mas 
a toda a corporação do Corpo de Bombeiros Militar. 
Tivemos informação de que vários estavam de férias 
marcadas e foram chamados, convocados e vieram 
imediatamente colaborar. 

Não podemos nos esquecer da ajuda do 
Governo Federal em encaminhar a Força Nacional 
que vem prestando serviços relevantes. Ouvimos 
depoimentos de muitos que já ajudaram em outros 
estados dizendo que nunca viram o que estava 
acontecendo no Estado do Espírito Santo. 

Temos que agradecer ao Governador do 
Estado o empenho. Ligamos para alguns secretários 
em função de problemas que ocorreram na região de 
divisa dos Municípios de São Mateus e Linhares, 
região de Urussuquara, e Campo Grande que também 
ficou ilhado. A atenção do Governo foi especial, 
principalmente do Corpo de Bombeiros Militar. 

Senhor Presidente, não podemos deixar de 
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dizer, V. Ex.ª já fez uma fala e queremos apenas 
reforçar que a Assembleia Legislativa, na figura de 
cada deputado que pôde colaborar, com certeza 
colaborou. O papel da Assembleia Legislativa 
enquanto instituição foi fundamental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Aliás, Senhor Deputado, permita-me 
dizer que a Mesa Diretora requererá uma sessão 
especial, muito merecida para homenagear esses dois 
coronéis e toda a corporação do Corpo de Bombeiros 
Militar. Se existe alguém que merece homenagem, 
são os valorosos soldados do Corpo de Bombeiros 
Militar e da Defesa Civil. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 

Presidente, concluindo, nós da Assembleia 
Legislativa, não podemos deixar de enaltecer o povo 
capixaba. A solidariedade do povo capixaba foi algo 
de emocionar. Cada município do Estado, cada 
cidadão ajudando, indo ao supermercado para 
comprar alimentos para doação, colaborando para 
ajudar as famílias, as pessoas que ficaram 
desabrigadas, que perderam tudo. Perderam tudo, 
mas com certeza não perderam o principal: a 
dignidade e o amor ao Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Também poderíamos acrescentar, 
Senhor Deputado, por uma questão de justiça, a 
Polícia Miliar. Quando se fala em Corpo de 
Bombeiros Militar, também queremos dizer a Polícia 
Militar que esteve presente, debaixo de chuva, 
debaixo da água, e a Defesa Civil de modo geral. 
 

O SR. LUIZ DURÃO – Senhor Presidente, 
pela ordem! Não concluímos nossa fala ontem, pois o 
prazo havia terminado.  

Agradecemos de coração, em nosso nome e 
em nome do povo linharense, ao Senhor Governador 
Renato Casagrande que não mediu esforços no 
atendimento ao Município de Linhares, a todos os 
municípios atingidos pela enchente ocasionada pelas 
fortes chuvas. Também à Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff que se dirigiu ao nosso Estado e ofereceu 
suporte necessário para retirar a população da região 
do Município de Linhares. Se não fossem aqueles 
helicópteros talvez teríamos perdido muitas vidas. 
Agradecemos também a toda a população solidária 
que também esteve presente; ao Corpo de Bombeiros 
Militar, pois todas as vezes que solicitamos 
helicóptero urgente para o Município de Linhares, 
fomos atendidos pelo Coronel. A união foi completa 
de todas as forças para que pudéssemos ajudar o povo 
sofrido atingido pelas enchentes. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem!  V. Ex.ª disse que 
homenageará essas duas figuras tão importantes em 
uma sessão especial. Lembro a V. Ex.ª que em sessão 
especial não pode haver homenagem. O Regimento 
Interno não permite que se faça homenagem em 
sessão especial. Apenas lembrando que podemos 
fazer uma sessão solene. É o nosso requerimento, 
lembrando a V. Ex.ª para que observemos o 
Regimento Interno. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THOEDORICO 
FERRAÇO) – Deputado, estamos preocupados com 
o Regimento Interno e vamos  cumpri-lo. 
Agradecemos a V. Ex.ª a lembrança, mas estamos 
bem conscientizados do cumprimento regimental 
desta Casa. V. Ex.ª pode ficar tranquilo que as 
homenagens serão feitas rigorosamente dentro do 
Regimento Interno. Muito obrigado pela lição. Uma 
lição de um vovô é sempre muito bem recomendada.   
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! Neste momento em que 
terminamos a sessão extraordinária convocada 
por V. Ex.ª a pedido do Governador do Estado, 
queremos, novamente, dizer do trabalho com 
qualidade que esta Casa prestou e com a mesma 
perseverança e determinação.  

Achamos que esta Casa tem dado mostras 
ao Estado do Espírito Santo de compromisso 
com o povo capixaba. Claro que não estão 
presentes os trinta Senhores Deputados, porque 
alguns estão fora do Estado, mas parabenizamos 
nossos colegas, a cada um que esteve aqui o 
tempo todo. Todos estão irmanados com o 
mesmo objetivo de apoio ao nosso povo 
capixaba.  

 Elogiamos o comandante desta operação 
que foi o Governador Renato Casagrande, que se 
posicionou como estadista. Na mesma hora em 
que começou toda aquela chuvarada que causou 
as enchentes na maioria dos municípios do 
Espírito Santo S. Ex.ª esteve presente com toda 
sua equipe. Em todos os momentos que ligamos 
para os Secretários fomos atendida, na mesma 
hora; assim também aconteceu quando ligamos 
para o Governador.  

Encaminhamos vários ofícios para S. Ex.ª 
e todos ficaram aquém daquilo que votamos 
hoje. Então, estamos contemplada.  

Parabenizamos também o Comando da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
e todos os militares.  

 
O SR. PRESIDENTE – (THOEDORICO 
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FERRAÇO) – Senhora Deputada Luzia Toledo, para 
fazer justiça, parabenizamos também o Exército 
Brasileiro, a Aeronáutica e os Governos dos Estados 
do Rio de Janeiro e de São Paulo que mandaram  
helicóptero para ajudar  o nosso Estado, mas 
enaltecemos o Corpo de Bombeiros Militar, que foi 
nota mil. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – É verdade. O 
Corpo de Bombeiros foi nota mil, convocou todos os 
que estavam de férias para atender a população e isso 
não vamos nos esquecer de jeito nenhum, assim 
como a solidariedade do povo capixaba.  

Parabenizamos a cantora e artista Anitta. 
Nossos artistas capixabas não fizeram nada, não 
deram um... não teve uma frase dos artistas 
capixabas, que nasceram em nosso Estado... 
Esperávamos uma posição dos nossos artistas 
capixabas. Tiveram várias oportunidades e sequer 
prestaram solidariedade ao nosso povo. Já a cantora 
Anitta veio visitar nosso Estado trazendo 
contribuição para o Município de Vila Velha. 
Parabenizamos a cantora Anitta pelo gesto grandioso, 
vindo de uma moça tão nova. 

Que Deus abençoe a todos nesse final de 
recesso e que não sejamos sobressaltados com mais 
nada e que daqui para frente seja realmente de paz e 
harmonia. Muito obrigada, Senhor Presidente. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 
Presidente, pela ordem! Aproveitando que a nobre 
Deputada Luzia Toledo se encontra presente para 
dizer que a Nação Capixaba é uma Nação importante, 
mas o timoneiro, o Governador Renato Casagrande, 
falamos ontem da tribuna, que S. Ex.ª teve uma 
atuação antes, durante e depois, de estadista e 
cumpridor das obrigações para que foi eleito.  
 Registramos o trabalho do Corpo de 
Bombeiros Militar, que todos reverenciaram, e da 
atitude proba, competente e enérgica da Defesa Civil, 
que tanto precisamos. Falamos ao Líder do Governo, 
ao Presidente a Assembleia Legislativa, aos membros 
da Comissão de Segurança, da frente parlamentar de 
Segurança, ao Senhor Deputado Roberto Carlos, para 
cobrar do Governo do Estado do Espírito Santo um 
concurso imediato para o Corpo de Bombeiros 
Militar, porque é nessas horas que vemos o trabalho 
eficaz que desenvolvem e com pequeno efetivo. Os 
policiais bombeiros militares trabalharam em escala 
de vinte e quatro horas por vinte e quatro horas, 
Senhor Deputado Elcio Alvares, Líder do Governo.  
 Estamos com mensagens agarradas na 
Secretaria de Governo, com o Doutor Samir Furtado 
Nemer, e cobramos de S. Ex.ª quando veio junto com 
o Senhor Renato Casagrande, Governador do Estado 

do Espírito Santo, para que despachasse com o 
Governador, porque S. Ex.ª tem interesse; S. Ex.ª e o 
Governo do Estado do Espírito Santo precisam desta 
corporação briosa que é o Bombeiro Militar e do 
trabalho desenvolvido pela Casa Civil. 
 Se o Governador Renato Casagrande não 
fizesse o trabalho preventivo que fez, de 
entendimento com os municípios para desassorear os 
rios e verificar as questões das encostas, teríamos 
mais vidas ceifadas durante essas enchentes. 
Parabenizamos S. Ex.ª, mas especialmente as 
instituições que colaboram com o governo neste 
momento difícil do Estado do Espírito Santo.  
 Assim, que Deus abençoe a todos e tenhamos 
um final de recesso tranquilo e venhamos 
energizados para fevereiro, com o pé direito, e 
possamos votar tudo aquilo que for necessário e de 
interesse do Estado do Espírito Santo.  
 
 O SR. JOSÉ ESMERALDO – Senhor 
Presidente, pela ordem! É uma honra estarmos nesta 
Casa de Leis fazendo a nossa parte. No término desta 
sessão, podemos dizer em alto e bom som que a 
missão foi cumprida. Cumprimos a nossa missão, 
Senhor Deputado Roberto Carlos, porque fizemos a 
nossa parte. E mesmo assim esta Casa Legislativa 
muitas vezes é criticada; criticada injustamente. 

Mas a partir da convocação do Poder 
Executivo, do Senhor Renato Casagrande, 
Governador do Estado do Espírito Santo... Temos 
que admitir que S. Ex.ª fez a sua parte e que  também 
tem as suas dificuldades. Mas, dentro daquilo que 
pode, faz e continua fazendo... Até mesmo porque S. 
Ex.ª é um homem do interior. S. Ex.ª sabe das 
dificuldades das pessoas que moram no interior. E 
realmente os moradores do interior estão passando 
dificuldades. Estes projetos, oriundos do Poder 
Executivo e aprovados nesta Casa de Leis, ajudarão 
sobremaneira a vida daquele que ficaram sem nada, 
pois levantam a autoestima. 

Alguma coisa tinha que ser feita e foi feita 
pelo Governador e pela Assembleia Legislativa. 
Temos certeza de que todos os demais Deputados 
desta Casa Legislativa estão felizes. Estamos de 
recesso, mas continuamos trabalhando. Sempre digo 
em algo e bom som que recesso não é férias, é apenas 
não ter sessão dentro do Plenário. Mas todos os 
Deputados, os trinta Deputados, estão alertas e 
trabalhando nos seus municípios e em outros 
municípios também. Por isso, hoje é mais um dia 
importante par nós, Deputados desta Casa de Leis, 
em função do nosso compromisso. Aquele 
compromisso do nosso juramento quando tomamos 
posse. Tomamos posse e fazemos a nossa parte.  
 Esta Casa Legislativa é reconhecida; o 



Vitória-ES, segunda-feira, 27 de janeiro de 2014 Diário do Poder Legislativo - 69 

Senhor Renato Casagrande, Governador do 
Estado do Espírito Santo, foi brilhante, 
juntamente com toda a sua assessoria. Nesta 
reunião foi dito em alto e bom som que o Corpo 
de Bombeiros tem feito um trabalho brilhante. 
Eles são guerreiros, juntamente com a Defesa 
Civil e toda a Polícia Militar, e destacamos que 
não tem negócio de política, a Presidente Dilma 
Rousseff veio ao Estado numa boa hora, veio no 
momento  que o Estado estava precisando. Por 
isso, também nos solidarizamos com a Senhora 
Presidenta, em função de ser uma mulher de um 
coração grande – dizem que é estourada – mas 
não, S.Ex.ª é uma pessoa com um grande 
coração, e sua presença no Estado do Espírito 
Santo foi muito importante para toda população. 
 Em nome dos milhares de moradores que 
estão em situação difícil, agradecemos a 
solidariedade do povo do Estado do Espírito Santo. 
Foi impressionante a quantidade de doações, de 
materiais arrecadados e a população voluntariamente 
ajudando. O povo realmente tem uma força 
incomensurável. 
 Por isso, Senhor Presidente, saímos daqui 
felizes em função desse trabalho. E esta Casa, que 
muitas vezes não é valorizada, mas sem ela não 
existe democracia, Senhor Deputado Roberto 
Carlos.A democracia está dentro desta Casa de Leis, 
e todos os Senhores Deputados estão aqui juntos com 
um único objetivo, de dar apoio, de dar cobertura e 
trazer melhores dias para o povo do nosso Estado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Para colaborar com V. Ex.ª, registra-
se que a Senhora Presidente Dilma Rousseff esteve 
aqui na véspera do Natal. Quer dizer, S.Ex.ª  teve 
uma consideração muito especial com o Estado do 
Espírito Santo, 
 
 O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 
Presidente, pela ordem! Parabenizamos V. Ex.ª e 
todos os Senhores Deputados que participaram 
desse dia importante para o Estado do Espírito 
Santo, na reconstrução de vidas, de famílias que 
perderam tudo, reconstrução na infraestrutura. 
 Tive a oportunidade de ligar para o 
Presidente da Assembleia Legislativa, o Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço e também acabei 
conversando com jornalistas. Fiz uma proposta, 
Senhor Presidente, que a Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo possa puxar um 
seminário para reunir aqui especialistas na área 
de climatologia, de meteorologia, de prevenção e 
fazer um grande seminário; envolver a Amunes 
com os prefeitos e debater o assunto. Sabemos 
que estamos numa região onde o verão é de 

chuvas intensas, mas esporadicamente acontecem 
fenômenos como no ano de 1979, em 2009 e como 
aconteceu agora, no final de 2013. 
 Como encarar esse fenômeno climático 
de chuvas intensas, concentradas, como foi este 
de 2013. Creio que temos condições, enquanto 
Assembleia Legislativa, de trazer especialistas 
do Brasil e por que não de outras partes do 
mundo? Quando falamos de catástrofe natural, 
temos exemplos como hoje mesmo nos Estados 
Unidos, que está sendo acometido com um frio 
intenso em algumas regiões; ainda têm tufão, 
furacão. Não temos esses azares climáticos, mas 
temos as chuvas intensas, porque estamos num 
clima de regime tropical. 
 Minha defesa e proposta é que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo puxe um 
grande seminário, com grandes especialistas do 
Brasil, e se precisar até de fora, para que juntos com a 
Amunes possamos contribuir na reflexão de como as 
prefeituras podem encarar: primeiro, do ponto de 
vista da prevenção? E, segundo, aconteceu um 
desastre- temos experiência de quando tem um 
desastre -  eles estão preparados? 
 Tenho informações de que a Austrália possui 
um Plano de Contingência para enchentes que é 
estartado à medida que começam as chuvas, toda 
sociedade participa e o número de vítimas é o 
mínimo possível.  
 Essas chuvas têm que nos deixar um legado, 
e o legado é que as próximas, que Deus queira, não 
venham com tanta intensidade. Mas quando 
acontecer um fenômeno com essa intensidade, que 
enquanto Estado e Município estejamos mais 
preparados. 
 Senhor Presidente, essa é nossa proposta: que 
esta Assembleia Legislativa lidere um grande 
seminário para debatermos prevenção e também as 
consequências de azares climáticos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – 
(THEODORICO FERRAÇO) – Respondo a V. 
Ex.ª, isso já foi objeto de uma recomendação de 
S. Ex.ª feito através de um telefonema: vamos 
acolhê-la, a Senhora Deputada Solange Lube 
também apoia e também os Senhores Deputados 
presentes. 

Vamos realizar um seminário para 
mostrar que a Assembleia Legislativa deseja 
fazê-lo, chamar conhecedores de prevenção, 
ouvir as autoridades, para mostrar que a 
Assembleia Legislativa não está de braços 
cruzados. Desde já recomendo que V. Ex.ª 
prepare um esboço para mostrarmos que a 
Assembleia Legislativa deseja um entendimento 
e um estudo para buscar soluções. 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES – Senhor 
Presidente, pela ordem! É só para justificar a 
ausência da Senhora Deputada Aparecida Denadai. 
V. Ex.ª já falou com a deputada por telefone, 
acompanhou esses dias todos, todas as sessões, todo 
esse trabalho, não só em Plenário, mas também no 
gabinete de V. Ex.ª junto com o Governador. 
 A Senhora Deputada Aparecida Denadai, dia 
02 de janeiro, às 8h, estava em Alto Lage com o 
Prefeito de Cariacica Juninho, conosco e com o 
Senhor Deputado Sandro Locutor, na inauguração do 
PA. 
 Quero justificar sua ausência. Acho que as  
nossas ausências  deveriam ser justificadas só em 
caso de doença com atestado médico ou quando 
estivéssemos em missão oficial representando a 
Assembleia Legislativa. Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 
FERRAÇO) -  Vou suspender os trabalhos para 
lavratura da ata da presente sessão.  

Está suspensa a sessão. (Pausa)  
 

 (A sessão é suspensa às 13h 36min 
e reaberta às 13h37min)  

 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO) – Está reaberta a sessão.  

Convido o Senhor Deputado Roberto Carlos 
a proceder à leitura da ata da segunda sessão 
extraordinária da primeira Sessão Legislativa 
extraordinária da décima sétima legislatura, realizada 
em 08 de janeiro de 2014. (Pausa)  
 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO) – Em discussão a ata. (Pausa)  
 
Não havendo oradores que queiram discuti-

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

permaneçam sentados. (Pausa)  
 
Aprovada.  
 
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos da primeira Sessão 
Legislativa Extraordinária da décima sétima 

Legislatura e convoco para a próxima, solene, 
dia 03 de fevereiro de 2014, às 15h, destinada à 
abertura dos trabalhos legislativos da quarta 
Sessão Legislativa Ordinária da décima sétima 
Legislatura. Antes, porém, não podemos deixar de 
agradecer, de coração, a todos os Senhores 
Deputados que, atendendo à convocação 
extraordinária solicitada pelo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo, compareceram a esta Casa 
de Leis onde discutimos as matérias, votamos os 
projetos e nos colocamos de braços abertos, não 
somente para o Governo, mas para o povo do Estado 
do Espírito Santo em um momento em que a 
exigência e o trâmite da presença política da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo esteve presente. 
 Vale registrar que a Assembleia 
Legislativa devolveu ao Estado cinco milhões de 
reais, produto da economia dos Senhores 
Deputados, economia de diárias, de despesas 
para que socorrêssemos os mais necessitados.
 O valor de cinco milhões de reais foi o 
necessário para a compra de, pelo menos, vinte e 
cinco mil cestas básicas, duzentos mil litros de 
água, duzentos mil litros de leite e mais uma 
imensidão de compras de colchões e roupas 
colocados à disposição do  Governador Renato 
Casagrande. Ao invés dessa compra direta, S. Ex.ª 
preferiu que fosse colocado no fundo da Defesa Civil. 

A Presidência desta Casa de Leis registra, no 
encerramento desta sessão, a devolução de cinco 
milhões de reais. Para ter uma ideia, as vinte e cinco 
mil cestas, o equivalente aos recursos, foram as 
cestas básicas distribuídas em todo o Estado. 
Agradecemos aos representantes dos comércios, 
das indústrias, das igrejas e a todos aqueles que 
se uniram para levar também a sua cesta, a sua 
roupa. Um grande abraço para todos. Que 
Deus nos ilumine e nos livre de uma nova 
tempestade dessa, de um volume de água 
fantástico. Peçamos a São Pedro que respeite o 
Espírito Santo porque o Espírito Santo é maior 
do que São Pedro. 

 
Está encerrada a presente sessão. 

 
 

Encerra-se a sessão às treze horas e 
trinta e oito. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, deixaram de comparecer a presente 
sessão os Senhores Deputados Aparecida 
Denadai, Euclério Sampaio, Gildevan Fernandes, 
Glauber Coelho, Jamir Malini, Janete de Sá e 
Lúcia Dornellas. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 
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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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