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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

CPI DO PÓ PRETO 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL 

FAVATTO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ERICK MUSSO 

RELATOR: Deputado DARY PAGUNG 

REUNIÃO: 21ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 07.10.2015 

DIA DA SEMANA: quarta-feira 

HORÁRIO: 13 horas 

 

PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

- Não há 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: investigar as denúncias de 

poluição atmosférica, suas causas e efeitos, com 

ênfase para os danos causados à saúde da população e 

ao patrimônio público e privado, deste Estado do 

Espírito Santo, por meio de partículas emanadas de 

indústrias, veículos e outras fontes, conhecida como 

“Pó Preto”. 

 

3 - ORDEM DO DIA: 

 

Leitura, discussão e aprovação do RELATÓRIO 

FINAL. 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1749 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, JEAN CARLOS FERRARI, do 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Pe. Honório, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

153731/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1750 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, ANGELO NUNES OTAVIANO, 

do cargo em comissão de Subcoordenador de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

SCGRP, do gabinete do Deputado Sandro Locutor, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 153624/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1751 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, VINICIUS TOZZI PIMENTEL, 

do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete do Deputado Sandro Locutor, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 153625/2015. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1752 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 

31 de janeiro de 1994, ALEXANDRE LIPEK 

SPALA DEBOSSAN, do cargo em comissão de 

Adjunto de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código ADGRP, do gabinete do Deputado Doutor 

Hércules, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº·153678/2015, a partir de 

1º.10.2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1753 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 1659, 

publicado no Diário do Poder Legislativo em 

11/09/2015, que nomeou ELANIA VALERIA 

MONTEIRO SARDINHA DE SOUZA, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete da Deputada Luzia Toledo. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 1754 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, VINICIUS TOZZI PIMENTEL, para exercer 

o cargo em comissão de Subcoordenador de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código SCGRP, no 

gabinete do Deputado Sandro Locutor, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº·153626/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1755 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, JEAN CARLOS FERRARI, para exercer o 

cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Pe. Honório, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

153731/2015. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1756 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, MARIA JULIA RORIZ DIAS DE SOUZA, 

para exercer o cargo em comissão de Assistente de 
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Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Erick Musso, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 153636/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1757 

 

A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, BRUNO HERCULANO, para exercer o 

cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Erick Musso, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

153637/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1758 
 

A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, MARIA DA PENHA BONELA, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, no gabinete do Deputado Sandro 

Locutor, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 153627/2015. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1759 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, FABIANA CARDINOTT REIS MIGNONE, 

para exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Erick Musso, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 153618/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1760 

 

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, VINICIUS TOZZI PIMENTEL, para exercer 

o cargo em comissão de Subcoordenador de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código SCGRP, no 

gabinete do Deputado Sandro Locutor, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 153626/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
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ATO Nº 1761 

 

A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, MARTA SCARPINO BONELLI, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, no gabinete do Deputado Marcos Bruno, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 153681/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

PORTARIA Nº 0486 
 

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, 
 

TRANSFERIR para o período de 09 a 

23/03/2016, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2015, da servidora ANNA BEATRIZ 

ALVES BRITO, matrícula nº 208382, restando 15 

(quinze) dias para época oportuna de acordo com § 

14 do artigo 115 da Lei Complementar nº 46/1994, 

inserido pela Lei Complementar nº 792/2014. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

30 de setembro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 0487 

 

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 as férias regulamentares, dos servidores abaixo relacionados. 
 

Matrícula Servidores Período marcado Exercício A partir de Dias Período transferido 

207847 
FREDERICO BREMENKAMP 

COELHO 
15/09 a 04/10/2015 2015 30/09/2015 

20 (vinte) dias 

restantes 
Época oportuna 

208330 
GRACIELLI DUARTE 

TEIXEIRA 
28/09 a 27/10/2015 2015 08/10/2015 

20 (vinte) dias 

restantes 
Época oportuna 

207872 
JOAO PAULO VIEIRA 
TEIXEIRA 

09/09 a 08/10/2015 2015 30/09/2015 
09 (nove) dias 

restantes 
04 a 12/01/2016 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 30 de setembro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 0488 

 

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, das 

servidoras abaixo relacionadas. 

 

Servidoras Matrícula Exercício Período 
Quantidade 

de dias 

ANNA BEATRIZ 

ALVES BRITO 
208382 2014 

03 a 

17/11/2015 

15 (quinze) 

dias restantes 

EDINOLIA 

FERREIRA PATEZ 

PIMENTEL 

203307 2015 
01 a 

25/10/2015 

25 (vinte e 

cinco) dias 

restantes 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

30 de setembro de 2015. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico nº 052/2015 

Processo nº 151983/2015 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que o Pregão 

Eletrônico nº 052/2015, relativo à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO 

POR ASSINATURA VIA CABO, QUE 

POSSUA EM SUA GRADE DE CANAIS O 

CANAL DA TV ALES, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS foi 

considerado DESERTO. 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 055/2015 

Processo nº 151983/2015 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público que realizará Licitação, sob a 

modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 

acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 

alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEVISÃO 

POR ASSINATURA VIA CABO, QUE 

POSSUA EM SUA GRADE DE CANAIS O 

CANAL DA TV ALES, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, 

conforme especificação contida no Anexo I do 

Edital. 

 
Recebimento das Propostas até: 

16/10/2015 às 14:00h. 

 
Abertura das Propostas: 

16/10/2015 às 14:00h. 

Início da Sessão de Disputa: 16/10/2015 às 

16:00h. 

 

O Edital estará disponível no site: 

www.al.es.gov.br links: “Transparência no 

Legislativo”, “Licitações”, “Pregão Eletrônico” ou 

www.licitacoes-e.com.br. 

Maiores informações através do e-mail: 

scl@al.es.gov.br ou pelo Tel/Fax: (27) 3382-3874. 

 
Vitória/ES, 02 de outubro de 2015. 

 
INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 

 

• SEGUNDA-FEIRA - 05.10.15 • 

 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 

STJ: DIREITO MEU 

DIREITO SEU  

Atualmente o Brasil tem o maior Sistema Público de Transplantes do 

mundo, com 95% dos procedimentos feitos de graça, saiba como um 

único doador pode salvar mais de dez vidas. Conheça o trabalho da 

Defensoria Pública. E ainda, entenda o que significa Alienação 

Parental. 

07h30 
FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa debate o tema: Saúde em questão. 

08h00 
TSE: BRASIL ELEITOR Conheça a nova campanha do TSE: “Democracia se faz com 

colaboração”, que tem o objetivo de despertar nos cidadãos a 

importância da participação no processo democrático do país.  

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Eleitores de Vargem, no interior de São Paulo, voltam às urnas e 

escolhem novo prefeito, vinte cidades de São Paulo realizaram novas 

eleições desde o último pleito municipal. Eleitores de Belo Horizonte 

começam a fazer o recadastramento biométrico. E ainda, conheça as 

regras que os partidos políticos devem cumprir antes de suas 

propagandas serem exibidas nos veículos de comunicação.  

08h30 
REPORTAGEM ESPECIAL Conheça mais sobre a cultura do Espírito Santo, com a reportagem 

especial: Artesanato Capixaba. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

09h00 

COMISSÃO ESPECIAL DO 

PETRÓLEO, GÁS E 

ENERGIA. (V) 

Reunião ordinária. 

11h00 
CPI MÁFIA DOS 

GUINCHOS (V) 

Reunião ordinária. 

12h00 
MUNICÍPIOS CAPIXABAS  Conheça mais o Espírito Santo com a série Municípios, que traz: 

Vargem Alta. 

12h20 

BIOGRAFIA Afonso Cláudio foi um político brasileiro que participou ativamente 

do movimento republicano, após a Proclamação da República, foi 

escolhido o primeiro governador do estado do Espírito Santo, 

nomeado em 1889, exercendo o governo até de 1890. 

12h30 
MPE - MP COM VOCÊ  O promotor de Justiça, João Eduardo Grimaldi da Fonseca fala sobre 

o tema: Tribunal do Júri. 

13h00 
COMISSÃO ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (V) 
Reunião ordinária. 

13h30 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

(V) 
Reunião ordinária. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

14h50 INTER-SESSÃO  (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h00 INTER-SESSÃO (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

18h15 

AÇÃO PARLAMENTAR Deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) fala sobre o trabalho à frente de 

duas CPI’s: Sonegação de Tributos e Máfia dos Guinchos. Também 

explica como deve conduzir a comissão criada para investigar o 

MP/ES, entre outras medidas de sua autoria. 

19h00 
SESSÃO ESPECIAL Discutir a crise econômica e política atual do Estado. 

21h50 

BIOGRAFIA Afonso Cláudio foi um político brasileiro que participou ativamente 

do movimento republicano, após a Proclamação da República, foi 

escolhido o primeiro governador do estado do Espírito Santo, 

nomeado em 1889, exercendo o governo até de 1890. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as atividades do Legislativo estadual. 

22h15 SESSÃO ORDINÁRIA Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

00h15 INTER-SESSÃO Acompanhe os trabalhos do Legislativo capixaba. 

 

 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
http://pt.wikipedia.org/wiki/1890
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proclama%C3%A7%C3%A3o_da_Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
http://pt.wikipedia.org/wiki/1890
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

DÉCIMA SESSÃO ESPECIAL DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE 

SETEMBRO DE 2015. 

  

ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE E 

QUATRO MINUTOS, A SENHORA 

DEPUTADA JANETE DE SÁ OCUPA A 

CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Senhoras e senhores, Senhora 

Deputada, autoridades e público presente, 

telespectadores da TV Ales, boa-noite!  

 É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão especial com objetivo de discutir o tema 

A Importância do Auditor Fiscal no Fortalecimento 

do Estado.  

 Neste momento a Senhora Deputada Janete 

de Sá, proponente desta sessão, fará a abertura dos 

trabalhos, conforme é regimental. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Boa noite a todos e a todas! Invocando a 

proteção de Deus, para sermos abençoados por Ele na 

abertura dos nossos trabalhos, declaro aberta a sessão 

e procederei à leitura de um versículo da Bíblia, 

apropriado para o dia de hoje.  

 
 (A Senhora Deputada Janete de Sá 

lê Mateus, 22:21) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Dispenso a leitura da ata da sessão anterior e 

informo que esta sessão é especial, para discutir A 

Importância do Auditor Fiscal no Fortalecimento do 

Estado, conforme requerimento de minha autoria, 

aprovado em Plenário. Esta sessão foi discutida e 

executada junto à categoria de auditores fiscais, mais 

precisamente com sua representação sindical.  

Passo a palavra ao cerimonialista. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido para compor a Mesa o senhor 

César Colnago, vice-governador do Estado do 

Espírito Santo; o senhor Décio Lima, deputado 

federal e palestrante; a senhora Ana Paula Vescovi, 

secretária de Estado da Fazenda; a auditora Zenaide 

Maria Tomazelli Lança, presidente do Sindicato dos 

Fiscais da Fazenda Estadual do Espírito Santo, 

Sindifiscal; o auditor Manoel Isidoro dos Santos 

Neto, presidente da Federação Nacional do Fisco 

Estadual, Fenafisco; o auditor Roberto Kupski, 

presidente da Federação Brasileira de Associações de 

Fiscais de Tributos Estaduais, Febrafite; e o senhor 

Bruno Negris, subsecretário de Estado da Receita. 

(Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Convido todos para, de pé, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional. (Pausa) 

 

  (É executado o Hino Nacional) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCOS 

TRISTÃO) - Convido para compor a Mesa o senhor 

Edir Dutra da Rocha, presidente da Associação dos 

Auditores Fiscais Tributos Estaduais - Afites, e o 

vereador Neldson Ramos - Mamãe, de Vila Velha, do 

Partido da Mobilização Nacional. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os referidos 

convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCOS 

TRISTÃO) - Anunciamos e agradecemos a presença 

do professor Roberto Beling, representante do 

Deputado Federal Max Filho; e do Darlan Juffo, 

representante do Deputado Gildevan Fernandes. 

Neste momento fará uso da palavra a 

proponente da sessão, presidenta da Comissão de 

Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, Senhora Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Gostaria de inverter a ordem para 

chamarmos a senhora Angela Maria da Silva Jardim, 

auditora fiscal e escritora, que declamará uma poesia 

em homenagem aos auditores. Gostaria que a 

auditora abrisse os trabalhos com uma poesia. 

 

A SR.ª ANGELA MARIA DA SILVA 

JARDIM - (Sem revisão da oradora) - Boa-noite a 

todos! Gostaria muito de agradecer a oportunidade 

aos colegas do Sindifiscal, à Deputada Janete de Sá, a 

todos os presentes. Sinto-me muito honrada por estar 

nesta sessão, não contava que falaria logo no início. 

Na verdade não sou oradora. Sou daquelas 

poetisas bem tímidas, que nas madrugadas, para 

aquietar o coração e pegar no sono, rascunha alguma 

coisa. Mas, ao ser convidada, verifiquei que não 

havia nada à altura do momento, então tive que 

preparar alguma coisa bem ao nosso jeito. Não sei se 

soube representar exatamente as nossas lides e 

dúvidas, mas me sinto muito honrada na minha vida 

por compartilhar com todos os amigos, fazer parte da 

categoria de auditores fiscais. Tenho profundo 

respeito e admiração pelos colegas, todos muito 

capacitados, com quem compartilhamos tantas 

experiências ao longo da vida. Estou próxima à 
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aposentadoria, ainda em dúvida se me aposento ou 

não porque, graças a Deus, fui muito feliz nessa 

profissão, estou sendo. 

Para esta noite, como disse, não sou oradora 

e tenho dificuldade de memorizar minhas próprias 

poesias, talvez vocês entendam por quê. Neste Dia do 

Auditor Fiscal as palavras que tinha para trazer foram 

essas, uma verdadeira reflexão: 

  

Todo país que prima pela ética 

Nas contas públicas há transparência 

E respeito pelo princípio legal.  

Não há liberdade poética 

Impunidade ou leniência, 

Mas sim, responsabilidade fiscal. 

 

Decorrente de disposição legal,  

Somos auditores fiscais 

Não deste ou daquele governo 

Nem deste ou daquele presidente 

Evitamos a concorrência desleal 

Entre o mau pagador  

E quem paga corretamente. 
 

Agora, às portas da aposentadoria 

Vemos o quadro funcional minguar, 

Com concurso homologado, sem nomeação,  

Nos faltam pernas para fiscalizar! 

Sendo carreira de Estado e essencial 

É dispensável esta categoria?  

Com grande perda de arrecadação 

Quem garantirá o investimento social 

E a estadual soberania?  

 

Existiria saúde sem medicina,  

E medicina sem operadores?  

Haveria investimentos estatais 

Sem o Fisco e arrecadação de recursos, 

Sem fiscais auditores? 

 Desejo para o futuro, de todo o coração: 

Mais autonomia 

Na área da Auditoria 

E que não sejamos os últimos espécimes 

Dessa classe em extinção.  

 

Vamos refletir a lógica deste conceito: 

Sem Fisco a arrecadar os tributos,  

Os serviços públicos serão aniquilados.  

E na ausência das garantias constitucionais, 

Todos nós seremos refugiados 

Na própria pátria mãe gentil  

Entre sonegadores e corruptos 

Extinguir-se-ia a República Federativa do 

Brasil! (Palmas) 

 

Agradeço a todos. Gostaria de passar às mãos 

da Senhora Deputada Janete de Sá dois dos 

exemplares dos livros que escrevi. E, lá na entrada, 

também tem para cada um. Quem quiser levar para 

dar de presente, alguma coisa boa lá terá. Obrigada. 

(Muito bem!)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, fará uso da palavra a 

Senhora Deputada Janete de Sá, que após o seu 

pronunciamento, conduzirá os trabalhos desta sessão 

especial. 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - É com muita alegria que estamos nesta noite 

homenageando uma categoria tão grandiosa, tão 

valorosa para o Estado.  

Quem de vocês não se viu nessa poesia lida 

pela companheira de vocês? Ela fala da alma sobre a 

questão dos auditores. Obrigada, companheira 

Angela, pela grandiosidade com que fala, pelo 

carinho e pelo respeito que tem por sua categoria. 

Parabéns! Tenho certeza de que todos se viram 

representados na sua fala. E não foi apenas uma fala 

que você improvisou, mas uma fala que fez de 

coração, porque estava expresso no que disse. 

Cumprimento o vice-governador César Colnago, que 

neste ato representa o Governador Paulo Hartung; o 

Deputado Federal Décio Lima. Obrigada, Décio, por 

estar conosco. S. Ex.ª fará uma palestra nesta noite. 

Atendeu prontamente ao nosso pedido. Obrigada por 

tudo que tem feito no Congresso na defesa dos 

auditores fiscais, não apenas do nosso Estado, mas 

também do País. 

 Agradeço e cumprimento a nossa secretária 

de Fazenda Ana Paula Vescovi, obrigada pela 

presença! Sabemos dos afazeres de todos, mas V. 

Ex.ª veio e está dando a sua contribuição.  

De igual tamanho, cumprimento a presidenta 

do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do 

Espírito Santo, a auditora Zenaide Maria Tomazelli 

Lança. Obrigada pela presença e parabéns pela 

coragem de enfrentar esse desafio! V. S.ª é uma 

mulher em uma categoria com muitas mulheres 

auditoras, mas de predominância masculina, e V. S.ª 

enfrenta esse desafio, o que não é fácil.  

Também já enfrentei um desses quando fui 

presidente por três mandatos consecutivos no meu 

sindicato. Muito me orgulhou estar à frente daquela 

categoria também muito importante para a economia 

do Espírito Santo. 

Cumprimento o auditor e presidente da 

Afites, Edir Dutra da Rocha, obrigada pela presença; 

o presidente da Federação Nacional do Fisco 

Estadual - Fenafisco, o auditor Manuel Isidoro dos 

Santos Neto, obrigada pela presença; o presidente da 

Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 

Tributos Estaduais - Febrafite, Roberto Kupski, quem 

sempre esteve conosco, obrigada; e o vereador de 

Vila Velha, Neldson Ramos, que também veio trazer 

seu carinho e prestar essa homenagem a todos os 

presentes. 

Cumprimento todos! Não direi todos os 

nomes para não me esquecer de algum, mas refiro-me 

a todos os dirigentes sindicais do Sindifiscal que se 

encontram presentes na pessoa de um companheiro 

de vocês, colega meu de muitos anos e que me 
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motivou a estar nessa luta em defesa da categoria de 

auditores fiscais do Espírito Santo há algum tempo. 

Falo do nosso colega Elson Liana, para quem peço 

uma salva de palmas! (Palmas!) 

O Elson Liana tem sido um companheiro de 

todas as horas, um guerreiro abnegado que ama sua 

categoria!  

Informo que o Deputado Federal Max Filho 

não pôde estar presente, pois está em uma agenda em 

Guarapari. Há cerca de um mês, chamamos todos os 

deputados federais e marcamos esta sessão para 

sexta-feira achando que poderíamos trazê-los, mas, por 

incrível que pareça, estavam com agendas previamente 

marcadas. Max Filho está agora com Helder Salomão, 

mas enviou o professor Roberto Beling para 

representá-lo. Levante, Roberto, para que os 

auditores conheçam V. S.ª! 

Também agradeço ao Carlos Higino, gerente 

de fiscalização; à Marlúcia de Almeida Gouvêa, 

subgerente da região fiscal; ao Eduardo Reis Araújo, 

presidente regional do Conselho de Economia; ao 

Gustavo Assis Guerra, presidente do Conselho Fiscal; 

e ao Sergio Pereira Ricardo, gerente de arrecadação. 

Como deputada estadual, tenho muito 

orgulho de homenagear os auditores fiscais de nosso 

Estado, que têm um papel determinante para o 

crescimento e o fortalecimento do Espírito Santo. O 

dia 21 de setembro não foi escolhido pelo acaso, mas 

para homenagear uma categoria grandiosa e valorosa 

na data de São Mateus, o primeiro a recolher tributos, 

ainda na época de Jesus Cristo, de quem se tornou 

apóstolo. 

O auditor fiscal é o servidor de carreira 

responsável pela administração tributária do País. 

Faço esta fala não porque vocês não tenham 

conhecimento do que digo, mesmo porque o tem 

muito grande, mas para que todos que nos assistem 

possam compreender a relevância do auditor fiscal 

para o recolhimento dos tributos, que garantem as 

políticas públicas que nosso povo tanto precisa. Por 

isso, falarei de coisas que vocês sabem, mas que a 

população precisa saber para valorizar um pouco 

mais e reconhecer a importância dessa categoria de 

carreira do nosso Estado. 

É neste momento de crise financeira pela 

qual o Brasil passa que a atuação de vocês é de 

extrema relevância para equalizar as despesas sem 

prejudicar os investimentos, enfrentando com ânimo 

revigorado, com determinação e com empenho sua 

missão de cuidar da receita pública da sociedade 

capixaba, porque o dinheiro é de todos nós, porque o 

dinheiro é do povo capixaba!  

Ao responder pela administração tributária, o 

auditor fiscal se compromete com o cumprimento de 

metas de recolhimento tributário, cujos resultados 

serão aplicados nas políticas públicas e nos planos 

governamentais voltados para o bem-estar da 

sociedade. Em outras palavras, o desempenho do 

auditor fiscal possibilitará que o Estado cumpra com 

sua parte estabelecida na Constituição referente à 

saúde, à educação e à segurança pública de nossa 

sociedade.  

A tarefa do auditor fiscal é complexa, porque 

envolve diversos enfrentamentos, como combate à 

corrupção, à sonegação fiscal, diferenciando o bom 

pagador do mau pagador. 

Portanto, por trás das notícias de como a 

arrecadação tributária bateu recorde e tantas outras 

que elevam o patrimônio financeiro do Estado, está o 

resultado do empenho do auditor fiscal, de cada um 

de vocês nas várias frentes de trabalho.  

É nesta perspectiva que o Dia do Auditor 

Fiscal do Estado precisa e deve ser comemorado. 

Este profissional deve ser reconhecido e respeitado 

no exercício da sua profissão.  

Neste sentido, senhor Vice-Governador e 

nossa Secretária de Estado da Fazenda, temos alguns 

desafios na carreira de auditor fiscal. Chamo atenção 

para problemas históricos que a categoria enfrenta e que 

podem colocar em risco a continuidade da qualidade 

da gestão fiscal nos próximos anos no nosso Estado. 

Entre esses problemas dois carecem de atenção 

redobrada do governo estadual presente à frente da 

administração do nosso Estado. Qual é o primeiro? É 

o corte no valor dos vencimentos. Digo isto, porque 

muitas pessoas pensam que auditor fiscal ganha 

muito bem. Mas temos um problema no Estado do 

Espírito Santo, porque o teto limite do vencimento do 

auditor fiscal é baseado na remuneração do 

governador. Este teto é muito baixo, é dos mais 

baixos do país. Não que não ganhemos relativamente 

de forma razoável com o que se apresenta na 

sociedade. Mas, para uma categoria que é de 

dedicação exclusiva, esses valores são muito 

inferiores ao que ela merece e precisa para ter sua 

autoestima elevada e também acreditar que o trabalho 

que está fazendo é relevante, importante e, por isso, é 

merecedor de uma remuneração adequada.  

O corte nos vencimentos dos auditores por 

conta de termos um teto muito pequeno no governo 

do Estado, acaba trazendo um constrangimento e um 

problema na categoria. Quem vai querer pegar uma 

tarefa administrativa de lidar com a gestão da 

máquina pública, com mais responsabilidades, se não 

ganha nada por isto, se ao invés de ser remunerado 

pelos bons serviços que presta ao Estado, ele tem um 

corte na sua remuneração?  

Somos favoráveis a que haja um teto limite 

de vencimentos no país. Mas um teto que agracie de 

forma igual todos os Poderes. Inclusive o quarto 

poder, chamado Ministério Público. Não é justo que 

os auditores fiscais, que têm uma importância, no 

meu entendimento, maior inclusive do que 

determinadas categorias de outros Poderes, por conta 

da arrecadação, por conta de colocar, por meio dos 

tributos que arrecada, o recurso o cofre do Estado, 

que garante as políticas, que garante saúde, que 

garante educação, que garante todos os planos de 

governo, tenham uma remuneração rebaixada diante 

de outras categorias também de igual valor.  

Então, é isto que quero dizer, senhora 

Secretária e meu querido e honrado Vice-
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Governador: é preciso rever isso. (Palmas) 

 Sabemos e os auditores sabem das 

dificuldades que o Estado enfrenta. Inclusive estão 

empenhados, porque sabem que são os primeiros a 

serem chamados para dar conta do recado de botar 

recurso dentro do cofre, para garantir as políticas para 

o nosso povo. Sendo chamado, o auditor fiscal não 

foge à luta. É a frase do Hino Nacional: Verás que 

um filho teu não foge à luta! O auditor fiscal tem esta 

frase entranhada na sua concepção, no seu ser, 

porque ele não foge à luta em nenhum momento, 

principalmente nos momentos de dificuldade que 

enfrentamos.  

Sabemos que está tendo uma perda de 

arrecadação. Estamos fazendo economia de todos os 

lados, estamos tendo que fazer, inclusive, algumas 

concessões que não gostaríamos de estar fazendo, 

mas para colocar recursos no cofre do Estado, porque 

é muito melhor um recurso agora na hora que 

precisamos do que uma demanda judicial que demore 

muito tempo, e não sabemos no que vai dar. O povo 

precisa agora das políticas públicas. Tem coisa que 

não dá para esperar. E ele sabe, nossa secretária. 

Permita-me chamá-la assim, porque tenho um 

carinho especial por você, pela sua competência, seu 

carinho, sua dedicação, e também por ser uma mulher 

competente à frente de uma pasta tão importante.  

É necessário que se olhe com carinho isso, 

César. V. Ex.ª que também é um guerreiro, quando 

foi deputado federal na causa dos auditores fiscais. É 

necessário, deputado federal, que se olhe. Peço ajuda 

também para poder dar um reforço junto ao seu 

colega, César Colnago, que já foi da Câmara Federal, 

para que vejamos essa questão com bastante carinho 

ou com o carinho que merece, com o respeito que 

merece para que possamos resolver esse grande 

problema, esse grande gargalo que entristece a 

categoria. Então, este é um dos problemas. 

 O outro, também de muita relevância, é em 

relação ao fato da categoria da Receita Estadual, que 

na prática é a única de todas as categorias dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário que sofre 

com essa política desde 2003, diria. Em 2002, 

ganhamos a eleição e em 2003, já venho 

acompanhando esse sofrimento por conta do teto. 

Mas não apenas isso. Esse problema vem de algum 

tempo, desde 2002, mas também existe outro 

problema grande, que é o fato de termos um número 

enorme de auditores próximos da aposentadoria. A 

sociedade talvez não conheça isso, mas não é fácil ser 

auditor fiscal. Tem uma complexidade muito grande, 

tem que ter um acúmulo de conhecimento. E para que 

você possa passar esse conhecimento é necessário um 

tempo para aqueles que estão entrando. Temos 

também, secretária, um problema sério na 

recomposição desse quadro, que é no aproveitamento 

do concurso público que está aí e precisa ver o 

chamamento dos auditores, assim como também 

outros que possam acontecer para que o quadro possa 

ser completado, para que tenhamos uma máquina 

tributária eficiente, com profissional qualificado e 

cada vez mais requalificado para dar um resultado 

muito bom para o povo do Espírito Santo.  

É para isso que pagamos o auditor e é disso 

que precisamos. Sei que esses profissionais estão 

prontos para responder a esse chamado da sociedade. 

Eles não negam fogo, eles vão à luta, eles correm 

atrás, descobrem dinheiro onde ninguém acha que 

existe. Eles vão em cima dos sonegadores e sabem 

diferenciar o bom pagador daquele que não é e 

cobram a fatura em favor do nosso povo.  

Então, para passar esse conhecimento, para 

passar essa dinâmica é preciso tempo. E estamos com 

a dificuldade de ter gente nova ocupando esses 

espaços para a troca de informação necessária para o 

azeitamento da máquina pública, no caso na área de 

tributação.  

É por isso que também chamamos atenção 

para este olhar da recomposição do quadro, de mais 

concursos públicos, do aproveitamento de quem fez 

recentemente o concurso. É necessário que se renove 

esse concurso, porque estamos sem dinheiro, é caro, 

custa para a máquina fazer outro concurso, após um 

que acabou de ser feito. Essas pessoas, esses jovens, 

estão esperançosos, ansiosos para vir nos ajudar e 

precisamos muito deles. 

 Diante do que coloquei, que são os 

principais problemas em meu entendimento e que não 

poderia passar em branco nesta noite, esses dois 

grandes problemas são de fato o que mais 

diretamente mexe com esses profissionais e também 

com a administração fazendária na área de pessoal e 

de arrecadação.  

Por isso, peço a V. Ex.ª, secretária, e também 

ao nosso vice-governador, que leve a nossa 

mensagem ao governador do Estado, no sentido de 

estarem revendo essas duas questões importantes 

para que a categoria dos auditores fiscais da Receita 

Estadual seja ouvida. Ela reclama urgência na 

solução desse grave problema e ela não pode 

desmerecer de nós essa atenção. Ela merece nossa 

atenção, nosso carinho, nosso respeito e, 

principalmente nossa efetividade no sentido de 

resolver de uma vez esse problema que tem afligido 

os auditores fiscais do estado.  

Finalizo, agradecendo a todos a presença, 

colocando-me inteiramente à disposição da categoria. 

Fizemos isso no nosso mandato anterior e vocês 

podem estar certos de que uma filha do Estado do 

Espírito Santo não foge à luta numa causa tão 

grandiosa, que é a causa dos auditores fiscais do 

Estado do Espírito Santo e suas famílias. É o trabalho 

de cada um de vocês que garante a sobrevivência e a 

qualidade de vida de nossas famílias, das famílias 

capixabas. Um beijo no coração e que Deus, em Sua 

infinita misericórdia, permaneça iluminando e 

protegendo cada um de vocês e seus familiares. 

(Palmas) 

Desculpa-me se me alonguei em meu 

discurso, mas somos tocados pela emoção e só faço o 

que acredito. Quando acredito, às vezes, alongo-me 

um pouco mais e quando gosta, alongo-me mais 
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ainda.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Décio Lima, nosso palestrante.  

 

O SR. DÉCIO LIMA - (Sem revisão do 

orador) - Boa-noite a todas e a todos! Queria 

inicialmente dizer da alegria de estar nesta noite de 

sexta-feira, numa semana em que pelo Brasil afora se 

debatem temas pertinentes à Receita, dia 21, quando 

os auditores fiscais comemoram o seu dia, o Dia dos 

Auditores Fiscais.  

Agradeço ao Estado do Espírito Santo o 

convite, e o faço em nome da nossa querida Deputada 

Janete de Sá, que pelas suas palavras, pela sua 

emoção, na tribuna da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, nos traz até um pouco de 

inveja com relação à sua dedicação aos auditores 

fiscais do seu estado. Oxalá tivéssemos em todos os 

cantinhos do Brasil alguém que trouxesse o debate 

neste espaço da democracia que é o Poder 

Legislativo.  

Queria dizer da alegria de me reencontrar 

com o nosso querido vice-Governador César 

Colnago, que assume a tarefa de dividir a 

responsabilidade do governo com o Governador 

Paulo Hartung, a quem quero deixar registrado nesta 

Casa meus cumprimentos. Já tive várias 

oportunidades na vida pública de me encontrar com 

S. Ex.ª desde os idos em que era prefeito e S. Ex.ª 

coordenava ações no BNDES.  

Senhor César Colnago, quero dizer da falta 

que V. Ex.ª faz na Câmara Federal. O Espírito Santo 

precisa saber desse filho querido, o César, que se 

transformou entre nós como um diamante nos 

espaços do Poder Legislativo, da democracia 

brasileira no Congresso Nacional. Testemunhei todos 

os momentos da participação de S. Ex.ª na defesa dos 

interesses difusos do seu estado e, particularmente, 

nessa causa dos auditores fiscais, os quais por muitos 

momentos estivemos juntos. É uma alegria enorme. 

Não esperava, quando aqui cheguei, encontrar-me 

com o querido colega César Colnago, hoje vice-

governador. 

Cumprimento nossa querida auditora Zenaide 

Maria Tomazelli, presidenta do Sindicato dos Fiscais 

da Fazenda Estadual do Espírito Santo, a quem 

agradeço o convite; o auditor Edir Dutra da Rocha, 

presidente da Associação dos Auditores Fiscais de 

Tributos Estaduais do Espírito Santo; o auditor 

Roberto Kupski, presidente da Federação Brasileira 

de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, com 

quem por muito tempo temos partilhado, somado e 

debatido a agenda pertinente ao fisco; meu querido 

auditor Manoel Isidoro dos Santos Neto, nossa 

referência e presidente da nossa querida Fenafisco, 

que articula as políticas do fisco brasileiro de Brasília 

reunindo os Sindifiscos e o sindicatos dos auditores 

fiscais; a senhora Ana Paula Vescovi, secretária da 

Fazenda, cuja presença é reveladora de compromisso 

com essa categoria, da importância que tem, S. Ex.ª é 

uma servidora de carreira do Governo Federal, 

gestora que traz com certeza excelência na gestão da 

administração do fisco; o vereador Mamãe, que aqui 

representa o Poder Legislativo Municipal do Espírito 

Santo; as senhoras e os senhores auditores. 

Inicialmente, minhas palavras absolutamente 

não serão de pessimismo, mas de profundo otimismo. 

O pessimismo não constrói absolutamente nada. 

Temos que ter um processo que a cada momento e a 

cada passo possamos superar. É preciso dizer isso no 

óbvio do que se afirma porque quando estabelecemos 

uma causa, nossa primeira observação são os pontos 

negativos, as dificuldades e as adversidades. Não 

consigo imaginar que a superação dos valores e a 

melhoria da construção que todos imaginamos no 

âmbito daquilo que representamos, e particularmente 

falarei sobre a administração tributária, tenham o 

alcance de resultados na medida em que somos 

movidos com muito otimismo. 

Estamos em um momento com nossas mentes 

de certa forma colonizadas por manchetes 

extremamente negativas, que tentam tirar o 

entusiasmo e o espírito vanguardista do povo 

brasileiro. Precisamos, sobretudo, olhar por outro 

canal. O Juscelino, quando se enveredou para fazer 

Brasília, não tinha dinheiro. Ele sempre dizia que o 

dinheiro estava na cabeça dele. A superação das 

dificuldades é produto daquilo que podemos construir 

no campo das ideias. Nesse aspecto, como autor de 

uma emenda constitucional que tramita no Congresso 

Nacional, que já passou, inclusive com a ajuda do 

então deputado César Colnago, pelos trâmites mais 

difíceis do Poder Legislativo, foi admitida no âmbito 

da Comissão de Constituição e Justiça na época em 

que eu era presidente, inclusive passou pela 

admissibilidade que faz o juízo da regra da 

constitucionalidade, depois passou pela Comissão 

Especial e está, neste momento, para ser colocada na 

pauta das votações plenárias da Câmara dos 

Deputados. 

 Essa PEC, embora tenha nossa autoria, 

acredito também que tenha a assinatura do ex-

Deputado César Colnago, na época da sua subscrição, 

porque é preciso um terço de assinaturas para que se 

transforme numa iniciativa legislativa de emenda 

constitucional, ela não foi escrita por nenhum de nós 

parlamentares brasileiros, apenas a assinamos. A sua 

autoria é dos auditores fiscais. Ela foi escrita por um 

auditor fiscal que tem uma profunda ligação com a 

causa, e também, foi desenhada e debatida dentro da 

ótica dos interesses que estão colocados na melhoria 

da administração tributária. 

 Além da vida pública, dos três mandatos de 

deputado federal, de prefeito que já fui, sou egresso 

do movimento sindical dos trabalhadores. Vim de um 

processo de acompanhamento como advogado de 

vários sindicatos, nessas oportunidades, e quero aqui 

trazer o meu testemunho aos auditores fiscais do 

Espírito Santo. 

 Essa causa, que se transformou num abraço 
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por todos os segmentos dos auditores fiscais, 

estaduais, federais e municipais, que é a 

transformação da administração tributária, é um 

profundo exercício de cidadania que os auditores vêm 

realizando e dando como sua, na contribuição da 

melhoria do nosso país. 

 Os auditores não debaterem, e ela não traz no 

seu bojo o debate economicista, muito comum nas 

atividades do movimento sindical. Os sindicatos dos 

quais participei se reúnem e sempre se reuniram no 

processo histórico brasileiro, para debater melhorias 

nas condições de trabalho e de salário, que é a 

finalidade precípua da atividade sindical.  

 Os auditores fiscais dos estados, por meio da 

Fenafisco, dos sindicatos de auditores fiscais nos 

estados, passaram para além dos interesses 

individuais e estão dando ao país uma profunda 

contribuição no exercício da cidadania. 

 Essa PEC tem um caráter que precisa ser 

olhado com um carinho de profundidade dos 

problemas brasileiros, mas, sobretudo, dos problemas 

da história da vida republicana no mundo; dos 

momentos em que começamos a nos organizar 

enquanto sociedade, Estado, passando pelos períodos 

dos princípios da monarquia, e ali com as elaborações 

que vêm nos escritos de Platão, Aristóteles e se 

aprofundam, sobretudo, em Montesquieu, quando 

estabelece a divisão do poder e a harmonia entre os 

poderes. A República foi criada para dividir poder, 

para tirar a soberba que a natureza das monarquias 

representava com a concentração numa só pessoa, e 

de forma hereditária, de todas as questões pertinentes 

ao Estado. 

 O que estamos promovendo no alcance do 

debate hoje no Brasil, inclusive, com evento que 

deverá ser marcante, e que muitos dos senhores e das 

senhoras deverão participar, na semana que vem, é 

um momento para além de lapidarmos o processo do 

Estado brasileiro. Um Estado que ainda traz 

características do processo da monarquia, para não ir 

mais longe, dos processos das Capitanias 

Hereditárias; um Estado envelhecido, um Estado em 

que a nossa história conta, fez uma ruptura 

republicana sem querer fazer uma ruptura 

republicana de profundo conteúdo e de debate, no 

seio do povo brasileiro.  

O que queremos com o processo de debate 

desta PEC não é apenas aquilo que escreve os dois ou 

três artigos que a compõem, que é dar autonomia ao 

fisco, à administração tributária. A autonomia da 

administração tributária é mais do que nunca 

estabelecer nova regra de relações entre os agentes do 

poder. Fui governante também. Governo não é feito 

para arrecadar. Governo é feito para gastar e atender 

dentro daquilo que é possível às demandas do seu 

povo ao seu tempo.  

Não podemos mais, num país como o nosso 

que deu passos profundos nos últimos anos e que, às 

vezes, passa despercebido por nós mesmo, porque 

estamos vivendo a história com muita velocidade e 

intensidade, num mundo que recepcionou mudanças 

fantásticas, talvez que não imaginávamos, mas a 

nossa geração fez uma construção que nos permite, 

hoje, dizer que estamos vivendo um marco 

regulatório da história do nosso país e com um 

Estado velho.  

Os auditores-fiscais que estão aqui, no 

exercício desse mister fundamental, imprescindível 

para os alcances que tivemos, contabilizando 

resultados inimagináveis para a história e para a vida 

do nosso povo, somos a geração - isso não é pouca 

coisa - que construímos a democracia, que 

conseguimos superar, mesmo no campo da paz, um 

processo plural, senão ainda o mais perfeito, mas que 

se transformou e se revelou num valor universal para 

todo o nosso país.  

Somos aqueles, César Colnago, que com o 

trabalho seu e do Governador Paulo Hartung, não é 

obra de nenhum partido, nem de A, nem do seu, nem 

do meu, é obra da nossa geração, dos quais estes 

homens e mulheres que estão presentes foram 

fundamentais e decisivos nesse processo, mas somos 

aqueles brasileiros que, pela primeira vez, tiramos o 

país do mapa da fome e da miséria conforme sempre 

foi a nossa tortura gravada na ONU. (Palmas)  

Somos aqueles que nos permitimos esta 

nação - falo desta vida momentânea, contemporânea - 

sairmos da décima terceira economia, coisa de dez, 

doze, quinze anos atrás, para sermos a sétima 

economia hoje do planeta. E devemos alcançar nos 

próximos três, quatro anos a quinta economia do 

planeta, num mundo com apenas quatro nações mais 

ricas do que a nossa.  

Somos aqueles que fizemos um pacto na vida 

das relações dos processos democráticos com nossos 

erros e acertos, mas nos permitimos, literalmente, 

promover ao longo das políticas públicas um 

processo de inclusão social que tirou quase quarenta 

milhões de pessoas da linha da fome e da miséria. 

Brasileiros que acordavam e não sabiam se ao 

entardecer teriam assegurado um prato de comida. 

Somos aqueles que conseguimos, efetivamente, de 

forma esperançosa e com autoestima a nossa geração 

fazer uma construção de garantir que este país 

pudesse ter um ambiente de oportunidades para 

todos. São processos que se estancaram do passado, 

os processos que sempre perseguiram a vida do povo 

brasileiro.  

Conseguimos contornar os preconceitos, as 

indiferenças, botar os negros nas universidades, os 

filhos dos pobres e dos trabalhadores na oportunidade 

do mercado e também das universidades e das 

escolas técnicas.  

Esse processo, ao mesmo tempo em que 

caminha como uma agenda institucional do povo 

brasileiro, isso no alcance das realizações de todas as 

atitudes e experiências de todos que foram 

protagonistas desse processo, são os mais de cinco 

mil prefeitos, os vereadores, os agentes públicos de 

todas as matrizes e de todas as diferenças politicas e 
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partidárias, mas, sobretudo foi uma estrutura de 

Estado, embora arcaica, que conseguiu fazer com que 

essa conta chegasse à exatidão daquilo que a 

matemática prenuncia, que dois mais dois são quatro, 

são os auditores fiscais.  

Por isso, o reconhecimento e o fato de eu 

estar aqui, de nós, na semana que vem, Deputada 

Janete de Sá, irmos construir uma agenda fortemente 

organizada pelo Brasil afora, essa é a intenção que 

teremos numa audiência pública na Câmara dos 

Deputados, é justamente para que possamos ser 

protagonistas das mudanças que precisamos efetivar 

nas estruturas dos Estados.  

O maior mal deste País é a contaminação da 

maldade expressa das políticas, as políticas feitas 

com maldade num Estado em que se permite ser 

maldoso. Temos que ter um corte nessa relação, 

escrita por Montesquieu nos idos de 1700, que nos 

permita lapidar o processo republicano.  

Dar autonomia para o Fisco significa dizer ao 

Fisco maior condição de combater o maior flagelo 

que qualquer Estado em qualquer lugar do mundo 

tem, que é a sonegação. Nas nossas mentes, às vezes, 

circula o mal da corrupção, mas em volume de 

recursos, os senhores auditores fiscais sabem o que 

representam os processos de sonegação que fazem 

parte do ambiente cultural, diria até da estrutura 

social do nosso País.  

Não é que a sonegação deixou de ser 

praticada como um dolo em si, não é mais apenas o 

dolo de querer sonegar, mas é o processo cultural, o 

Estado fica confortavelmente amigo do processo de 

sociedade e deixa de cumprir sua tutela jurisdicional, 

que é a tutela do Estado do exercício arrecadatório, 

para que possamos promover ainda mais alcances de 

melhoria para a sociedade brasileira.  

Um País que caminha para ser a quinta 

economia do planeta tem que ter uma estrutura de 

Estado moderna, altamente qualificada. Falar, às 

vezes, César Colnago, eu sei, sem absolutamente 

nenhum constrangimento, pois sei a sua alma e o seu 

coração de comprometimento e de conhecimento que 

tem com os auditores fiscais, mas a questão 

remuneratória dos auditores fiscais é secundária porque 

ao darmos condições aos auditores fiscais de teto, do 

mais alto que se possa conceder, é dar a garantia de 

uma estrutura de Estado blindada com otimismo, com 

vontade de exercer esse mister, que é fundamental 

para matar a dor e as feridas do seu povo e da 

sociedade.  

Recordo-me que quando na minha modesta 

participação da gestão pública, fui prefeito  

de Blumenau por dois mandatos e quando lá cheguei 

os auditores fiscais eram o piso salarial da categoria 

dos servidores. Quando lá saia eles superavam até o 

teto do prefeito, porque ganhavam em escala de 

produção. Foi o que nos permitiu sair da prefeitura 

com mais de noventa por cento de aprovação porque 

eles arrecadaram, trouxeram resultados, criaram um 

processo dinâmico profissional, entusiasmante que 

superou em muito as expectativas daquilo que 

tínhamos proposto para a nossa comunidade. 

Portanto, sou otimista como aquela figura 

escrita por Voltaire: Cândido ou o Otimismo. Tenho 

sempre usado essa novela do Voltaire. O Cândido é 

aquele que apanha. Hoje, se conversarmos sobre 

aquilo que a mídia coloca no contexto do nosso país, 

ficaremos todos deprimidos. Só notícia ruim. Mas o 

Cândido, aquela figura de Voltaire, quanto mais 

notícia ruim e quanto mais lambada levava, mais 

otimismo. Ele se levantava com muito mais 

otimismo. 

Por isso sou otimista no sentido de dizer que 

podemos e essa foi a compreensão realizada em 

Salvador no evento da Fenafisco. Embora essa norma 

constitucional, que é essa intensão de mudar a 

Constituição brasileira por meio da PEC 186, a PEC 

dos auditores fiscais, embora se transforme em norma 

cogente, ou seja, norma que tem que ser 

automaticamente aplicável nos estados e nos 

municípios, tivemos no evento de Salvador uma 

compreensão de que poderíamos fomentar emendas 

constitucionais nos estados e também emendas às leis 

orgânicas nos municípios. Enquanto o Brasil ainda, 

talvez, não alcance - embora muito esperançoso com 

a aprovação da PEC 186, o presidente da Fenafisco e 

o presidente da associação das entidades fiscais são 

otimistas no sentido de dizer que o ambiente é 

extraordinariamente propício, porque a agenda do 

Brasil é arrecadatória neste momento e de contenção 

de gastos. 

Então, no exercício da inteligência do debate 

democrático há um ambiente muito favorável, 

principalmente com os números reveladores dos 

processos de sonegação que é extraordinariamente 

espantoso, na ordem de quinhentos bilhões de reais o 

que se imagina, embora subjetivamente esses 

números. Mas para se somar a esse processo 

estaríamos, e deixo aqui essa ideia para o estado do 

Espírito Santo, sem fazermos um debate açodado, 

mas fazermos um debate democratizado com a 

compreensão de que temos um parceiro 

extraordinário, o ex-Deputado Cesar Colnago, nosso 

vice-governador, e fazermos esse debate no sentido 

de buscarmos a possibilidade de termos a 

administração tributária e sua autonomia; termos a 

possibilidade de iniciar um processo de discussão 

sobre a lei orgânica também do fisco, que são 

processos que caminham juntos. 

Queremos nesse sentido fazer esse estímulo 

também nos outros estados, a partir do evento que 

realizaremos em Brasília, no próximo dia 30, no 

auditório Nereu Ramos. Aproveito para convidar 

todos os senhores e senhoras.  

Finalizo agradecendo imensamente o 

exercício da cidadania que os auditores fiscais estão 

dando em todos os cantinhos do nosso país. Não tenho 

a menor dúvida de que os auditores fiscais são aqueles 

que têm a maior compreensão em nível de sensibilidade 

da importância da estrutura do Estado e do seu 

trabalho na realização e concretização de uma 

sociedade que todos nós como brasileiros 
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perseguimos: justa, fraterna, inclusiva e que possam 

ainda nos dar mais orgulhos desses que a nossa 

geração contabilizou de resultados extraordinários. 

Podem ter certeza de que a nossa geração, de homens 

e mulheres, é um marco regulatório da história do 

nosso país. 

 Existem dois brasis, um que nós, homens e 

mulheres, nas últimas décadas temos construído e um 

que ficou para trás, esquecido e que não nos traz 

nenhum orgulho às lembranças, porque o retrato era 

cruel, triste, que enchia os gráficos da mortalidade 

infantil, da fome, da miséria, dos processos de 

favelização e de exclusão social. Parabéns aos 

auditores fiscais. Muito obrigado! (Muito bem!)  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Agradeço ao Deputado Federal Décio Lima. 

Concedo a palavra à senhora Zenaide Maria 

Tomazelli Lança, presidente do Sindicado dos 

Auditores Fiscais. 
  

 A SR.ª ZENAIDE MARIA TOMAZELLI 

LANÇA - (Sem revisão da oradora) - Boa-noite a 

todos, às autoridades presentes, aos colegas auditores, 

aos familiares e aos amigos. 

 Agradeço a todos a presença, especialmente, 

à Deputada Janete de Sá por ter proporcionado que 

fizéssemos essa justa homenagem aos auditores 

fiscais pelo seu dia.  

 A importância do auditor fiscal no 

fortalecimento do Estado: a sociedade moderna é 

marcada pelo reconhecimento do papel indispensável 

do Estado para a garantia e realização do bem 

comum. O Estado moderno se apresenta como o 

responsável pela ordenação e gerência da sociedade, 

a partir da promoção da paz social e da execução dos 

serviços coletivos, essenciais ao seu bom 

funcionamento. Em suma, o Estado é a instituição 

política responsável pela concretização dos interesses 

sociais.  

Por trás do desenvolvimento e da execução 

dos serviços públicos exigidos do Estado moderno 

pelos seus cidadãos, notadamente os serviços de 

saúde, de segurança, de transporte, de educação, de 

previdência e outros, está o auditor fiscal, 

profissional que teve sua importância reconhecida 

pela Constituição Federal como carreira exclusiva de 

Estado, mas que, nem sempre, é devidamente 

valorizado pela sociedade. 

 Uma das razões do estigma que paira sobre 

os ocupantes do cargo de auditor fiscal remonta ainda 

aos tempos bíblicos em que os coletores de impostos, 

também chamados de publicanos, eram marcados 

pela corrupção e pela espoliação que infligiu ao povo 

subjugado pelo Império Romano. 

 Entretanto, como todo fenômeno social, o 

trabalho realizado pelos cobradores de impostos está 

sujeito a sucessivas transformações ao longo da 

história. Se sobre seus antecedentes pairava o estigma 

de fomento e de reprodução da corrupção, a moderna 

figura do auditor fiscal se destaca por combater tal 

prática. 

 As atividades de tributação, arrecadação e 

fiscalização são reconhecidamente, nos dias atuais, 

essenciais ao funcionamento do Estado, conforme 

descreve a Constituição Federal, no inciso XXII do 

art. 37, sem as quais não é possível pensar em 

desenvolvimento e em melhorias sociais. 

Nesse contexto, surge o auditor fiscal como o 

profissional que faz o elo entre o aproveitamento da 

riqueza socialmente produzida e a concretização dos 

benefícios e melhorias sociais por parte do Estado. 

Sem o trabalho do auditor fiscal, cujas prerrogativas 

estão atribuídas pela lei, não é possível captar 

recursos necessários à implementação das políticas 

públicas. E a sociedade civil, por sua vez, fica 

privada dos direitos sociais fundamentais que a 

ordem jurídica lhe confere. Todos essenciais à 

construção de uma sociedade que privilegia a 

dignidade da pessoa humana como mais fundamental 

de seus substratos. 

O auditor fiscal é, portanto, um profissional 

indispensável ao funcionamento do Estado. E pelo 

trabalho que desenvolve permite que sejam 

disponibilizados recursos estatais necessários ao 

atendimento dos anseios sociais, que, em nossa 

sociedade atual, são cada vez maiores e mais 

complexos em razão da busca incessante por mais 

qualidade de vida. 

Sem seu trabalho torna-se assimétrica a 

relação entre Estado e sociedade civil e os prejuízos 

são sentidos por todos. É preciso reconhecer-lhe o 

valor. O aperfeiçoamento da sociedade e também do 

Estado depende do bom desempenho das funções de 

arrecadação e fiscalização dos tributos, porque é 

deles que provêm as melhorias e desenvolvimentos 

sociais propiciadas pelo Poder Público. 

Recordamos que a atividade de auditor fiscal 

do Espírito Santo nem sempre foi desenvolvida com 

a tranquilidade e a modernidade de hoje. Houve 

tempo em que o auditor expunha a própria vida no 

cumprimento da função de arrecadar. No passado não 

muito longínquo, o fiscal como sempre fora 

denominado, precisava se embrenhar no mato, 

ocupando postos fiscais em lugares remotos, onde a 

segurança dos valores coletados dependia apenas de 

sua vigilância. 

Essa situação se modificou graças à visão 

avançada da administração da Receita Estadual que, 

numa atitude de coragem, apostou na modernização e 

aboliu a arcaica forma de fiscalizar por meio dos 

famigerados postos fiscais. 

É preciso dar continuidade a esse processo de 

modernização fazendária, o que passa 

necessariamente pelo reconhecimento e valorização 

dos serviços prestados por essa importante categoria 

profissional, cujo resultado crescente de arrecadação 

tem demonstrado a sua dedicação em prol do Estado, 

especialmente da sociedade capixaba para qual é 

revertida sobre a forma de serviços públicos os 

tributos pagos por ela. 

Parabéns aos auditores fiscais da Receita 
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Estadual do Espírito Santo! Tenho orgulho de 

pertencer a essa categoria. Muito obrigada. (Muito 

bem!)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, senhora Zenaide Lança, parabéns! 

Passo a palavra ao senhor Manoel Isidoro dos 

Santos Neto, presidente da Fenafisco. 
 

O SR. MANOEL ISIDORO DOS 

SANTOS NETO - (Sem revisão do orador) - Boa-

noite a todas e a todos! É um prazer e uma honra 

muito grande participar de mais uma comemoração 

do Dia do Auditor Fiscal. Estou vindo de Rio Branco, 

de Cuiabá, hoje e amanhã estarei em Campo Grande, 

Mato Grosso do Sul.  

Inicio cumprimentando a Deputada Janete de 

Sá e ao mesmo tempo agradecendo a S. Ex.ª por 

propor esta audiência em comemoração ao Dia do 

Auditor. Os nossos cumprimentos e agradecimentos 

em nome de todos os auditores fiscais do país. 

Cumprimento o vice-governador César Colnago, que 

quando era deputado federal, quero que vocês 

saibam, foi um braço forte nosso da Fenafisco e 

também da Febrafite, não é Roberto? Muito nos 

ajudou nos projetos que trabalhamos no Congresso 

Nacional, que não são poucos. Acompanhamos mais 

de cinquenta projetos de lei e PECs no Congresso 

Nacional, mas digo uma coisa a vocês, que o nosso 

maior trabalho no Congresso Nacional não é para 

conquistar, é para evitar perdas. Vou repetir, nosso 

maior trabalho no Congresso Nacional não é para 

novas conquistas, é para evitar novas perdas, tanto 

para nós servidores públicos, como também para os 

trabalhadores. Tivemos o companheiro César 

Colnago, junto com o companheiro Décio Lima, 

braços fortes que sempre nos ajudaram no Congresso 

Nacional. Agradeço ao companheiro César Colnago 

por ter nos ajudado muito e peço que passe a nos 

ajudar no Espírito Santo. 

 Cumprimento o Deputado Federal Décio 

Lima, que assumiu o desafio de propor a PEC 186, 

que se iniciou na Fenafisco com a Emenda 

Constitucional n.º 42, de 19 de dezembro de 2003, 

quando inseriu essa emenda um dos dispositivos, o 

inciso XXII do artigo 37. Iniciamos na Fenafisco uma 

discussão de regulamentar o inciso XXII propondo 

um projeto de lei orgânica nacional da administração 

tributária. O nosso projeto é de LOAT. É um projeto 

de Lei Orgânica da Administração Tributária. O 

nosso projeto não é LOF, não é Lei do Fisco, não é 

lei de carreira, é uma lei que estrutura o órgão 

administração tributária trazendo para ele as 

autonomias, fortalecendo essa estrutura de Estado 

para que possa, junto com seus servidores de 

carreiras específicas, combater efetivamente a 

sonegação. E o companheiro Décio Lima assumiu o 

compromisso e propôs a PEC 186, porque queríamos 

já naquela época, em 2004, uma lei orgânica, mas 

que viesse por meio de uma lei complementar, para 

que tivesse força, para que desse certa 

obrigatoriedade, para que principalmente os 

municípios pudessem organizar suas administrações 

tributárias, que na sua grande maioria não têm 

organização de estrutura de Estado, de órgão de 

administração tributária, e tampouco servidores de 

carreira fazendo lançamento do crédito tributário 

municipal.  

 Cumprimento a secretária da Fazenda Ana 

Paula, agradecendo a sua presença neste evento. 

Sabemos da importância da secretária ou dos 

secretários de Estado nos eventos de comemoração 

ao Dia do Fiscal. 

 Cumprimento a presidente do Sindifiscal 

Espírito Santo, companheira Zenaide Maria 

Tomazelli Lança, parabenizando-a pela iniciativa de 

fazer essa comemoração, de chamar e articular a 

categoria para que pudessem estar aqui conosco.  

Cumprimento o vereador de Vila Velha, 

companheiro Nelson, o vereador Mamãe. Pelo jeito 

ele gosta de ser chamado assim. Então, nossos 

agradecimentos, companheiro vereador, presente em 

nossas festividades.  

Cumprimento o presidente da Febrafite, 

Roberto Kupski, nossa federação coirmã e que 

também tem nos ajudado muito na luta pelos direitos 

da categoria; o presidente da Associação Edir Dutra 

da Rocha. Pelo jeito, companheira deputada, pelo 

tempo só posso ficar nos cumprimentos, mas 

desejando a todos os companheiros do Fisco do 

Espírito Santo um feliz Dia do Auditor fiscal, que foi 

dia 21 de setembro, desejando a todos nós muito 

sucesso, sucesso, sucesso e que Deus nos abençoe a 

todos. (Muito bem!) (Palmas) 

  

 A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Manoel, pela compreensão. 

Realmente se deixar o assunto é empolgante e de fato 

nos anima.  

 Concedo a palavra ao presidente da Febrafite, 

auditor fiscal Roberto Kupski. 
 

 O SR. ROBERTO KUPSKI - (Sem revisão 

do orador) - Uma boa-noite a todos, colegas 

auditores fiscais do estado do Espírito Santo. Tenho 

certeza de que não é importante só para vocês esta 

audiência.  

Prezada e querida Deputada Janete de Sá, que 

teve a iniciativa de chamar essa sessão solene, 

estamos encerrando com chave de ouro essa semana 

que envolve o Dia do Auditor Fiscal, comemorada 

nessa segunda-feira, dia 21, dia de São Mateus. 

 Vir aqui é um motivo de orgulho para cada 

auditor fiscal do Brasil, de qualquer um dos níveis, 

não só do Espírito Santo e por isso quero dizer da 

importância, nosso vice-governador César Colnago, 

nosso parceiro na Câmara Federal quando deputado 

federal, da sua presença aqui, junto ao nosso querido 

deputado Décio Lima, que vem fazendo esta luta 

conosco. 

 Tivemos uma semana cheia, inclusive, no dia 

21, participamos de um evento do Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento - BID em 

Brasília, iniciado no dia 21, quando tivemos a alegria 

de ver que fizeram referência naquele momento ao 

Dia do Auditor Fiscal. Eram até poucos auditores 

presentes, mas ali foi referido, durante a solenidade 

de abertura, que estávamos comemorando o Dia do 

Auditor Fiscal.  

 Tivemos a presença, no dia seguinte, da 

Secretária Ana Paula, com sua competência, com sua 

franqueza nas questões que envolvem o Estado, um 

debate muito bom, que aconteceu com secretários de 

Fazenda do Brasil, que pudemos acompanhar nessa 

luta que fizemos, inclusive, na defesa das nossas 

questões que já tivemos a oportunidade gentilmente 

de ser recebido aqui por várias horas no seu gabinete, 

junto ao Bruno, para debate. Às vezes nem todas as 

posições são coincidentes, mas a franqueza na luta 

das nossas defesas. 

 Esse é o motivo pelo qual cumprimento cada 

uma das nossas entidades que têm feito esse trabalho, 

e aí saúdo o presidente Edir Dutra, da nossa filiada, 

da nossa querida Afites. Temos um carinho por essa 

entidade com esses colegas, esse acolhimento que 

sempre tive no Espírito Santo. Cito o Geraldo, o 

Eustáquio e o Gustavo, que nos ajudaram a construir 

este momento. Ressalto a perseverança do Eustáquio 

na realização deste momento. Cumprimento a 

Zenaide por estar à frente dessa entidade, hoje 

parceira da nossa associação. Isso é muito 

importante, assim como eu e o Manoel procuramos 

fazer essa parceria em termos de Brasil em tantas 

questões mencionadas da nossa luta. Não preciso 

nem repetir. A nossa deputada foi uma porta-voz 

dessa luta da nossa atividade. E tenho certeza, nosso 

vereador que representa a Câmara de Vila Velha, de 

que isto também se espalhará nos municípios. 

Especialmente municípios do porte de Vila Velha e 

Vitória devem ter essas administrações valorizadas.  

 Semana que vem teremos um evento muito 

importante, capitaneado pelo Deputado Décio Lima, 

que busca a valorização desta carreira. Isto não é um 

privilégio nosso, é um direito da sociedade. Não 

estamos buscando privilégios corporativos, no mal 

sentido. Estamos procurando no bom sentido, o que 

fortalece toda a sociedade brasileira.  

 Parabéns aos colegas e parabéns à 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

que faz encerrar, como disse na abertura, com chave 

de ouro esta semana. Muito obrigado a cada um que 

está nesta luta em defesa da sociedade. Vamos 

conquistar concurso, a questão do teto e direitos. 

Como o Manoel disse, a defesa dos direitos. Mas 

vejo, como o Deputado Décio Lima disse, com 

otimismo. Sim, acredito nas nossas conquistas. Não é 

fácil? Claro que não é. Mas sem dúvida, com esta 

consciência que temos de sociedade, vamos buscar. 
  

 Muito obrigado. Parabéns, auditores! Que 

Deus ilumine o caminho de todos nós. (Muito bem!) 

 

   A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ 

- PMN) - Concedo a palavra à senhora Ana Paula 

Vescovi, secretária de Estado da Fazenda.  
 

 A SR.ª ANA PAULA VESCOVI - (Sem 

revisão da oradora) - Boa-noite! Cumprimento a 

Deputada Janete de Sá, que preside a nossa 

cerimônia. Agradeço a iniciativa, porque isso diz 

respeito ao Espírito Santo. É um evento, uma 

homenagem, em que todos que estamos 

homenageando vocês, auditores, representamos o 

povo capixaba. Todos os capixabas deveriam, na 

segunda-feira, que foi o Dia do Auditor, estar falando 

muito obrigado para vocês. Dou este reconhecimento 

a vocês em nome de todos os capixabas. Saio um 

pouco da função de secretária para me revestir do 

papel de capixaba e dizer a vocês muito obrigada.  

 Cumprimento o nosso vice-governador, que 

representa nesta sessão o Governador Paulo Hartung, 

e que cumpre essa dobradinha com o governador. São 

realmente apoiadores nossos no trabalho que estamos 

empreendendo de reorganizar o Estado, as suas 

finanças, a sua gestão, e colocar de novo o Estado 

organizado a serviço dos cidadãos. A desorganização 

só prejudica os mais pobres. Temos este 

engajamento, porque nos foi delegada esta 

incumbência pelos capixabas, que escolheram esta 

trajetória. Escolheram voltar à gestão fiscal 

organizada no Estado e ter esta transparência de que 

todo cidadão precisa para saber que seu dinheiro está 

sendo bem aplicado, com muita responsabilidade.  

 Cumprimento os demais componentes da 

Mesa. Serei muito rápida em atenção ao Roberto, que 

é um excelente debatedor de temas brasileiros. 

Estamos sempre debatendo, com muita franqueza, e 

hoje está pensando na moqueca de logo mais.  

 A função de auditor fiscal é milenar. O marco 

da carreira de vocês veio do rei inglês João, que 

precedeu Ricardo Coração de Leão, que disse que 

não existe tributação sem representatividade. 

Traduzindo do inglês no taxation without 

representation. O imposto não pode ser retirado da 

sociedade sem legitimidade para isso. Essa 

legitimidade cada vez mais está clara, vem do papel 

do fisco, do papel empreendido pelos auditores e 

depois o papel do Estado de fazer o uso eficiente, 

adequado e responsável desses recursos por meio das 

políticas públicas. 

É um ditado milenar que hoje, mil anos 

depois do que foi dito pelo rei João, na verdade é 

apropriado pelas academias mais modernas do 

mundo. Faço menção à Universidade de Chicago, 

uma das escolas mais reconhecidas mundialmente e 

que hoje tem uma área de estudos dedicados a esse 

propósito: entender como o fisco legitima pelo gasto, 

quer dizer, faz uso adequado de recursos públicos, 

como fica mais fácil, mais leve para o Estado 

arrecadar. É mais atual do que nunca e persiste há mil 

anos.  

Poderíamos dizer que não precisa tanta 

evidencia, tantos estudos, tanto esforço para dizer o 

que todos não deveríamos nunca ter esquecido, 
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jamais ter esquecido.  É algo que deve estar presente 

não somente na nossa carreira de servidores públicos, 

que também sou, mas em todos os cidadãos 

representantes do povo, etc. 

Estamos num governo, como disse, com uma 

incumbência de reorganizar as finanças do Estado. É 

importantíssimo registrar nesse evento que temos um 

apoio muito importante do fisco. Desde o primeiro 

dia de governo, arregaçou as mangas e hoje temos 

uma gestão bastante engajada nesse processo de 

trazer um esforço tributário legitimo para a 

sociedade. 

Fizemos uma escolha muito difícil, mas 

muito importante nesse momento: Não estamos 

aumentando impostos no Espírito Santo, neste 

momento quando estamos recuperando as finanças e 

numa crise fiscal realmente muito severa. Mas por 

outro lado, temos um fisco engajado que ocupa todos 

os espaços que temos na eficiência, na busca pelos 

recursos que deveriam estar no caixa do Tesouro, 

nunca deveriam ter saído dele ou jamais deveriam ter 

deixado de entrar. Isso permite que tenhamos uma 

competição um pouco mais salutar em nosso 

ambiente. 

Estamos sim engajados juntos e o fisco tem 

demonstrado todo seu afinco a esse papel de ajudar o 

Estado, de trazer para o cidadão capixaba os recursos 

que nunca deveriam deixar de estar dentro do caixa 

do Tesouro. 

Fizemos um programa de parcelamento - o 

Refis; implantamos com aprovação da Assembleia 

Legislativa, que muito tem nos apoiado, o programa 

de Junta de Julgamento, um programa inédito no 

Brasil. Provavelmente nos próximos meses será 

reconhecido porque os resultados já são 

impressionantes. As juntas já julgaram cerca de mil e 

setecentos processos em apenas alguns meses de 

funcionamento. Isso tem movimentado nosso 

conselho de recursos fiscais e tem deixado uma 

impressão nova no mercado que temos sim, um fisco 

forte e dele faremos um Estado cada vez mais forte. 

Trago uma mensagem do Governador Paulo 

Hartung e agradeço a deferência do Vice-Governador 

César Colnago por deixar-me anunciar esta notícia. 

Estamos estabelecendo um diálogo, na linha do que 

faço com o Roberto, um diálogo firme, honesto, 

franco, com as representações da carreira. Temos 

feito vários diálogos e temos avançado na construção 

conjunta de propostas. Temos duas pautas mais 

importantes, vamos chamar assim, temos várias 

outras. Temos sim duas pautas: a pauta de reaver esse 

problema, quase que uma injustiça com os servidores, 

de ter o famoso abate-teto, jargão usado, o termo mais 

comum usado, que é a redução do salário por conta do 

teto. Precisamos fazer uma boa formulação para fazer 

frente a isso. 

 E a segunda é a pauta da renovação, da 

oxigenação da carreira. Não que tenhamos aqui 

auditores com a idade avançada, Senhor Deputado, 

temos só os experientes. Alguns estão querendo se 

aposentar, mas não sei por quê. São todos tão novos e 

estão tão revigorados, mas insistem em querer se 

aposentar. É uma pena. Temos que oxigenar e trazer 

uma condição para que eles possam passar sua 

experiência para novos servidores e, assim, fazer uma 

renovação necessária, obviamente. 

 Temos, portanto, essas duas pautas. Temos 

conversado para construção conjunta de soluções que 

sejam compreendidas pela sociedade como as mais 

cabíveis, efetivas e meritórias neste momento 

desafiador em que vivemos da economia brasileira.  

 De fato, o governador me autorizou a trazer 

para os senhores uma informação, que acho ser, não 

todo, mas o primeiro passo que demonstra que o 

governo está junto na discussão para reconhecer 

todos os demais passos que precisamos empreender 

para valorizar a carreira do fisco. Chamaremos os 

concursados do concurso de 2013 até o final do ano e 

traremos esses novos concursados para que cubram 

parte... é um primeiro passo, como estou falando. A 

ideia é chamar vinte e cinco até o final do ano para 

que cubram uma primeira iniciativa na direção do 

que precisamos fazer, que é ter mais auditores e 

reformular o quadro.  

 É um primeiro passo, mas é obvio que ainda 

estou empreendendo conversas. Gostaria muito de 

poder renovar o concurso que está vencendo o prazo 

no final de dezembro. Essa conversa ainda está em 

aberto. Continuaremos nesse diálogo, dando 

argumentos. Os estudos estão sendo feitos. Canso de 

pedir números e estudos, e a associação responde 

prontamente.  

 A Zenaide Lança e todos os representantes 

eleitos recentemente têm cumprido esse papel de 

trazer informações, estatísticas e estudos. Sou um 

pouco rigorosa nisso. Estamos fazendo um diálogo e 

tenho aprendido muito com eles, inclusive, a entender 

um pouco mais da dinâmica recente da carreira, uma 

vez que entrei este e ano e preciso aprender. Faço 

essa menção à Zenaide e à representação.  

 Tenho certeza de que conseguiremos 

construir juntos os próximos passos. Continua o 

esforço de argumentação. Quem sabe futuramente 

consigamos fazer a renovação do concurso, mas, por 

enquanto, a novidade é esta: chamaremos vinte e 

cinco concursados até o final do ano.  

 Como a todos os aniversariantes, fica 

registrado o nosso parabéns. Parabéns para vocês e 

parabéns pelo papel que representam ao Espírito 

Santo. É importante que continuemos juntos porque o 

Espírito Santo, neste momento delicado e crítico, 

precisa muito de vocês.  

Contamos com vocês e estamos todos juntos. 

Acho que já demonstramos isso nessa nossa interação 

de poucos meses. Estamos juntos e tenho certeza de 

que venceremos juntos os nossos desafios. Muito 

obrigada. (Muito bem!) 
 

A SR. ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ 

- PMN) - Agradeço as palavras da Secretária Ana 

Paula Vescovi e a presença do Lúcio Berilli Mendes, 

Subgerente Fiscal da Região Sul, que também se 
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encontra conosco neste noite.  

O Sindifiscal está lançando, César Colnago, 

nesta data o prêmio Cidadania Fiscal, que tem por 

objetivo ser um instrumento de promoção da 

cidadania com a divulgação de ações na categoria 

que repercutam no âmbito da Receita Estadual do 

Espírito Santo e visem contribuir com a qualidade e 

eficiência da gestão fazendária, com ética no 

exercício do cargo de auditor fiscal, além de buscar a 

valorização da categoria do fisco e a melhoria do 

serviço público.  

Esse prêmio será simbolizado em uma 

estatueta que será entregue de dois em dois anos, em 

uma data comemorativa como hoje, por exemplo, 

será, segundo o Sindifiscal, dividido em três 

categorias. A primeira categoria será a de servidor 

fazendário, que contemplará práticas individuais do 

servidor público fiscal da Receita Estadual do Estado 

do Espírito Santo. A segunda categoria será a de 

gestor tributário que contemplará iniciativas dos 

gestores tributários estaduais individualmente ou de 

forma coletiva. A terceira categoria será a de 

incentivador tributário que contemplará 

representantes de entidades ou instituições públicas 

ou privadas não abrangidas nos itens anteriores, que 

se destacarem na defesa da administração pública e 

da Receita Estadual e de seus servidores.  

Essa informação nos foi passada pelo 

Sindifiscal. É uma excelente iniciativa premiar esses 

servidores e também as instituições que contribuem 

com o trabalho dos auditores fiscais. A nossa 

iniciativa é no sentido de também homenageá-los 

nesta Casa. Coloco-me à disposição nos períodos que 

os senhores estiverem fazendo essa homenagem, caso 

queiram fazer nesta Casa, podem contar conosco para 

trabalharmos nos procedimentos regimentais e legais 

para que isso aconteça.   

 Gostaríamos de fazer essa homenagem nesta 

noite. Mas, a pedido da própria representação dos 

auditores fiscais, eles preferiram dar esse presente à 

sociedade em vez de serem homenageados, de 

mostrar para todos que nos assistem a importância do 

auditor fiscal na arrecadação do tributo que é 

garantidor das melhorias e da evolução da sociedade. 

 Agradeço em nome dos capixabas essa 

decisão de vocês de, em vez de serem homenageados, 

apresentarem primeiramente o trabalho que fazem 

para um conhecimento mais amplo da sociedade. 

 Concedo a palavra ao senhor César Colnago, 

nosso querido, grandioso e valoroso vice-governador, 

que também está na expectativa de boas notícias para 

a categoria.  
 

 O SR. CÉSAR COLNAGO - (Sem revisão 

do orador) - Boa-noite a todos. É um prazer estar 

nesta sessão. Parabenizo a nossa amiga Janete de Sá, 

que representa muitos dos anseios, das expectativas 

dos nossos auditores fiscais.  

Nesta Casa, também tive, desde um 

determinado embate que estava aqui, a Fenafisco. 

Aproximamo-nos em dois mil e poucos. É um prazer 

muito grande estar com os senhores que estão na 

ativa e com os aposentados que já passaram pelo 

fisco. É um prazer muito grande. 

Cumprimento o amigo Décio Lima que 

exagerou na referência, e dizer da sua grande 

capacidade, principalmente na Comissão de Justiça 

da Câmara que talvez seja mais importante pelo 

aspecto de seu tamanho, que é maior, juntamente 

com a Comissão de Finanças. Geralmente as mais 

importantes, as outras são de temas mais específicos. 

Mas sua habilidade, sua paciência, sua destreza, sua 

capacidade de conduzir tão bem aquela Casa. 

Lembro-me de que em um dos debates da matéria dos 

auditores fiscais, foi levantada uma situação. Não sei 

se Manoel Isidoro se lembra disso, mas falei que 

tinha uma coisa a ser corrigida. Fui ao Décio Lima, o 

autor, e ele falou que se os trabalhadores estivessem 

de acordo, por ele poderia ser retirado, mas quando 

voltei já não dava mais tempo. Eu falei para deixar 

correr e que, se fosse o caso, lá na frente, acertaria 

essa situação. Décio Lima é um democrata. Uma 

pessoa extremamente valorosa. Agradeço sua 

presença e seu papel no Parlamento. 

Cumprimento a nossa Fenafisco. Tenho 

saudades imensas. Rogério Macanhão que veio antes, 

o Manoel, já desde o encontro de Santa Catarina para 

assumir o mandato. Faço referência ao Décio Lima, 

mas não posso me esquecer do meu mestre dessa 

área, o Dado, um deputado federal brilhante. Pena 

que não se reelegeu. Uma pessoa extremamente 

correta e muito atenta a toda discussão no que diz 

respeito às questões tributárias e a esse tema tão 

importante. Dado nos ensinou muito e o Décio Lima, 

com certeza, faz a síntese, neste momento em que 

Dado não está, e também representa muito bem.  

Manoel Isidoro, um grande abraço a toda 

direção da Fenafisco, que tem sindicatos espalhados 

pelo Brasil afora e que você representa.  

 Cumprimento a senhora Ana Paula Vescovi, 

secretária da Fazenda, que fez sua manifestação e 

anunciou coisas importantes, porque vou voltar daqui 

a um pouquinho para falar da Bíblia e de Aristóteles, 

duas coisas que são importantes. 

 Cumprimento o Roberto Kupski, que está 

sempre presente na discussão no Congresso e 

representa a Associação de Fiscais de Tributos 
Estaduais e o presidente da Federação Brasileira; o Edir 

Dutra da Rocha, auditor e presidente da Associação de 

Auditores Fiscais de Tributos Estaduais do Espírito 

Santo; o vereador Mamãe. Brinco com ele porque 

nasci numa região que há muitos pomeranos e 

descendentes de alemães. E, na década 1960, quando 

era menino e trabalhava na loja do meu pai, muitos 

falavam pouquíssimo em português. Onze municípios 

têm essa língua, o pomerano, e, muitas vezes, há 

dificuldade de entender o artigo. Na minha infância, 

estava acostumado a ouvir a papai e o mamãe. 

Parabéns ao vereador Mamãe. 

 Cumprimento a senhora Zenaide Tomazelli, 

que representa os sindicatos fiscais. Parabéns pela 

sua eleição. Não pude ir à posse. É um prazer muito 



Vitória-ES, segunda-feira, 05 de outubro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 19 

grande tê-la conosco. 

 Vou dividir minha fala rapidamente em dois 

temas. O primeiro, nacional, que me atrai muito - e 

acho que foi bem dito pelo Manoel e evidentemente 

pelo Décio, em seu brilhantismo - porque é uma lei 

orgânica. Uma lei que vai discutir a estruturação da 

categoria na estrutura de Estado. Fizemos isso um 

pouco parecido na área dos procuradores. Atuei 

muito junto a procuradores municipais. Acho que é 

fundamental, porque, a partir da história e da 

formação do Estado, aparece o imposto. O imposto é 

estruturante do ponto de vista do Estado. Antes da 

escrita do catador, do coletor, em que o Estado não 

estava organizado, o que havia era a força. 

Submetiam-se a determinadas situações em pequenos 

grupos. Não havia organização ainda do Estado e, 

muito menos, o imposto.  

 O imposto praticamente surge com a 

estruturação do Estado. Vivemos e convivemos em 

sociedade em um processo que levou, leva e vai levar 

à civilização e, com isso, partilhar aquilo que é 

comum. Por isso, o imposto é fundamental assim 

como a justiça fiscal de quem tirar, quanto e onde 

colocar. Esse é o grande debate que este País precisa 

enfrentar, porque muitas vezes não se tira de quem 

tem que se tirar e não chega aonde tem que chegar.  

 Não estou falando só da sonegação. Estou 

falando exatamente do funcionamento eficiente e 

eficaz do Estado, que tem que pegar esse recurso e 

colocar para que se criem as condições para que todo 

cidadão brasileiro tenha condições, na verdade, de 

igualdade, para poder crescer, desenvolver, ter acesso 

à educação, à saúde, formar sua família, ter acesso ao 

emprego. Essa organização é feita evidentemente por 

um papel equalizador e importante do Estado.  

 Décio, no Dia do Auditor Fiscal, quero 

parabenizá-lo pela iniciativa. A PEC discute, na 

verdade, esse ponto tão importante. Tenho formação 

muito fora da área. Sou médico, mas entendi em 

minha vida, porque são vinte e poucos anos de 

mandato, que discutir dentro da estrutura de Estado para 

que se tenham políticas sociais e públicas na ponta, na 

área do esporte, da educação, da segurança pública, há 

duas questões fundamentais.  

 Primeiro a questão da arrecadação de 

impostos de você estruturar isso de forma justa, 

equilibrada e que devolva para o cidadão. E você não 

faz isso sem também discutir despesa: aonde você 

colocará, de que forma colocará, para que a eficiência 

desse recurso seja a maior possível. Para que ele seja 

o dinheiro fêmea, para que se reproduza e possa dar 

muito resultado. Então, é preciso discutir.  

No mandato aprendi que o coração está 

fundamental e exatamente na discussão de como 

arrecadar e como distribuir os recursos da população. 

A máquina pública não faz dinheiro. O dinheiro, que 

chamamos de dinheiro público, vem exatamente da 

sociedade. Por isso, a ela tem que voltar de forma a 

fazer justiça social, inclusive, a desenvolver, a fazer 

esse Brasil ter um rumo que gostaríamos muito.  

Gostaria de falar da importância do auditor 

fiscal, do seu papel enquanto uma carreira de Estado. 

Envolvi-me muito, Senhora Deputada Janete de Sá, 

com todas as carreiras do Estado. Quiseram enfiar 

outras carreiras, mas votei contra. Não dá para ficar 

achando que tudo é carreira de Estado. Com certeza, 

os senhores têm um papel muito importante.  

Voltando para este Estado, onde estamos 

vivendo este momento. Sou um otimista, estamos 

fazendo ajustes necessários. Como disse a nossa 

secretária Ana Paula Vescovi, a parceira com os 

senhores é importante, é fundamental. Não vamos 

recuperar o Estado se não tiver um fisco do nosso 

lado, que evidentemente tem que ser melhor 

adequado na medida em que ganharmos essas 

condições de musculatura. O que estamos fazendo é 

exatamente para organizar o Estado para que ele 

possa arrecadar bem, combatendo a sonegação, 

criando um ambiente de negócios, captando 

investimentos de fora, para que sejam investimentos 

produtivos. E, com isso, gerando excedente, mais 

impostos, sem aumentar a alíquota, para que 

possamos desenvolver o nosso Estado do Espírito 

Santo.  

Nosso Estado tem uma vocação e um 

potencial imensos, e está dando exemplo. Estive 

recentemente em um encontro dos governadores no 

Congresso, convocado pelo Congresso Nacional. 

Talvez sejamos o único que fez uma revisão do 

orçamento antes de iniciar a nossa gestão.  

Quero de público, talvez seja uma das 

primeiras vezes que estou vindo à Assembleia 

Legislativa, agradecer à antiga e à nova Assembleia, 

porque revisamos o orçamento em oito por cento. A 

realidade está batendo exatamente com aquilo que 

projetamos. Havia um hiperdimensionamento, tanto 

no ICMS quanto em outros que fizemos a revisão, 

por isso estamos conseguindo fazer um realismo 

orçamentário naquilo que estamos arrecadando 

exatamente daquilo que fizemos a previsão. Isso não 

foi sem a colaboração da Assembleia Legislativa. Não 

foi também sem a colaboração dos técnicos da 

Secretaria de Estado da Fazenda, que auxiliam a nossa 

secretária. Colaboração de gerentes e de auditores 

fiscais para que pudéssemos fazer a coisa certa. E 

nesse sentido agradeço. 

Evidentemente que estamos em um processo 

que se iniciou. Vamos chegar ao final do ano, 

queremos chegar, equilibrados, com compromisso de 

pagar dentro do cronograma os nossos salários em 

dia. E fazer, volto a citar, as coisas no momento 

certo. 

Aristóteles falava que há quatro coisas 

importantes na vida para você ser feliz, para executar 

as coisas. Primeiro, tudo que você vai fazer tem que 

ter conteúdo. Enrolação não dá, tem que ter conteúdo. 

Segundo, para ter conteúdo tem que ter forma, como 

você vai colocar isso no mercado. Terceiro, tem que 

fazer movimentos corretos com quem você articula, 

com quem você se envolve, para poder ter resultado 

naquilo que pretende para o seu negócio, para a sua 

vida, para o seu estado de felicidade. E, por último, e 
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talvez o mais importante, em que tempo você faz as 

coisas.  

Saber acertar o tempo é fundamental. Não 

adianta fazermos proselitismo, fazer coisas, depois 

errar e pagar uma conta maior na frente. 

Evidentemente - e aqui colocou a nossa secretária - 

precisamos dar passos fundamentais. Até porque, o 

concurso lá do governador Gerson Camata, daqui uns 

dias vence. Vamos ter que reestruturar essas coisas. 

Teremos que dar um passo de cada vez no sentido de 

que todos os setores do Estado funcionem. E o 

coração da máquina, que arrecada, que combaterá a 

sonegação, que buscará exatamente ampliar sem 

aumentar a alíquota, mas a base tributária de 

arrecadar é fundamental e, por isso, no tempo certo 

faremos aquilo que é necessário. Vou à Bíblia, que 

citei, em Eclesiastes 3: há tempo para tudo. Se 

fizermos no tempo errado, dá errado. Se não fizermos 

as coisas certas na hora certa, dá errado.  

Por isso é preferível trabalhar sempre com a 

verdade e com o realismo para que possamos, 

exatamente, adquirir a capacidade de investimento no 

Estado, termos condições, com isso, de melhorar o 

investimento também no servidor, não só em obras 

físicas, mas naquilo que é necessário para o 

desenvolvimento do Estado para, efetivamente, 

através da máquina estatal, oferecer políticas públicas 

que deem conta dos nossos desafios no mundo de 

hoje. 

Por isso queremos contar, evidentemente, 

com a categoria, com os auditores fiscais e suas 

representações nessa Mesa, nesta noite que a Senhora 

Deputada Janete de Sá nos propicia - quero 

novamente agradecê-la, pois faz um papel importante 

na articulação do Legislativo com os auditores 

fiscais, na relação com o Executivo. 

Mas, um pouquinho de paciência porque 

estamos acertando a situação. A Ana Paula, o Bruno 

e outros presentes estão tecendo a rede para que 

possamos avançar com muita firmeza, no sentido de 

trazer a valorização daqueles que estão nos ajudando 

e, principalmente, fazendo políticas para que os mais 

pobres, que precisam muito da presença do Estado, 

sejam os principais beneficiários, e não aqueles que 

têm o poder de abocanhar parte desse tributo, não 

chegando àqueles que mais precisam. Não estou falando 

só de corrupção ou sonegação, mas de uma justiça que 

leve àqueles que mais precisam a presença do Estado 

para que se desenvolva e cresça. 

Por isso quero dizer que estou à disposição. 

A Ana Paula tocou em duas questões que não vou 

repetir, mas sabemos que no momento certo 

estaremos fazendo tudo aquilo que venha fortalecer o 

aparelho do Estado, a máquina estatal, para que, com 

eficiência e muita capacidade, desenvolva suas ações 

em prol da população capixaba. 

Obrigado às representações federais e 

estadual, à Senhora Deputada Janete de Sá. Agradeço 

à Assembleia Legislativa em seu nome, e ao Décio, 

que se deslocou de Brasília para trazer sua 

contribuição. A discussão é tão importante de uma lei 

orgânica que organize o setor e coloque regras claras 

de funcionamento da tributação e dos auditores 

fiscais, dessa área tão importante. 

Muito obrigado! Que estejamos sempre aqui 

todos os anos, avançando e comemorando o Dia dos 

Auditores Fiscais. Uma boa noite! (Muito bem!) 
 

A SR.ª PRESIDENTA - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, César! Os auditores gostam muito 

de você e reconhecem o trabalho que fez na Câmara 

federal e que também pode nos ajudar muito nos 

entendimentos com o Governo do Estado, faz parte 

dessa chapa vitoriosa do Governador Paulo Hartung 

junto com Ana Paula, que está à frente de uma das 

principais Secretarias do Estado, a da Fazenda. 

César, Ana Paula e todos que nos assistem e 

nos ouvem, vamos perseverar nesse trabalho de 

reconhecimento e fortalecimento dessa categoria na 

questão de chamar os concursados para contribuírem 

com a arrecadação dos tributos, com a máquina 

pública e com nossa sociedade, buscando convencer 

da importância de prorrogação desse concurso. Sei 

que isso é um debate. Estamos passando por 

dificuldades nesse momento de recursos. Temos que 

ter o cuidado de não ser muito dispendioso para 

formatar um novo concurso, mas espero que 

construamos uma discussão que possa convencer V. 

Ex.ª no sentido de caminhar conosco nesse debate de 

prorrogação do concurso e também na questão do 

teto. Realmente, não tem como deixar de dizer que 

essa questão tem incomodado todos esses 

profissionais. 

 Finalizo dizendo para todos que nos assistem 

que os médicos, os enfermeiros, os dentistas cuidam 

da nossa saúde; os advogados, a magistratura, de 

nossa defesa e da ordem jurídica; as polícias, civil, 

militar, área de segurança, cuidam da nossa 

segurança, da segurança pública; os agricultores, do 

alimento que bate à nossa mesa. Mas nada disso seria 

possível se não tivesse esse profissional, o auditor 

fiscal, buscando arrecadar para que as políticas 

públicas que são do interesse da sociedade possam 

ser efetivadas, para que o nosso País cresça, se 

desenvolva e seja mais livre perante as outras nações, 

como o deputado Décio Lima bem disse. 

 Também, nosso vice-governador César 

Colnago, que aqui representou junto com a Ana Paula 

Vescovi, nossa secretária, o nosso governador do 

Estado, que não pôde estar presente, isso só é 

possível se tivermos um fisco unido também. Um 

fisco forte, reconhecido, respeitado, valorizado e cada 

vez mais atuante e qualificado. Esses servidores 

precisam estar satisfeitos, com o reconhecimento do 

Estado diante da importância do auditor fiscal e 

também com o agradecimento da sociedade. 

 Termino minhas palavras com esse 

reconhecimento em nome do povo capixaba, 

desejando a vocês uma jornada iluminada. Muito 

obrigada pelo trabalho que desenvolvem. Vamos 

perseverar e construir juntos, porque tenho certeza de 

que seremos juntos vitoriosos. 
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 Agradeço ao nosso vice-governador, que 

ficou até o final. Tinha me dito que tinha outros 

compromissos familiares, mas ficou dada a 

importância do tema. Ao nosso palestrante, Deputado 

Federal Décio Lima, de Santa Catarina, que veio 

trazer essa belíssima contribuição. Um grande 

deputado. Contamos com V. Ex.ª lá, deputado. 

Vamos estar na sua cola, no seu pé, contribuindo, 

ajudando. Se tivermos que passar e-mails, pedido de 

votação para Câmara, conte conosco. Vamos 

abarrotar os e-mails dos deputados federais, do 

presidente da Câmara Federal, para que essa matéria 

vá o mais rápido possível para a votação, que é a 

PEC dos auditores. 

 Agradeço também à Ana Paula Vescovi, 

nossa secretária, obrigada; aos nossos convidados, 

Manoel Isidoro dos Santos Neto, da Fenafisco; 

Roberto Kupski, da Febrafite; assim como também o 

nosso companheiro da Afites; o Mamãe, vereador de 

Vila Velha, enfim, a todos. Em especial, a todos que 

vieram a esta sessão e aos que não puderam vir, que 

estão em casa; os auditores e às suas famílias.  

Também agradeço à nossa equipe de trabalho 

que se empenhou para fazer junto com o Sindifiscal 

esta sessão em homenagem a todos vocês. À TV 

Ales, à nossa Taquigrafia, a todos os profissionais da 

Casa, que também se empenharam e estão conosco 

até esse adiantado da hora, cobrindo toda a sessão, 

que está sendo televisada e que terá suas repetições. 

Pedirei que repita bastante, porque quero dar bastante 

publicidade a esta sessão, devido a sua importância. 

Enfim, agradeço a todos e, principalmente, a Deus, 

que nos permitiu estar reunidos. 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 28 de 

setembro de 2015, para a qual designo 
  

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: anunciada na octogésima 

sexta sessão ordinária, realizada no dia 23 de 

setembro de 2015. 

Está encerrada a sessão.  

 

*Encerra-se a sessão às vinte e uma horas 

e vinte e cinco minutos. 

 

 

 

OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 28 

DE SETEMBRO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno Lamas, 

Cacau Lorenzoni, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Luzia Toledo, Marcelo 

Santos, Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor Deputado 

Cacau Lorenzoni a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni lê Romanos, 4:4) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da décima 

sessão especial, realizada em 25 de setembro de 

2015. (Pausa) 

  

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovada a ata como lida. 

(Pausa) 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da décima sessão extraordinária, 

realizada em 23 de setembro de 2015. (Pausa) 

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovada a ata como lida. 

(Pausa)  
 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria de solicitar um 

minuto de silêncio pela morte de Edival José Petri, 

ex-prefeito de Anchieta por três mandatos, pelo 

grande político que foi e pelo que fez por nosso 

município. Que Deus conforte toda família, amigos e 

seguidores!  

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Amaro Neto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 



22 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 05 de outubro de 2015 

FERRAÇO - DEM) - O pedido de V. Ex.ª encontra 

amparo legal.  

Registramos as nossas condolências ao 

município de Anchieta. Não foi apenas o povo que 

perdeu, mas também o Espírito Santo! Ainda hoje 

providenciaremos um projeto de lei denominando de 

Edival José Petri a estrada ES-060, de Anchieta até o 

Km 58, na entrada de Guarapari. Será uma 

homenagem dando seu nome para que se perpetue na 

história de Anchieta e do Espírito Santo. 

O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

pede, também, um minuto de silêncio pelo 

falecimento do jornalista Paulo Maia. 

 

 A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria, junto com 

os Senhores Deputados Almir Vieira, Enivaldo dos 

Anjos e todos os demais deputados presentes, de 

render uma homenagem, em conjunto, a Edival José 

Petri, nosso Diva, nosso amigo.  

Estávamos presentes no sepultamento, eu e o 

Senhor Deputado Almir Vieira, o Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço esteve pela manhã, o nosso vice-

governador estava no momento do enterro. Aquele 

foi um momento extremamente dolorido, mas, ao 

mesmo tempo, de reconhecimento do homem público 

que foi Edival José Petri. Havia muita gente, muito 

calor humano e muitos depoimentos da sociedade 

sobre o trabalho feito nos três mandatos de Edival 

Petri como prefeito de Anchieta, principalmente pelo 

Mepes. 

Rendo uma homenagem também a Paulo 

Maia, um grande jornalista que deixa a nossa 

imprensa. Já tínhamos perdido Pedro Maia e, agora, 

perdemos também Paulo Maia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Solicito a todos que, de pé, 

façamos um minuto de silêncio. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem)  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Oportunamente devo fazer um 

pronunciamento sobre a vida de Edival Petri, 

inclusive, sobre as última conversas de uma visita 

que ele fez em minha residência, em Itapemirim. 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 

 

OFÍCIO N.º 123/2015 

 

Vitória, 21 de setembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

1 - Em cumprimento às disposições contidas 

no § 5.º do art. 17 da Lei n.º 10.257/2015 - LDO, 

encaminhamos, em anexo, Relatório expedido pela 

Secretaria de Estado de Planejamento e Economia - 

SEP, informando os créditos adicionais realizados no 

orçamento 2015, no período de maio a agosto. 

 

2 - Na oportunidade, expressamos nossas 

cordiais saudações. 

 

Respeitosamente, 

 

ANGELA MARIA SOARES SILVARES 

Secretária de Estado do Governo 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. À Comissão de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA 

 

OFÍCIO N.º 215/2015 

 

Vitória, 22 de setembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em estrita observância ao disposto no art.56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

determinação estabelecida no art 5.º da Lei n.º 7.457, 

de 31.03.2003, encaminho em anexo, Regime 

Especial de Obrigação Acessória - REOA n.º 

022/2015, beneficiária Espírito Santo Centrais 

Elétricas S/A - ESCELSA, pactuados por esta 

Secretaria, acompanhados das devidas justificativas. 

Sem mais para o momento, renovamos os 

nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI 

Secretária de Estado da Fazenda 

Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, 

Vitória/ES - CEP 29050-375 - CGC 

27.080.571/0001-30 Site: www.sefaz.es.gov.br 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. À Comissão de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

http://www.sefaz.es.gov.br/
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

 

OFÍCIO N.º 223/2015 

 

Vitória, 22 de setembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em estrita observância ao disposto no art.56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

determinação estabelecida no art. 5.º da Lei n.º 7.457, 

de 31.03.2003, encaminho anexos os extratos dos 

Termos de Acordo n.º 367/2015 e n.º 304/2013 

publicados no DOE em 16 de setembro de 2015, e as 

respectivas fotocópias da publicação da Resolução do 

Comitê de Avaliação do Programa de Incentivo ao 

Investimento no Estado do Espírito Santo - INVEST-

ES, relativas aos Termos em referência. 

 

Sem mais para o momento, renovamos os 

nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI 

Secretária de Estado da Fazenda 

Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, 

Vitória/ES - CEP 29050-375 - CGC 

27.080.571/0001-30 Site: www.sefaz.es.gov.br 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Nunes) 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. À Comissão de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 246/2015 
 

Vitória, 22 de setembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 
 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 82/2015, que “Inclui entidades 

no Anexo V da Lei Orçamentária n.º 10.347, de 

06.02.2015, para o fim que especifica”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10413, de 17 de setembro de 2015. 

 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 

Governo do Estado em Exercício 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 247/2015 

 

Vitória, 22 de setembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 76/2015, que “Introduz 

alterações na Lei n.º 7.000, de 27.12.2001”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10414, de 17 de setembro de 2015. 

 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 

Governo do Estado em Exercício 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 248/2015 

 

Vitória, 22 de setembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 74/2015, que “Institui o Dia 

Estadual da Pesca de Arremesso”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10415, de 17 de setembro de 2015. 

 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 

Governo do Estado em Exercício 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 249/2015 

 

Vitória, 22 de setembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 
 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei Complementar n.º 14/2015, que 

“Altera a estrutura organizacional básica do 

Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito 

Santo - IOPES, instituída pela Lei Complementar n.º 

381, de 28.02.2007, e reorganizada pela Lei 
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Complementar n.º 645, de 12.11.2012, e dá outras 

providências”. 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei Complementar n.º 808, de 17 de setembro de 

2015. 

 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 

Governo do Estado em Exercício 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Arquivem-se.   

 Continua a leitura do Expediente. 

 

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

250/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei n.º 266/2013, de autoria 

do Deputado Doutor Hércules, que determina a 

identificação dos veículos pertencentes aos Poderes 

Públicos. Publicada integralmente no DPL do dia 

29 de setembro de 2015. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Ciente. Publique-se. À 

Comissão de Justiça. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Emenda 

Substitutiva n.º 001/2015, da Deputada Luzia Toledo, 

ao Projeto de Lei n.º 260/2015, de sua autoria, que 

dispõe sobre a destinação de espaço físico para 

exposição e comercialização de produtos da 

economia solidária nos eventos públicos que 

menciona. Publicada integralmente no DPL do dia 

29 de setembro de 2015. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. Junte-se ao 

Projeto de Lei n.º 260/2015. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 328/2015 

 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 135/2014, de autoria do 

Deputado Dary Pagung, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas que fornecem serviços 

aos consumidores sediadas no Estado do Espírito 

Santo, a notificar o consumidor sobre a exclusão do 

seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e dá 

outras providências, foi lido na Sessão Ordinária do 

dia 02.6.2014 e publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 12.6.2014, às páginas 13 e 14. 

Durante sua tramitação ordinária o Projeto 

recebeu o parecer nº 34/2015 da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa, com adoção de emendas e os 

pareceres n
os

 07/2015 da Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos; 03/2015 da 

Comissão de Defesa do Consumidor e 22/2015 da 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, todos 

pela aprovação com adoção das emendas 

apresentadas na Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei n.º 135/2014 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do Parecer da Comissão de 

Justiça. Por ter sido aprovado com emendas, o 

Projeto veio a esta Comissão para elaboração de sua 

Redação Final, na forma do artigo 212 do Regimento 

Interno. 

Este é o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

O Regimento Interno determina que a 

proposição aprovada com emenda ou com flagrante 

desrespeito às normas gramaticais e de técnica 

legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 

exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei nº 135/2014 foi aprovado 

pelo Plenário com a adoção de emendas apresentadas 

na Comissão de Justiça, com as seguintes redações: 

 

EMENDA ADITIVA: 

 

O Art. 1º do Projeto de Lei n. 

135/2014 de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado 

Dary Pagung, fica acrescido de 

parágrafo único, com a seguinte 

redação: 
 

Parágrafo único. O fornecedor 

credor deverá solicitar a exclusão do 

nome do consumidor dos cadastros 

de restrição ao crédito, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis após a quitação 

ou prescrição da dívida. 

EMENDA MODIFICATIVA: 

 

O Art. 3º do Projeto de Lei n. 

135/2014 de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado 

Dary Pagung, passa a ter a seguinte 

redação: 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 30 

(trinta) dias após a data de sua 

publicação. 

 

Com base no artigo 215 do Regimento 



Vitória-ES, segunda-feira, 05 de outubro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 25 

Interno e em atenção ao disposto na Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, e nas Normas 

para Padronização dos Atos Legislativos 

estabelecidas pela Secretaria Geral da Mesa, 

sugerimos à matéria aprovada as alterações a seguir 

destacadas em vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 328/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 

135/2014, de autoria do Deputado Dary Pagung, na 

forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI N.º 135/2014 

 

Obriga as empresas que fornecem 

serviços a notificar o consumidor 

sobre a exclusão do seu nome dos 

cadastros de restrição ao crédito e dá 

outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º As empresas que fornecem serviços, 

que incluírem o nome do consumidor inadimplente 

nos cadastros de restrição ao crédito, ficam obrigadas 

a notificar o consumidor da exclusão do registro após 

a quitação ou prescrição da dívida. 

 

Parágrafo único. O fornecedor credor deverá 

solicitar a exclusão do nome do consumidor dos 

cadastros de restrição ao crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis após a quitação ou prescrição da 

dívida. 

 

Art. 2º O não atendimento ao disposto nesta 

Lei sujeitará o responsável às penalidades 

estabelecidas pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990 - 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após 

decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial. 
 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ 

ELIANA DADALTO 

RAQUEL LESSA 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 329/2015 

 

RELATÓRIO 

 

Projeto de Lei nº 156/2015, de autoria da 

Deputada Luzia Toledo, que institui o Dia Estadual 

da Mobilização Social pela Educação e a Semana 

Estadual da Mobilização Social pela Educação, foi 

lido na Sessão Ordinária do dia 22.4.2115 e 

publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 

29.4.2015, às páginas 07 e 08. 

Durante sua tramitação ordinária o Projeto 

recebeu o parecer no 227/2015 da Comissão de 

Constituição e Justiça. Serviço Público e Redação 

pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, 

com adoção de emendas supressivas, e o parecer 

n°02/20l5 da Comissão de Educação pela aprovação 

com adoção das estendas apresentadas. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei no 156/2015 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do parecer da Comissão de 

Justiça. Por ter sido aprovado com emendas, o 

Projeto veio a esta Comissão pata elaboração de sua 

Redação Final, na forma do artigo 212 do Regimento 

Interno. 

Este é o Relatório 

 

PARECER DO RELATOR 

 

O Regimento Interno determina que a 

proposição aprovada com emenda ou com flagrante 

desrespeito às normas gramaticais e de técnica 

legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 

exame a esta Comissão.  

O Projeto de Lei nº 156/2015 foi aprovado 

pelo Plenário com a adoção de emendas supressivas, 

com as seguintes redações: 
 

Emenda nº 01 ao Projeto de Lei 

156/2015 
 

Fica suprimido o art 3º do Projeto 

de Lei 156/2015, de autoria da 

Deputada Luzia Toledo.  
 

Emenda nº 02 ao Projeto de Lei 

156/2015 
 

Fica suprimido o art 5º do Projeto 

de Lei 156/2015, de autoria da 

Deputada Luzia Toledo. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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Com base no artigo 215 do Regimento 

Interno e em atenção ao disposto na Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, e nas Normas 

para Padronização dos Atos Legislativos 

estabelecidas pela Secretarie Geral da Mesa, 

sugerimos à matéria aprovada as alterações a seguir 

destacadas em vermelho. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 329/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 

156/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo, na 

forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N.º 

156/2015 

 

Institui o Dia Estadual da 

Mobilização Social pela Educação e 

a Semana Estadual da Mobilização 

Social pela Educação. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam instituídos o Dia Estadual da 

Mobilização Social pela Educação e a Semana 

Estadual da Mobilização Social, a serem 

comemorados, anualmente, no dia 28 do mês de abril. 

 

Art. 2º Em todo mês de abril, a partir da 

entrada em vigor desta Lei, na semana do dia 28, 

serão desenvolvidas atividades para a mobilização 

social pela educação. 

 

Art. 3º São objetivos da Semana Estadual e 

do Dia Estadual da Mobilização Social pela 

Educação: 
 

I - conscientizar a sociedade, 

sobretudo os pais e educadores sobre 

a importância do acompanhamento 

da vida escolar das crianças e dos 

adolescentes; 

 

II - incentivar a formação de grupos 

voltados para as questões 

socioeducacionais, respaldadas ela 

identidade sociocultural, nas 

instituições públicas e privadas; 

 

III- incentivar a participação 

comunitária, ativa e permanente, na 

defesa da qualidade da educação 

como um valor inseparável do 

exercício da cidadania; 

 

IV - promover o acesso democrático 

às informações sobre métodos 

educacionais incluindo as pessoas 

com necessidades especiais; 

 

V - incentivar a participação da 

sociedade na gestão democrática do 

ensino público;  

 

VI- promover a valorização do 

profissional da educação;  

 

VII - promover o respeito à liberdade 

e o apreço à tolerância, objetivando a 

erradicado da violência escolar. 

 

Parágrafo único. A universalidade da 

educação, como instrumento da democracia, deverá 

alcançar todas as localidades do Estado e todas as 

camadas sociais nele existentes. 

 

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

publicação. 

 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

Relatora 

ELIANA DADALTO 

JANETE DE SÁ 

MARCELO SANTOS 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 319/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 245/2015  

Autor: Deputado Rodrigo Coelho 

Assunto: Dispõe sobre o processo de escolha para o 

provimento do cargo de Diretor das Unidades de 

Ensino de Nível Básico da Rede Pública Estadual do 

Estado do espírito Santo. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 
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que apresenta o seguinte assunto: Dispõe sobre o 

processo de escolha para o provimento do cargo de 

Diretor das Unidades de Ensino de Nível Básico da 

Rede Pública Estadual do Estado do espírito Santo. 

Segue a justificativa da presente proposição 

(fl. 10): 

 

Considerando o que dispõe o Plano 

Nacional de Educação, em sua meta 

19 - “Assegurar condições, no prazo 

de 02 (dois) anos, para a efetivação 

da gestão democrática da educação, 

associada a critérios técnicos de 

mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos e apoio técnico da 

União para tanto”, em consonância 

ainda com o clamor da comunidade 

escolar e uma das bandeiras 

históricas do magistério, é que 

apresentamos este projeto de lei, que 

define os critérios de escolha, 

mediante consulta à Comunidade 

Escolar, para eleição e indicação ao 

Governo do Estado para o exercício 

do cargo de Diretor de Escola de 

Educação Pública Básica do Espírito 

Santo. 

 

Considerando ainda a decisão 

soberana do STF que serve como 

referência para análise desta matéria, 

o qual já julgou anteriormente como 

inconstitucional a eleição direta para 

diretor escolar, sob argumentos que 

respaldam o executivo em sua livre 

iniciativa de nomeação dos cargos 

em comissão, este projeto difere 

neste aspecto ao propor como uma 

estratégia, que a comunidade escolar 

seja oportunizada de participar desta 

escolha, e que o resultado desta seja 

apenas e tão somente uma indicação 

ao executivo para o cargo 

comissionado de diretor escolar.  

 

Assim conto com o apoio dos demais 

colegas e de V.Exa. na aprovação da 

desta proposição que é de suma 

importância para a Educação do 

Estado do Espirito Santo 
 

A proposição que foi protocolizada no dia 09 

de junho de 2015, lida no expediente da sessão 

ordinária realizada no dia 15 de junho de 2015. 

Publicação no Diário do Poder Legislativo, do dia 23 

de junho de 2015. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, à fl. 02, proferiu despacho denegatório, com 

fulcro no artigo 143, inciso VIII
1
, do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu 

a tramitação da proposição entendendo, a priori, 

existir manifesta inconstitucionalidade. 

Foi deferido pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

nos termos do artigo 143, parágrafo único
2
, do 

Regimento Interno. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 

I
3
 c/c o parágrafo único do artigo 143, ambos do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL E MATERIAL 

 

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a 

matéria e competência de iniciativa 

 

Cumpre assentar, inicialmente, que o exame 

a ser realizado sobre o presente projeto de lei cingir-

se-á aos aspectos estritamente jurídicos, 

especialmente com suporte nas matrizes 

constitucionais e legais que norteiam o processo 

legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a 

Procuradoria invadir o mérito da proposição 

legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que 

dizem respeito tão somente aos critérios políticos e 

de oportunidade e conveniência desta Casa de Leis. 

Em que pese a nobre intenção do 

Excelentíssimo Senhor Deputado, conforme 

devidamente esclarecido na justificativa outrora 

mencionada.  

Em que pese a Instrução Normativa 002/2015 

da Comissão de Constituição Serviço Público e 

Redação que dá nova orientação e disciplina o 

posicionamento da Comissão de Justiça sobre 

projetos recebidos como inconstitucionais. 

Verifica-se, data vênia, a 

inconstitucionalidade formal do presente projeto de 

lei, pelas razões a seguir expostas, as quais não se 

vislumbram sanáveis por meio de emendas, posto que 

o escopo do Projeto de Lei cria novas obrigações a 

Secretária de Educação do Governo do Estado. 

De fato, assiste razão ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente por entender pela 

inconstitucionalidade da presente proposição, por 

infringência ao artigo 63, parágrafo único, inciso III e 

VI da Constituição Estadual, pois interfere na 

organização administrativa do Poder Executivo 

Estadual. 

A propósito, segue o referido dispositivo 

constitucional que fundamenta a 

inconstitucionalidade do presente projeto de lei, in 

verbis: 
 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 
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Assembléia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre: 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; (original sem destaque) 

IV - servidores públicos do Poder 

Executivo, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a 

inatividade; 

 

Logo, verifica-se a inconstitucionalidade 

formal orgânica, ou seja, por vício de iniciativa, uma 

vez que compete privativamente ao Chefe do Poder 

Executivo legislar sobre a matéria em debate. Sobre o 

tema, segue ensinamento de Pedro Lenza
4
, in verbis:  

 

A inconstitucionalidade formal 

orgânica decorre da inobservância 

da competência legislativa para a 

elaboração do ato. 

Nesse sentido, para se ter um 

exemplo, o STF entende como 

inconstitucional lei municipal que 

discipline o uso de cinto de 

segurança, já que se trata de 

competência legislativa da União, 

nos termos do art. 22, XI, legislar 

sobre trânsito e transporte. 

(original sem destaque) 

 

A propósito, ressalta-se que o vício de 

iniciativa é insuperável e o atual entendimento 

jurisprudencial consolidado afirma ser impossível o 

referido vício ser sanado mesmo que o presente 

Projeto de Lei venha a ser sancionado. Neste sentido, 

segue entendimento do Excelso Supremo Tribunal 

Federal que corrobora o entendimento 

supramencionado, ou seja, que vício de iniciativa não 

é sanável, conforme vislumbra-se: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

8958, DE 07 DE JANEIRO DE 

1993, DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA. INSTITUIÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

MILITARES. INICIATIVA DO 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO 

FORMAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 1. 

Remuneração dos integrantes dos 

serviços auxiliares do Poder 

Judiciário estadual, bem como dos 

juízos que lhe forem vinculados. 

Processo legislativo. Competência 

reservada ao Tribunal de Justiça (CF, 

artigos 96, II, "b"; e 125). 2. 

Iniciativa isolada do Presidente do 

Tribunal estadual. Vício formal de 

inconstitucionalidade, de natureza 

insanável. Ação direta julgada 

procedente. (ADI 1681, Relator(a): 

Min. MAURÍCIO CORRÊA, 

Tribunal Pleno, julgado em 

21/08/2003, DJ 05-12-2003 PP-

00017 EMENT VOL-02135-03 PP-

00495) (original sem destaque) 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

MEDIDA CAUTELAR. 

ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. COMPETÊNCIA DO 

CHEFE DO EXECUTIVO. VÍCIO 

DE INICIATIVA. 1. Compete 

privativamente ao Governador do 

Estado, pelo princípio da simetria, a 

direção superior da administração 

estadual, bem como a iniciativa para 

propor projetos de lei que visem 

criação, estruturação e atribuições de 

Secretarias e órgãos da administração 

pública (CF, artigos 84, II e IV e 61, 

§ 1º, II, e). 2. Hipótese em que o 

projeto de iniciativa parlamentar, 

transformado em lei, apresenta 

vício insanável caracterizado pela 

invasão de competência reservada ao 

Poder Executivo pela Constituição 

Federal. Medida cautelar deferida. 

(ADI 2646 MC, Relator(a): Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 

Pleno, julgado em 01/07/2002, DJ 

04-10-2002 PP-00092 EMENT 

VOL-02085-02 PP-00309) (original 

sem destaque) 
 

Por fim, salienta-se que por vislumbrar a 

inconstitucionalidade formal deste projeto de lei, 

resta prejudicada a análise dos demais aspectos 

intrínsecos ao parecer técnico legislativo, nos temos 

do parágrafo 5º, do art. 9º
5
 do Ato n.º 2.517/2008, 

que estabelece as normas de organização e 

funcionamento da Procuradoria Geral da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo (Lei 

Complementar n.º 287/2004). 

São estas as considerações pertinentes na 

análise da proposição legislativa em foco. 

Por todo o exposto, sugerimos aos Membros 

desta douta Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 319/2015 
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A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 

245/2015, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho e, por conseguinte, pela 

manutenção do despacho denegatório do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, não devendo seguir sua tramitação regular 

nesta Casa de Leis. 

 

Plenário Rui Barbosa, 22 de setembro de 

2015. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ 

ELIANA DADALTO 

RODRIGO COELHO 

 
1
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 

VIII - manifestamente inconstitucionais; 
2
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 

Parágrafo único. Se o autor ou autores da proposição 

dada como inconstitucional, antirregimental ou alheia 

à competência da Assembleia Legislativa não se 

conformarem com a decisão poderão requerer ao 

Presidente audiência da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação que, se discordar 

da decisão, restituirá a proposição para a devida 

tramitação. 
3
 Art. 41. À Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação compete opinar sobre: 

I - o aspecto constitucional, jurídico, legal e de 

técnica legislativa das proposições; 
4
 LENZA. Pedro. Direito Constitucional, 13º Edição, 

Editora Saraiva, à pág. 162 
5
 Art. 9º (...) 

§ 5º - Averiguada a inconstitucionalidade da 

proposição no exame de um dos aspecto previstos 

nos incisos do caput deste artigo, o Procurador 

poderá considerar prejudicado o exame dos demais. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 274/2015 
 

PARECER DO RELATOR: Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 059/2015 

AUTOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense a sra. Laura Pin”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Marcelo 

Santos, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadã Espírito-Santense a 

Sra. LAURA PIN.  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 25/06/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 29/06/2015. Publicada no 

DLP- Diário do Poder Legislativo do dia 30 de junho 

de 2015, pg.01, fls. 06 dos autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 059/2015 visa conceder Título 

de Cidadã Espírito-Santense a Sra. LAURA PIN. 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

remanescente prevista no art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 
 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 
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artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e 

o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis: 

 

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 

(...) 

  

A matéria objeto da presente proposição 

deve ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da 

Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e 

II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno), in verbis: 

 

Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004). 
O Deputado poderá propor a 

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 
 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 
 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 O quórum e o processo de votação da matéria 

será por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 200, I, da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

regime inicial de tramitação é o ordinário (art. 148, 

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação - artigo 8º. Desse modo, tem-se observado 

o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de 

18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele 



Vitória-ES, segunda-feira, 05 de outubro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 31 

inserido em seu art. 1º
1
, posto que o autor apresenta 

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado, in verbis: 

A Sra. Laura Pin, naceu em 28 de setembro 

de 1963, em Verbenia, região Piemonte, Itália. 

Casada há 30 anos com Enrico Peletti, mãe de 

Stefano, Simone Marco, Arianna e Davide Luca 

Enrico. Formou-se em enfermagem em 1985 na USSL 

55 em Verbenia, Itália. Formada em Diretoria de 

Comunidades Especiais pelo Instituto Santorre di 

Santarosa em Turim, Itália. Curso a distância com a 

IFSC de Gestor de Políticas Públicas de Turismo 

promovido pelo Ministério de Turismo em 2009. 

Colabora com a Associação de produtores de 

carne de cordeiro do Espírito Santo para fortalecer a 

associação, a fim de incentivar os consumidores de 

cordeiro a comprar produção capixaba. 

Participou do Encontro das Chefs do Espírito 

Santo, grupo formado pelas chefs do Estado a fim de 

divulgar a gastronomia elaborada pelas mulheres 

cozinheiras do Espírito Santo. 

Residente no Brasil desde novembro de 2001. 

Residiu de novembro de 2001 até janeiro de 2014 em 

Costa das Baleias, Prado - BA. 

Desde fevereiro de 2014 reside em Vitoria no 

Espírito Santo, onde é Gestora e Chef do Ristorante 

Valentina (ex O Mercador) com foco na qualidade 

dos alimentos e serviços aos clientes. Filosofia Slow 

Food. 

Hoje, a senhora Laura Pin vem realizando um 

grande trabalho na area gastronomica no Estado do 

Espírito Santo, a gastronomia apresentada por ela é 

composta por pratos típicos do país europeu junto 

com receitas nacionais conhecidas pelo mundo. Tudo 

preparado "à moda antiga", respeitando as fases de 

cozimento e utilizando ao máximo as técnicas da 

culinária italiana. O amor na harmonização dos 

sabores, mais o respeito com o produto natural e a 

consciência de que o nosso organismo merece comer 

de forma saudável. Essa é a receita que conduz a chef 

a utilizar ingredientes frescos adquiridos nas 

proximidades da capital capixaba. 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vicio 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 08 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar à avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadã Espírito-Santense a Sra. 

LAURA PIN. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 274/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 059/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

 Plenário Rui Barbosa, 11 de agosto de 

2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

RAQUEL LESSA 

ELIANA DADALTO 

 
1
 “Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito-Santense 

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 103/2015 

 

PARECER DO RELATOR: Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 059/2015 

AUTOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Laura Pin”. 

 

I - RELATÓRIO 
 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 052/2015 visa conceder Título 

de Cidadã Espírito-Santense a Sra. LAURA PIN. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 25/06/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 29/06/2015. Publicada no 

DLP- Diário do Poder Legislativo do dia 30 de junho 

de 2015, pg.01, fls. 06 dos autos. 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 
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técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

parecer de mérito, na forma do art. 52 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 
 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado 

Marcelo Santos, visa conceder Título de Cidadã 

Espírito-Santense a Sra. LAURA PIN. 

A Sra. Laura Pin, naceu em 28 de setembro 

de 1963, em Verbenia, região Piemonte, Itália. 

Casada há 30 anos com Enrico Peletti, mãe de 

Stefano, Simone Marco, Arianna e Davide Luca 

Enrico. Formou-se em enfermagem em 1985 na 

USSL 55 em Verbenia, Itália. Formada em Diretoria 

de Comunidades Especiais pelo Instituto Santorre di 

Santarosa em Turim, Itália. Curso a distância com a 

IFSC de Gestor de Políticas Públicas de Turismo 

promovido pelo Ministério de Turismo em 2009. 

Colabora com a Associação de produtores de 

carne de cordeiro do Espírito Santo para fortalecer a 

associação, a fim de incentivar os consumidores de 

cordeiro a comprar produção capixaba. 

Participou do Encontro das Chefs do Espírito 

Santo, grupo formado pelas chefs do Estado a fim de 

divulgar a gastronomia elaborada pelas mulheres 

cozinheiras do Espírito Santo. 

Residente no Brasil desde novembro de 2001. 

Residiu de novembro de 2001 até janeiro de 2014 em 

Costa das Baleias, Prado - BA. 

Desde fevereiro de 2014 reside em Vitoria no 

Espírito Santo, onde é Gestora e Chef do Ristorante 

Valentina (ex O Mercador) com foco na qualidade 

dos alimentos e serviços aos clientes. Filosofia Slow 

Food. 

Hoje, a senhora Laura Pin vem realizando um 

grande trabalho na area gastronomica no Estado do 

Espírito Santo, a gastronomia apresentada por ela é 

composta por pratos típicos do país europeu junto 

com receitas nacionais conhecidas pelo mundo. Tudo 

preparado "à moda antiga", respeitando as fases de 

cozimento e utilizando ao máximo as técnicas da 

culinária italiana. O amor na harmonização dos 

sabores, mais o respeito com o produto natural e a 

consciência de que o nosso organismo merece comer 

de forma saudável. Essa é a receita que conduz a chef 

a utilizar ingredientes frescos adquiridos nas 

proximidades da capital capixaba 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Por tudo aqui exposto e pela relevância de 

uma grande identificação com o povo capixaba e seus 

valores é o que justifica a concessão do Título de 

Cidadã Espírito-Santense a Sra. LAURA PIN que se 

objetiva conceder através deste Projeto de Decreto 

Legislativo. 

 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

PARECER N.º 103/2015 

 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 059/2015, de autoria do Deputado 

Marcelo Santos.  

 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

SERGIO MAJESKI 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 291/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

nº 061/2015 

Autor (ª): Deputado Pastor Marcos Mansur  

Ementa: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Srª Edna Pantoja Omar da 

Costa Ferreira”. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur, cujo conteúdo, em síntese, dispõe 

sobre a Concessão do Título de Cidadã Espírito-

Santense a Srª Edna Pantoja Omar da Costa 

Ferreira.  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 
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Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 01/07/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 06/07/2015. Publicada no 

DLP- Diário do Poder Legislativo do dia 07 de julho 

de 2015, pg.07/08, fls. 06/07 dos autos. 

Em síntese, são estas as questões de fato e de 

direito com suporte nas quais passamos a emitir o 

Parecer na forma do art. 121 do Regimento Interno 

(Resolução 2.700/2009). 

Este é o Relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 
 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 

061/2015 visa conceder Título de Cidadã Espírito-

Santense a Srª Edna Pantoja Omar da Costa 

Pereira.  

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

remanescente prevista no art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e 

o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis: 
 

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 
 

(...) 
 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

  

A matéria objeto da presente proposição 

deve ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da 

Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e 

II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno), in verbis: 

 

Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004). 
O Deputado poderá propor a 

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 
 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 
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para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 
 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 O quórum e o processo de votação da matéria 

será por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 200, I, da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

regime inicial de tramitação é o ordinário (art. 148, 

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação - artigo 8º. Desse modo, tem-se observado 

o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de 

18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele 

inserido em seu art. 1º
1
, posto que o autor apresenta 

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado, in verbis: 

A homenageada é natural da cidade de São 

Paulo, possui formação em Psicologia, com 

especialização em Psicanálise, é empresária no ramo 

fonográfico, pela Gravadora Semear, com sede no 

Espírito Santo. É apresentadora do “Programa 

Semeando com Amor” na Rádio Tribuna com o 

grupo João Santos.  É diretora do projeto Social 

Semeando com Amor da Igreja de Avivamento 

Semear., com sede na Av. Nair de Azevedo Silva, nº 

340, Centro, Vitória/ES, onde realiza cursos 

socioeducativos gratuitos para a comunidade. 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 08 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar à avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadã Espírito-Santense a Srª. Edna 

Pantoja Omar da Costa Ferreira. 

Ex positis, sugerimos aos ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 291/2015 

 

A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, é pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, ao Projeto de Decreto Legislativo 

nº 061/2015, de autoria do senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur. 

 

Plenário Rui Barbosa, 18 de agosto de 

2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

Relatora 

ELIANA DADALTO 

GILDEVAN FERNANDES 

 
1
  “Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito-Santense 

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 102/2015 
 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 061/2015 

Autor (ª): Deputado Pastor Marcos Mansur  

Ementa: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Srª Edna Pantoja Omar da Costa Ferreira”. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Pastor 
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Marcos Mansur, cujo conteúdo, em síntese, dispõe 

sobre a Concessão do Título de Cidadã Espírito-

Santense a Srª Edna Pantoja Omar da Costa 

Ferreira.  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 01/07/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 06/07/2015. Publicada no 

DLP- Diário do Poder Legislativo do dia 07 de julho 

de 2015, pg. 07/08, fls. 06/07 dos autos. 

Encaminhado a douta Procuradoria para 

análise e parecer, na forma do art. 121 do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009), recebeu parecer 

pela sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e boa técnica legislativa, na Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

para análise e parecer na forma do artigo 41, inciso I, 

do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

recebeu idêntico parecer pela constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa nos 

termos do Parecer nº 124/2015, às fls. 23/26. A 

matéria veio a esta Comissão de Defesa da Cidadania 

e dos Direitos Humanos, na forma do artigo 52, do 

Regimento Interno (resolução nº 2.700/2009), para 

análise do mérito da matéria. 

Este é o Relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 

061/2015 visa conceder Título de Cidadã Espírito-

Santense a Srª Edna Pantoja Omar da Costa 

Pereira.  

A homenageada é natural da cidade de São 

Paulo, possui formação em Psicologia, com 

especialização em Psicanálise, é empresária no ramo 

fonográfico, pela Gravadora Semear, com sede no 

Espírito Santo. É apresentadora do “Programa 

Semeando com Amor” na Rádio Tribuna com o 

grupo João Santos.  É diretora do projeto Social 

Semeando com Amor da Igreja de Avivamento 

Semear., com sede na Av. Nair de Azevedo Silva, nº 

340, Centro, Vitória/ES, onde realiza cursos 

socioeducativos gratuitos para a comunidade. 

 Por tudo aqui exposto e pela relevância de uma 

grande identificação com o povo capixaba e seus 

valores é o que justifica a concessão do Título de 

Cidadã Espírito-Santense a Srª. Edna Pantoja Omar 

da Costa Ferreira, que se objetiva conceder através 

deste Projeto de Decreto Legislativo. 

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte: 

PARECER N.º 102/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DE 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo Lei nº 061/2015, de autoria do Deputado 

Pastor Marcos Mansur, que “Concede Título de 

Cidadã Espírito-Santense a Srª. Edna Pantoja Omar 

da Costa Ferreira. 

 

 Sala das Comissões, 22 de setembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente 

SERGIO MAJESKI 

Relator 

PADRE HONÓRIO 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 311/2015 

 

PARECER DO RELATOR: Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 63/2015 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Lindomar Rafael Gonçalves”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. LINDOMAR RAFAEL GONÇALVES. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 02/07/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 06/07/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

07 de julho de 2015, fls. 06-07 dos autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 
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Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 63/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. LINDOMAR 

RAFAEL GONÇALVES. 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

remanescente prevista no art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e 

o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis: 

 
 

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 

(...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da 

Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e 

II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno), in verbis: 

 

Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004). 
O Deputado poderá propor a 

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  
 

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

(...) 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 
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votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 

 O quórum e o processo de votação da matéria 

será por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 200, I, da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

regime inicial de tramitação é o ordinário (art. 148, 

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação - artigo 8º. Desse modo, tem-se observado 

o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de 

18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele 

inserido em seu art. 1º
1
, posto que o autor apresenta 

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta dos autos, “o Sr. Lindomar 

Rafael Gonçalves, Padre, nascido no estado de 

Minas Gerais em 26 de outubro de 1974, residente 

em Vitória/ES há 08 anos, licenciado em Filosofia 

pela faculdade Bastidor Brasileira, graduado em 

Teologia e mestrado em Ética e Gestão, pela 

faculdade Estácio de Sá de São Leopoldo, Rio 

Grande do Sul, ordenado presbítero em 30 de janeiro 

de 2005, seminário São José em João Molevade, 

Minas Gerais. 

Escolheu a cidade de Vitória/ES para residir, 

onde mora há mais de 08 anos, dedicando sua vida 

aos trabalhos da Igreja Católica na região da 

Grande Goiabeiras, no qual presta relevantes 

serviços a comunidade, em especial à pessoas idosas, 

realizando inúmeras ações de conscientização e em 

defesa dos idosos capixabas”.  

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 08 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Lindomar Rafael Gonçalves. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 311/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 63/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

 Plenário Rui Barbosa, 1.º de setembro de 

2015. 

 

JANETE DE SÁ 

Presidente/Relatora 

ELIANA DADALTO 

RAQUEL LESSA 

MARCELO SANTOS 

 
1
  “Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito-Santense 

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 108/2015 

 

PARECER DO RELATOR: Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 63/2015 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-
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Santense ao Sr. Lindomar Rafael 

Gonçalves”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. LINDOMAR RAFAEL GONÇALVES. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 02/07/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 06/07/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

07 de julho de 2015, fls. 06-07 dos autos. 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

parecer de mérito, na forma do art. 52 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 
 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 63/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr Lindomar Rafael 

Gonçalves. 

Pelo que consta dos autos, “o Sr. Lindomar 

Rafael Gonçalves, Padre, nascido no estado de 

Minas Gerais em 26 de outubro de 1974, residente 

em Vitória/ES há 08 anos, licenciado em Filosofia 

pela faculdade Bastidor Brasileira, graduado em 

Teologia e mestrado em Ética e Gestão, pela 

faculdade Estácio de Sá de São Leopoldo, Rio 

Grande do Sul, ordenado presbítero em 30 de janeiro 

de 2005, seminário São José em João Molevade, 

Minas Gerais. 

Escolheu a cidade de Vitória/ES para residir, 

onde mora há mais de 08 anos, dedicando sua vida 

aos trabalhos da Igreja Católica na região da 

Grande Goiabeiras, no qual presta relevantes 

serviços a comunidade, em especial à pessoas idosas, 

realizando inúmeras ações de conscientização e em 

defesa dos idosos capixabas”.  

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. Lindomar Rafael 

Gonçalves é que se justifica a concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense que se objetiva conceder 

através deste Projeto de Decreto Legislativo. 

 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

PARECER N.º 108/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 63/2015, de autoria do Deputado 

Euclério Sampaio.  

 

 Sala das Comissões, 22 de setembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 300/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 65/2015 

Autor: Deputado Rodrigo Coelho. 

Ementa: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Renata Bazone Teixeira”. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadã Espírito-Santense a 

Sra. RENATA BAZONE TEIXEIRA. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 06/07/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 07/07/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 
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08 de julho de 2015, fl. 08 dos autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 65/2015 visa conceder Título 

de Cidadã Espírito-Santense a Sra. RENATA 

BAZONE TEIXEIRA. 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

remanescente prevista no art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa 

do Estado na matéria em exame, 

verificamos pela exegese das regras 

constitucionais contidas nos artigos 

abaixo descritos, que a espécie 

normativa adequada para tratar do 

tema é Decreto legislativo, estando o 

projeto, neste aspecto, em sintonia 

com a Constituição Estadual (art. 56, 

XXIX e art. 61, IV) e o Regimento 

Interno (art. 151, §2º), in verbis: 

 

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 
 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 

(...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da 

Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e 

II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno), in verbis: 

 

Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004). 
O Deputado poderá propor a 

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 
 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 
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funções e prerrogativas: 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

O quórum e o processo de votação da matéria 

será por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 200, I, da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

regime inicial de tramitação é o ordinário (art. 148, 

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação - artigo 8º. Desse modo, tem-se observado 

o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de 

18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele 

inserido em seu art. 1º
1
, posto que o autor apresenta 

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta da justificativa:  
 

A Senhora Renata Bazone Teixeira 

nasceu em 21 de agosto de 1974, na 

cidade do Rio de Janeiro, munícipio 

de São Gonçalo, filha de Reinaldo 

Lopes Teixeira e Maria da Penha 

Bazone. Com a separação dos pais 

veio morar no Estado do Espírito 

Santo, com dois meses de 

nascimento, devido separação dos 

meus pais. Quando tinha 12 anos foi 

detectado baixa visão, como 

portadora da retinose pigmentar.  

Enquanto adulta trabalhou como 

promotora de vendas. Casada com 

Marco Aurélio, têm 2 filhos: Tayrone 

Bazone Marques, 22 anos; Thairon 

Bazone Teixeira Marques, 15 anos. 

Moradora do município da Serra 

(ES). Em 2011, inicia suas atividades 

esportivas como atleta, defendendo o 

atletismo capixaba, pelo Instituto 

Luiz Braille do Espírito Santo, nas 

modalidade de 800 e 1.500 metros 

rasos, na categoria principal, classe 

T11 (cego total), depois de ter 

praticado o Judô. A partir dai iniciou 

sua trajetória vencedora de paratleta 

trazendo para o Espírito Santo 

diversas medalhas e troféus. 

 

Em 2012, obteve o 1° Lugar no 

Ranking Geral nos 800 metros rasos 

no Circuito Loterias Caixa; 2° lugar 

no ranking mundial na prova 800 

metros rasos e foi Recordista 

brasileira na prova dos 800 metros 

rasos. 

 

Em 2013, obteve 1° Lugar no 

Ranking Geral nos 800 metros rasos 

no Circuito Loterias Caixa; 1° Lugar 

no Ranking Geral nos 400 metros 

rasos no Circuito Loterias Caixa; 2° 

Lugar no Ranking mundial nos 800 

metros; 1° lugar no Brazilian 

Athletics & Swimming Open 

Championship Caixa Loterias 2013 

nas provas 400 metros rasos e 800 

metros na categoria T11 ( cego total 

); 3° Lugar no Ranking Geral nos 

200 metros rasos no Circuito Loterias 

Caixa. Superando o seu recorde 

brasileiro 3 vezes em 2013 nas 

Etapas das Competições Nacionais 

do Circuito Loterias Caixa Brasil. 

Neste mesmo ano, foi eleita a melhor 

na categoria Atletismo do 

Paradesporto, no Prêmio Melhores do 

Esporte, pelo voto popular. Prêmio 

oferecido pela Secretaria de Estado 

do Esporte do Espírito Santo, com 

apoio da Rede Gazeta. 
 

Em 2014, 1º Lugar no Ranking Geral 

nos 800 e 1.500 metros rasos no 

Circuito Loterias Caixa Brasil; 1º 

Lugar na prova 800 metros rasos T11 

no Caixa Loterias Athletics Open 

Championship - 2014 IPC Athletics 

Grand Prix que aconteceu nos dias 

23-25 de abril em São Paulo (SP). 

Sendo a Recordista brasileira nos 

1.500 metros rasos no ano de 2014; 

Em junho de 2015, foi convocada 
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para os Jogos Parapan-americanos 

em Toronto, no Canadá para 

representar o Brasil, vestindo a 

camisa do Espírito Santo. 

 

Justificamos nossa propositura em 

agraciar Renata Bazone Teixeira com 

o Título de Cidadã Espírito-Santense, 

tendo em vista o currículo da mesma 

enquanto atleta paraolímpica 

representando há vários anos o 

Estado do Espírito Santo em nível 

nacional e mundial, sendo que está 

convocada para os Jogos Parapan-

americanos em Toronto, no Canadá. 

Entendemos que mesmo sendo 

natural do RJ, esta cidadã e atleta 

muito tem honrado nosso Estado, 

portanto, é merecedora deste título. 

 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 10 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadã Espírito-Santense a Sra. 

RENATA BAZONE TEIXEIRA. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 
 

PARECER N.º 300/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 65/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. 

 

Plenário Rui Barbosa, 1.º de setembro de 

2015. 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

ELIANA DADALTO 

Relatora 

JANETE DE SÁ 

RODRIGO COELHO 

MARCELO SANTOS 

 
1
  “Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito-Santense 

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 104/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 65/2015 

Autor: Deputado Rodrigo Coelho. 

Ementa: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Renata Bazone Teixeira”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadã Espírito-Santense a 

Sra. RENATA BAZONE TEIXEIRA. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 06/07/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 07/07/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

08 de julho de 2015, fl. 08 dos autos. 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

parecer de mérito, na forma do art. 52 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 
 

O PROJETO DE DECRETO 
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LEGISLATIVO Nº 65/2015 visa conceder Título de 

Cidadã Espírito-Santense a Sra. RENATA BAZONE 

TEIXEIRA. 

Pelo que consta da justificativa:  

 

A Senhora Renata Bazone Teixeira 

nasceu em 21 de agosto de 1974, na 

cidade do Rio de Janeiro, munícipio 

de São Gonçalo, filha de Reinaldo 

Lopes Teixeira e Maria da Penha 

Bazone. Com a separação dos pais 

veio morar no Estado do Espírito 

Santo, com dois meses de 

nascimento, devido separação dos 

meus pais. Quando tinha 12 anos foi 

detectado baixa visão, como 

portadora da retinose pigmentar.  

Enquanto adulta trabalhou como 

promotora de vendas. Casada com 

Marco Aurélio, têm 2 filhos: Tayrone 

Bazone Marques, 22 anos; Thairon 

Bazone Teixeira Marques, 15 anos. 

Moradora do município da Serra 

(ES). Em 2011, inicia suas atividades 

esportivas como atleta, defendendo o 

atletismo capixaba, pelo Instituto 

Luiz Braille do Espírito Santo, nas 

modalidade de 800 e 1.500 metros 

rasos, na categoria principal, classe 

T11 (cego total), depois de ter 

praticado o Judô. A partir dai iniciou 

sua trajetória vencedora de paratleta 

trazendo para o Espírito Santo 

diversas medalhas e troféus. 

 

Em 2012, obteve o 1° Lugar no 

Ranking Geral nos 800 metros rasos 

no Circuito Loterias Caixa; 2° lugar 

no ranking mundial na prova 800 

metros rasos e foi Recordista 

brasileira na prova dos 800 metros 

rasos. 
 

Em 2013, obteve 1° Lugar no 

Ranking Geral nos 800 metros rasos 

no Circuito Loterias Caixa; 1° Lugar 

no Ranking Geral nos 400 metros 

rasos no Circuito Loterias Caixa; 2° 

Lugar no Ranking mundial nos 800 

metros; 1° lugar no Brazilian 

Athletics & Swimming Open 

Championship Caixa Loterias 2013 

nas provas 400 metros rasos e 800 

metros na categoria T11 (cego total); 

3° Lugar no Ranking Geral nos 200 

metros rasos no Circuito Loterias 

Caixa. Superando o seu recorde 

brasileiro 3 vezes em 2013 nas 

Etapas das Competições Nacionais 

do Circuito Loterias Caixa Brasil. 

Neste mesmo ano, foi eleita a melhor 

na categoria Atletismo do 

Paradesporto, no Prêmio Melhores do 

Esporte, pelo voto popular. Prêmio 

oferecido pela Secretaria de Estado 

do Esporte do Espírito Santo, com 

apoio da Rede Gazeta. 

 

Em 2014, 1º Lugar no Ranking Geral 

nos 800 e 1.500 metros rasos no 

Circuito Loterias Caixa Brasil; 1º 

Lugar na prova 800 metros rasos T11 

no Caixa Loterias Athletics Open 

Championship - 2014 IPC Athletics 

Grand Prix que aconteceu nos dias 

23-25 de abril em São Paulo (SP). 

Sendo a Recordista brasileira nos 

1.500 metros rasos no ano de 2014; 

Em junho de 2015, foi convocada 

para os Jogos Parapan-americanos 

em Toronto, no Canadá para 

representar o Brasil, vestindo a 

camisa do Espírito Santo. 

 

Justificamos nossa propositura em agraciar 

Renata Bazone Teixeira com o Título de Cidadã 

Espírito-Santense, tendo em vista o currículo da 

mesma enquanto atleta paraolímpica representando 

há vários anos o Estado do Espírito Santo em nível 

nacional e mundial, sendo que está convocada para os 

Jogos Parapan-americanos em Toronto, no Canadá. 

Entendemos que mesmo sendo natural do RJ, esta 

cidadã e atleta muito tem honrado nosso Estado, 

portanto, é merecedora deste título. 

 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pela Sra. RENATA BAZONE 

TEIXEIRA é que se justifica a concessão do Título 

de Cidadã Espírito-Santense que se objetiva conceder 

através deste Projeto de Decreto Legislativo. 

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 
 

III - PARECER N.º 104/2015 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 65/2015, de autoria do Deputado 

Rodrigo Coelho.  

 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

SERGIO MAJESKI 
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 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FIANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 

 

REQUERIMENTO N.º 219/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., com base no inciso I, do art. 305 do 

Regimento Interno, LICENÇA, para participar da 

Reunião com a Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso 

Nacional - CMO/CN, agendada pela Presidente da 

CMO/CN, Senadora ROSE DE FREITAS, para o dia 

22 de setembro de 2015 (Terça Feira), às 14h00min, 

no plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados 

(Edifício Deputado Luís Eduardo Magalhães), em 

Brasília/DF, para vista técnica e debater sobre as 

matérias orçamentarias, focando o desenvolvimento 

social e de infraestrutura do nosso Estado, pelo 

período de 22 e 23 de setembro do corrente, contados 

a partir do dia 22/09/2015.  

 

Palácio Domingos Martins, 02 de setembro 

2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

213/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente às previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhora Secretário de 

Estado da Educação, o seguinte pedido: 

Informações detalhadas do quadro de 

Pedagogos cargo Professor P, e 

tipologia das escolas da Secretaria de 

Estado da Educação, destacando-se: 

 

1) número total de pedagogos na 

ativa; 

 

2) número total e percentual de 

pedagogos, por tipo de vínculo 

(efetivos e designação temporária); 

 

3) número total e percentual de 

pedagogos, por etapa e modalidade 

de ensino. 

 

4) Quais são os critérios adotados 

para a definição da tipologia das 

escolas? 

 

5) De acordo com a tipologia 

estabelecida pela Sedu, como é 

definido o número de pedagogos? 

 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Oficie-se. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, pela 

ordem! Pedimos a retirada de pauta do Requerimento 

de Urgência n.º 102/2015, em face da votação do 

Projeto de Lei n.º 344/2015 que está na Ordem do 

Dia. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Defiro o  pedido de V. Ex.ª. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 97/2015, do Deputado Doutor Hércules, de 

cancelamento da Sessão Especial, para promoção de 

debates e palestras sobre “ Politicas Públicas de 

Proteção aos Animais”, que seria realizada às 19  

horas, do dia 05 de outubro, do correne ano. Lido na 

85.ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação o Requerimento 

n.º 97/2015, lido em sessão anterior. (Pausa)  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 



44 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 05 de outubro de 2015 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 
 

REQUERIMENTO N.º 98/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 

inciso III a art. 159 V, da Resolução nº 2700, de 

15/07/2009, requer o cancelamento da SESSÃO 

ESPECIAL DO CONSELHO TUTELAR, PARA 

PALESTRAS E DEBATES SOBRE A 

ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS E SUAS 

ATRIBUIÇÕES, que seria realizada no dia 08 de 

outubro de 2015, das 14 às 17h, no Plenário Dirceu 

Cardoso desta Casa de Leis. 

Pede e Espera Deferimento. 

 

Palácio Domingos Martins, 25 setembro de 

2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual – PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em discussão o Requerimento 

n.º 98/2015, que acaba de ser lido. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

315/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório, aposto ao  Projeto de Lei 

n.º 273/2015, de autoria do Deputado Sergio Majeski, 

que altera a estratégia 3.1 da meta 3 da Lei n.º 10.382, 

de 24 de junho de 2015, que aprovou o Plano Estadual 

de Educação do Estado - PEE/ES, período 2015/2025, 

acrescentando a matriz do ENEM e o PROEMI. Lido 

na 84.ª Sessão Ordinária, realizada dia 21 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum 
 

  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 315/2015, da 

Comissão de Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 

normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

273/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Voto contra, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovado, contra um voto.  

Arquive-se o projeto.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

308/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório, aposto ao  Projeto de Lei 

n.º 277/2015, de autoria do Deputado Sergio Majeski, 

que acrescenta a estratégia 3.12 à meta 3 da Lei n.º 

10.382, de 24 de junho de 2015, que aprovou o Plano 

Estadual de Educação do Estado - PEE/ES, período 

2015/2025, dispondo sobre a garantia de acesso e 

permanência do aluno trabalhador. Lido na 84.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 21 de setembro de 

2015, e adiada a votação por falta de quorum 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 308/2015, da 

Comissão de Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 

normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

277/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Voto contra, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovado, contra um voto.  

Arquive-se o projeto.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

304/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório, aposto ao  Projeto de Lei 

n.º 285/2015, de autoria da Deputada  Janete de Sá, 

que dispõe  sobre a criação da Delegacia contra crimes 

de maus tratos e proteção aos animais do Estado. Lido 

na 84.ª Sessão Ordinária, realizada dia 21 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum 
 

  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 304/2015, da 
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Comissão de Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 

normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

285/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Voto contra, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovado, contra um voto.  

Arquive-se o projeto.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º 

310/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório, aposto ao  Projeto de Lei 

n.º 304/2015, de autoria do Deputado Doutor Rafael 

Favatto, que dispõe sobre a veiculação de informações 

sobre pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos 

oficiais da administração direta, indireta e fundacional 

do Estado e dá outras providências. Lido na 84.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 21 de setembro de 

2015, e adiada a votação por falta de quorum  

 

  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 310/2015, da 

Comissão de Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 

normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

304/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Voto contra, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Aprovado, contra um voto.  

Arquive-se o projeto.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

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

1248/2015, do Deputado Sergio Majeski, ao 

Governador do Estado, para pavimentação e drenagem 

da Rua Ricardo Marquardt no Bairro São Sebastião do 

Meio - Santa Maria de Jetibá - ES. Lida na 83.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 16 de setembro de 

2015, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação a Indicação n.º 

1248/2015, lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

1249/2015, do Deputado Sergio Majeski, ao 

Governador do Estado, para pavimentação e drenagem 

da Rua Jequitibá no bairro São Sebastião do Meio - 

Santa Maria de Jetibá - ES. Lida na 83.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 16 de setembro de 2015, e 

adiada a votação por falta de quorum. 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Guerino Zanon) 

 

  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação a Indicação n.º 

1249/2015, lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

1250/2015, do Deputado Sergio Majeski, ao 

Governador do Estado, para pavimentação e drenagem 

da Rua Marly Ramlow no Bairro Centro - Santa Maria 

de Jetibá - ES. Lida na 83.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 16 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

  O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação a Indicação n.º 

1250/2015, lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 

assistem através da TV Ales, funcionários da Casa, a 

Indicação n.º 1248/2015 refere-se à pavimentação e 

drenagem da Rua Ricardo Marquardt no bairro São 

Sebastião do Meio; a Indicação n.º 1249/2015 refere-

se   à pavimentação e drenagem da Rua Jequitibá no 

bairro São Sebastião do Meio e a Indicação n.º 
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1250/2015 refere-se à pavimentação e drenagem da 

Rua Marly Ramlow no bairro Centro, todas em Santa 

Maria de Jetibá. Todos conhecem bem a história 

deste município, que é a principal região produtora de 

hortifrutigranjeiros do Estado. Embora na última 

indicação mencione o bairro Centro, são áreas que 

dão acesso à zona rural, a regiões de produção de 

hortifrutigranjeiros. Então, gostaria de agradecer aos 

colegas pelo apoio e espero sensibilizar o governo 

para que faça essas obras. 

 Aproveitando, gostaria de me reportar ao 

Parecer n.º 315/2015, da Comissão de Justiça, dando 

despacho denegatório para uma emenda de minha 

autoria ao Plano Estadual de Educação, que pedia 

tão-somente para incluir a matriz do Enem e do 

Proemi no próprio plano. Acho estranho que isso 

tenha sido rejeitado pela Comissão de Justiça como 

inconstitucional porque isso não representa aumento 

de gasto para o governo. Aliás, ter a matriz do Enem 

como um norteador dos currículos do Ensino Médio 

no Estado é fundamental, uma vez que aqui no 

Estado nenhum aluno recebe o certificado se não 

fizer o Enem. Logo, ter o Enem como uma das 

diretrizes para o currículo do ensino médio é 

fundamental e isso não acrescentaria nem um centavo 

de aumento de gasto ao Governo.  

Portanto, mais uma vez com todo o respeito à 

Comissão de Justiça, não entendo como uma coisa 

assim é considerada inconstitucional, se isso não vai 

representar gasto nenhum para o Governo. Obrigado, 

Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcos Bruno) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Continua a leitura do 

Expediente. 

 

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

1251/2015, do Deputado Cacau Lorenzoni, ao 

Governador do Estado, solicitando providências para 

que aPoliclínica de Marechal Floriano passe a ser 

referência da Região Serrana para a realização de 

exames de Raio X, Ultrassonografia, Mamografia e 

Endoscopia. Lida na 85.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 22 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação a Indicação n.º 

1251/2015, lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

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

1252/2015, do Deputado Nunes, ao Governador do 

Estado, para drenagem e pavimentação na 

RuaDelfinopolis, no bairro Cobilândia, município de 

Vila Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação a Indicação n.º 

1252/2015, lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

1253/2015, do Deputado Nunes, ao Governador do 

Estado, para retomada das Obras de pavimentação 

asfáltica do trecho que liga São Sebastião de Baixo 

ao Ifes, passando por Caramuru, no município de 

Santa Maria de Jetibá. Lida na 86.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 2015, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação a Indicação n.º 

1253/2015, lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

1254/2015, do Deputado Nunes, ao Governador do 

Estado, para drenagem e pavimentação na Rua 

Parnamirim, no bairro Cobilândia, município de Vila 

Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação a Indicação n.º 

1254/2015, lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

1255/2015, do Deputado Nunes, ao Governador do 

Estado, para drenagem e pavimentação na 

RuaTupinatinga, no bairro Cobilândia, município de 

Vila Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação a Indicação n.º 

1255/2015, lida em sessão anterior.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 
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permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

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

1256/2015, do Deputado Nunes, ao Governador do 

Estado, para drenagem e pavimentação na Rua 

Vianópolis, no bairro Cobilândia, município de Vila 

Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1257/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para retomada das 

obras de pavimentação asfáltica do perímetro que 

compreende a entrada da ES 448 à Comunidade de 

São Francisco de Assis, no município de São Roque 

do Canaã. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1258/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para obras de Terra 

Plenagem, pavimentação e saneamento básico na Rua 

do Pêssego, no bairro Ponta da Fruta, município de 

Vila Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1259/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para retomada das 

obras de pavimentação asfáltica do perímetro que 

compreende a ES 209 à Floresta do Sul, no município 

de Pedro Canário. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1260/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para retomada das 

obras de pavimentação do perímetro que compreende 

o entroncamento da BR 393 (São Luiz) à Verdade 

(Formoso), no município de Muqui. Lida na 86.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 

2015, e adiada a votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1261/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para retomada das 

obras de pavimentação asfáltica do trecho que liga 

Boa Esperança (Divisa de Vargem Alta com Rio 

Novo) à Virgínia Nova, no município de Vargem 

Alta. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada dia 

23 de setembro de 2015, e adiada a votação por 

falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1262/2015, do Deputado 

Sandro Locutor, ao Governador do Estado, para 

concessão de aposentadoria voluntária pelo Instituto 

de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM), 

com proventos integrais, aos Inspetores 

Penitenciários. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1263/2015, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, para instalação de 

uma Praça Saudável no distrito de Serra Pelada, em 

Afonso Cláudio. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1264/2015, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, para elevação da 

mureta de proteção do passeio público da ponte que 

liga o bairro de Muquiçaba ao Centro, no município 

de Guarapari. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
  

Indicação n.º 1265/2015, do Deputado 

Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, para 

instalação urgente de um radar de fiscalização 

eletrônica de velocidade no trevo da rodovia ES 482 

que liga Cachoeiro de Itapemirim X Safra, na entrada 

dos Bairros Monte Belo e União e saída do Bairro 

Baiminas. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 1266/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para melhoria na 

iluminação da Rua Vila Verde, no bairro Rio 

Marinho, município de Vila Velha. Lida na 86.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 

2015, e adiada a votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1267/2015, do Deputado Da 

Vitória e outros, ao Governador do Estado, para 

alterar dispositivos da Lei Complementar nº 

420/2007, que dispõe sobre a modalidade de 

remuneração por subsídio para os militares do Estado 

e dá outras providências. Lida na 86.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 2015, e 

adiada a votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1268/2015, do Deputado 

Gilsinho Lopes, ao Governador do Estado, para 

instalação de redutores de velocidade na Avenida 

nove de agosto, entrada e saída da cidade, município 

de Jaguaré. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 1269/2015, do Deputado 

Gilsinho Lopes, ao Governador do Estado, para 

implantação do sistema de Biometria nas provas de 

trânsito e revalidação de habilitação no município de 

Jaguaré. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 1270/2015, do Deputado 
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Sandro Locutor, ao Governador do Estado, para 

Suspende a eficácia da inscrição no cadastro de 

contribuintes do ICMS, do estabelecimento que 

adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou 

expor à venda quaisquer bens de consumo, gêneros 

alimentícios ou quaisquer outros produtos 

adulterados ou com a data de validade vencida. Lida 

na 86.ª Sessão Ordinária, realizada dia 23 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

Indicação n.º 1271/2015, do Deputado Da 

Vitória, ao Governador do Estado, para inclusão no 

programa “Caminhos do Campo” o trecho que liga o 

Distrito de Itaici à Sede do Município de Muniz 

Freire. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1272/2015, do Deputado Da 

Vitória, ao Governador do Estado, para instalação de 

uma torre (ERB -Estação Rádio Base) de telefonia 

móvel e internet 3G na comunidade de Tombos, 

Distrito de Piaçu, Muniz Freire - ES. Lida na 86.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 

2015, e adiada a votação por falta de quorum. 

 

 Indicação n.º 1273/2015, do Deputado Da 

Vitória, ao Governador do Estado, para instalação de 

uma torre (ERB -Estação Rádio Base) de internet 3G 

no Distrito de Piaçu, Muniz-Freire - ES. Lida na 86.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 

2015, e adiada a votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1274/2015, do Deputado 

Marcos Bruno, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma Delegacia de Polícia no Bairro de 

Porto de Santana, no Município de Cariacica/ES. 

Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada dia 23 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum. 

 

Indicação n.º 1275/2015, do Deputado 

Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

implantação de uma rotatória elombofaixas na 

entrada do bairro Portinho no município de Piúma. 

Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada dia 23 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

Indicação n.º 1276/2015, do Deputado 

Amaro Neto, ao Governador do Estado, para 

regulamentação da Lei Estadual n.º 6.141 de 08 de 

fevereiro de 2000, que autoriza o Poder Executivo 

Estadual a instituir medidas de apoio aos Servidores 

da Administração Pública Direta, Indireto e 

Fundacional, que sejam comprovadamente, pais ou 

responsáveis por portadores de deficiência físicas, 

sensoriais ou mentais. Lida na 86.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 2015, e 

adiada a votação por falta de quorum. 

Indicação n.º 1277/2015, do Deputado 

Amaro Neto, ao Governador do Estado, para criação 

de bicicletário e vestiário coletivo em pontos 

estratégicos no Estado. Lida na 86.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 2015, e 

adiada a votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1278/2015, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, para implantação 

do Programa Câmbio Verde no Estado - 

Fornecimento de alimentos na troca de material 

reciclável. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1279/2015, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, para construção 

de uma passarela sobre o córrego localizado ao 

fundo, facilitando o acesso à quadra municipal, a 

construção de um novo muro na frente da escola, e a 

contratação de estagiário para o laboratório de 

informática, na EEEFM Professor Santos Pinto, 

localizada no município de Governador Lindenberg. 

Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada dia 23 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum. 

 

Indicação n.º 1280/2015, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, para melhoria na 

acessibilidade dos alunos da E.E.E.F.M SÃO 

DOMINGOS, localizada no município de São 

Domingos do Norte. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

 Indicação n.º 1281/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Rua Danilo 

Alves, no bairro Cobilândia, município de Vila 

Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 1282/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Rua 

Cabiunas, no bairro Cobilândia, município de Vila 

Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 1283/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Rua 

Bonfinópolis, no bairro Cobilândia, município de 

Vila Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1284/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 
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da rede de drenagem e pavimentação da Rua Antônio 

Jacinto, no bairro Cobilândia, município de Vila 

Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1285/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Avenida 

Primeira Avenida, no bairro Cobilândia, município 

de Vila Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1286/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Avenida 

Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, no 

bairro Cobilândia, município de Vila Velha. Lida na 

86.ª Sessão Ordinária, realizada dia 23 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum. 

 

Indicação n.º 1287/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Avenida 

João Francisco Gonçalves, no bairro Cobilândia, 

município de Vila Velha. Lida na 86.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 2015, e 

adiada a votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1288/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para Retomada das 

Obras de pavimentação asfáltica no trecho que liga 

Caxixe à Forno Grande, no município de Venda 

Nova do Imigrante. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1289/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para Retomada das 

Obras de pavimentação asfáltica no perímetro que 

compreende o entorno da Rodovia Rio Novo do Sul 

(Belém) à Estação de Soturno no entorno da ES 164, 

no município de Vargem Alta. Lida na 86.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 23 de setembro de 2015, e 

adiada a votação por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1290/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Rua Papa 

João XXIII, no bairro Cobilândia, município de Vila 

Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 1291/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Rua Jardim 

Mirim, no bairro Cobilândia, município de Vila 

Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1292/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Rua Japeri, 

no bairro Cobilândia, município de Vila Velha. Lida 

na 86.ª Sessão Ordinária, realizada dia 23 de 

setembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum. 

 

Indicação n.º 1293/2015, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para substituição 

da rede de drenagem e pavimentação da Rua 

Fluviópolis, no bairro Cobilândia, município de Vila 

Velha. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 23 de setembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 

 

Indicação n.º 1294/2015, da Deputada Luzia 

Toledo, ao Governador do Estado, para retomada da 

obra de reforma da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental “Marcondes de Souza”, localizada no 

centro de Muqui/ES. Lida na 86.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 23 de setembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em votação as Indicações n.
os 

1256/2015, 1257/2015, 1258/2015, 1259/2015, 

1260/2015, 1261/2015, 1262/2015, 1263/2015, 

1264/2015, 1265/2015, 1266/2015, 1267/2015, 

1268/2015, 1269/2015 1270/2015, 1271/2015, 

1272/2015, 1273/2015, 1274/2015, 1275/2015, 

1276/2015, 1277/2015, 1278/2015, 1279/2015, 

1280/2015, 1281/2015, 1282/2015, 1283/2015, 

1284/2015, 1285/2015, 1286/2015, 1287/2015, 

1288/2015, 1289/2015, 1290/2015, 1291/2015, 

1292/2015, 1293/2015 e 1294/2015, lidas em sessão 

anterior. (Pausa) 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovadas.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 1301/2015 

 

Senhor Presidente: 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente desta 

Augusta Casa Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 
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ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo: 
 

“Recuperação da Via Asfáltica da 

ES 320 que liga o Distrito de Vila 

Verde, Município de Pancas a 

Barra de São Francisco - ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 14 de setembro 

de 2015.  

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal obra se mostra de grande valia para a 

população. A pavimentação dessa rodovia 

proporcionará segurança, conforto e economia para 

toda região. 

A recuperação do trajeto é oportuna visto que 

a economia gerada com a benfeitoria é enorme, 

reduzindo a distância e consequentemente os custos 

do transporte agrícola viabilizando, assim, o 

escoamento da produção. 

Sabemos da preocupação de Vossa 

Excelência com a segurança dos cidadãos e os 

perigos a que estão submetidos os que trafegam em 

vias em situações precárias, portanto o clamor 

popular deve ser atendido para que; tanto a fluidez 

aumente quanto acidentes sejam evitados. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 1302/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado abaixo signatário, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer que seja encaminhada 

ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito 

Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

A presente indicação tem por 

objetivo, solicitar ao Poder 

Executivo, a IMPLANTAÇÃO DE 

REDUTORES DE VELOCIDADE 

NA RUA RIO GRANDE DO SUL, 

Nº 30, BOA SORTE, 

CARIACICA. 

 

Trata-se de justa reivindicação dos moradores 

e de pais de alunos do Centro Educacional Mundo 

Moderno frente ao engarrafamento que acontece e 

também em relação ao trânsito de crianças entre os 

carros nos horários de entrada e saída das aulas 

(11h20 às 13h15 e das 16h50 às 17h40), 

apresentando grande risco para alunos e comunidade. 

A escola está localizada num trecho bem estreito da 

Rua Rio Grande do Sul, nº 30, Boa Sorte, 

Cariacica, onde passa apenas um carro. 

No mês de maio de 2015 aconteceram dois 

atropelamentos com vítimas nesse trecho na porta da 

escola. A rua, em anos anteriores, foi transformada 

em mão única, sendo colocada placa e sinalizações, 

porém a placa é retirada por um morador da rua, que 

se sente dono da mesma. Como não há fiscalização, a 

vontade dele acaba prevalecendo e a segurança de 

todos continua em risco. Solicitamos 

encarecidamente mais uma vez a recolocação da 

placa e a presença dos agentes de trânsito para 

conscientização da população. A implantação de 

redutores de velocidade também ajudará para que não 

ocorram mais acidentes.  

Sendo assim, nada mais justo o atendimento 

deste importante pleito dos moradores da região. 

 

Assembleia Legislativa, 22 de setembro de 

2015. 

 

CACAU LORENZONI 

Deputado Estadual 

2.º Secretário da Mesa 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 1303/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

Paulo César Hartung, a seguinte INDICAÇÃO: 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, Indicar a V.Exa. 

que o Governo do Estado determine a 

Secretaria de Estado da Educação 

que analise e faça um estudo sobre a 

reforma da EEEFM São José, 

localizada no município de Dores do 

Rio Preto, que necessita de reforma 

na instalação de rede elétrica,do 

telhado que encontra-se com cupim e 

com muitas goteiras, reforma do 

pavimento térreo e substituição das 

janelas. 

 

Senhor Governador: 
 

É na escola que coisas da maior importância 

em nossas vidas acontecem. Inevitavelmente, ela 

deixa de ser apenas um campo de troca de 

conhecimentos e adentra uma esfera emocional, onde 

permeiam outros tipos de trocas, principalmente as 

afetivas. 
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Digo isso com referência às relações que nela 

se estabelecem, pois na escola acontecem às 

primeiras relações fora da família e, nesse processo 

que marca uma “segunda sociabilidade”, alguns 

conflitos por vezes emergem. Estes afloram, 

principalmente, quando a criança percebe que deixa 

de ser única e começa a se enxergar como parte de 

uma situação coletiva, a conviver entre iguais e 

diferentes.  

Pode-se afirmar que a escola é o segundo 

ambiente mais importante na vida social de um ser 

humano. É lá que, com a ajuda dos educadores e pais, 

que um sujeito vai se constituindo como ser pensante, 

questionador. A escola poderá conservar isso, 

despertando em seus alunos potenciais criativos, 

curiosidades, talentos ou poderá minimizar todas 

essas formas de expressão da subjetividade da 

criança.  

As crianças veem inicialmente o mundo 

através dos olhos de um adulto e, até que possam ter 

autonomia, precisam que lhes seja mostrada uma 

visão de mútuo respeito, valorização, admiração e 

gratidão.  

A Escola São José necessita de reforma total 

na rede elétrica, quando ligada a energia a metade 

dos equipamentos  e outra metade cai a energia; o 

telhado está com cupim em estado avançado, quando 

chove as goteiras se espalham pela escola, com a 

infiltração da chuva pelo telhado, as salas de aula 

ficam com muito mofo, afetando diretamente a saúde 

das crianças e dos professores; o pavimento térreo 

existe umidade nas paredes, apresentando mofo e 

deterioração das paredes; as janelas da escola  

necessitam de substituição pois encontram-se 

quebradas. 

Com relação a pessoal o Recurso Humano da 

escola necessita de servidores, para dar agilidade ao 

serivço. A maioria dos professores são DTS, com 

grande incidência de atestados médicos, e isso vem 

atrapalhando o resultado e rendimento escolar dos 

educandos. 

Com relação a recursos Materiais e 

equipamentos, a internet é muito lenta, dificultando a 

atrasando os trabalhos emanados pela SEDU ou SER. 

Face ao exposto, apresentamos a presente 

Indicação para análise do Governo do Estado, através 

da Secretaria de Estado da Educação, para que estude 

a possibilidade de atender as demandas acima 

descritas. 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de setembro 

de 2015. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

Presidente da Comissão de Educação da ALES 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

INDICAÇÃO N.º 1304/2015 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Proposta de implementação do 

Projeto de Lei que Dispõe sobre o 

processo de escolha para o 

provimento do cargo de Diretor das 

Unidades de Ensino de Nível Básico 

da Rede Pública Estadual do Estado 

do Espírito Santo (Minuta de lei).  

 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 2015. 
 

RODRIGO COELHO 

ELIANA DADALTO 

RAQUEL LESSA 

JANETE DE SÁ 

MARCELO SANTOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando o que dispõe o Plano Nacional 

de Educação, em sua meta 19 - “Assegurar 

condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a 

efetivação da gestão democrática da educação, 

associada a critérios técnicos de mérito e desempenho 

e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 

das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 

técnico da União para tanto”, em consonância ainda 

com o clamor da comunidade escolar e uma das 

bandeiras históricas do magistério, é que 

apresentamos este projeto de lei, que define os 

critérios de escolha, mediante consulta à Comunidade 

Escolar, para eleição e indicação ao Governo do 

Estado para o exercício do cargo de Diretor de Escola 

de Educação Pública Básica do Espírito Santo. 

Considerando ainda a decisão soberana do 

STF que serve como referência para análise desta 

matéria, o qual já julgou anteriormente como 

inconstitucional a eleição direta para diretor escolar, 

sob argumentos que respaldam o executivo em sua 

livre iniciativa de nomeação dos cargos em comissão, 

este projeto difere neste aspecto ao propor como uma 

estratégia, que a comunidade escolar seja 

oportunizada de participar desta escolha, e que o 

resultado desta seja apenas e tão somente uma 

indicação ao executivo para o cargo comissionado de 

diretor escolar.  

Assim, demonstrados os motivos que 

nortearam a presente proposição, que é de suma 

importância para a Educação do Estado do Espirito 

Santo, e considerando o relevante interesse público, 

solicito o concurso dos Nobres Colegas e de V.Exa. à 

aprovação da mesma. 
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MINUTA PROJETO DE LEI N.º     DE     DE 

2015. 

 

Dispõe sobre o processo de escolha 

para o provimento do cargo de 

Diretor das Unidades de Ensino de 

Nível Básico da Rede Pública 

Estadual do Estado do Espírito 

Santo. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 91, inciso III, da Constituição Estadual, 

 

DECRETA 

 

Capítulo I  

Do objeto 

 

Art. 1º. A designação de Diretores das 

Unidades de Ensino de Nível Básico da Rede Pública 

Estadual do Estado do Espírito Santo é competência 

exclusiva do Chefe do Poder Executivo nos termos 

do art. 37, inc. II da Constituição Federal.  

 

Art. 2º. A forma de escolha para o 

provimento do cargo de diretores referidos no art. 1º 

desta Lei será realizada, simultaneamente, em todas 

as Unidades em conformidade com a Lei Federal nº 

13.005/2014 - Lei do Plano Nacional de Educação, 

mais especificamente à meta 19. 

 

Parágrafo único. A primeira consulta de que 

trata o art. 1º. desta Lei será realizada em até 60 

(sessenta) dias após a publicação da presente Lei. 

 

Art. 3º. Em cada Unidade de Ensino, o 

processo de escolha para o provimento do cargo de 

diretores será organizado pelo respectivo Conselho 

de Escola, devidamente constituído. 

 

§ 1º. O Conselho de Escola deverá formar 

uma Comissão Organizadora do processo de escolha 

para o provimento do cargo de Diretor da respectiva 

Unidade de Ensino, dentre seus membros e de 

representação de cada segmento da comunidade 

escolar. 

 

§ 2º. Para os fins da presente lei, entende-se 

por Comunidade Escolar os segmentos de 

professores, funcionários, pais/responsáveis e alunos 

das escolas onde se dará a consulta. 

 

Art. 4º. O processo de escolha para o 

provimento do cargo de Diretores na Rede Estadual 

Pública de Ensino de Nível Básico do Espírito Santo 

será coordenado por uma Comissão Central nomeada 

pelo (a) Secretário (a) Estadual de Educação nos 

termos do art. 5º desta Lei. 

 

Capítulo II 

Da Composição da Comissão Central 

 

Art. 5º. O(a) Secretário(a) Estadual de 

Educação do Espírito Santo nomeará, com pelo 

menos 90 (noventa) dias de antecedência da data do 

processo de escolha, via participação da Comunidade 

escolar, a composição da Comissão Central, que 

deverá ser composta dos seguintes membros 

representativos: 

 

I. 03 (três) representantes do 

Conselho Estadual de Educação, 

indicados em reunião extraordinária 

de plenário convocada 

especificamente para este fim; 

 

II. 03 (três) representantes dos 

servidores em exercício na Secretaria 

Estadual de Educação, indicados 

pelo(a) Secretário Estadual de 

Educação; 

 

III. 03 (três) representantes dos 

trabalhadores em educação estáveis, 

indicados pelo SINDIUPES como 

resultado de Assembleia 

extraordinária convocada 

especificamente para este fim. 

 

§1º. O número de suplentes será o mesmo 

dos titulares especificados no caput do artigo. 

 

§2º. A Comissão Central reunir-se-á, pela 

primeira vez, em até cinco dias após a nomeação e 

escolherá, dentre seus membros, os ocupantes das 

funções não remuneradas de presidência, vice-

presidência e secretaria. 

 

§3º. Ficam impedidos de integrar a Comissão 

Central os(as) servidores(as) interessados(as) em 

concorrer no processo de provimento ao cargo de 

Diretor das Unidades de Ensino, ou que mantenham 

grau de parentesco (consanguíneo ou afins) com estes 

servidores. 

 

§4º. A Secretaria de Estado da Educação 

assegurará infraestrutura física e tecnológica, bem 

como recursos materiais, humanos e financeiros 

necessários às atividades da Comissão Central. 

 

Capítulo III  

Da Consulta 

 

Art. 6º. O processo de escolha para o 

provimento ao cargo de Diretor será realizado, em 

conformidade com o Plano Nacional de Educação, 

atendendo à tríade mérito, desempenho e 

participação. 

 

§ 1º. Para análise do mérito, o postulante ao 

cargo de diretor deve ter conhecimento da gestão 
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educacional a partir de participação em programas de 

formação de diretores e gestores escolares 

promovidos pela Secretaria de Estado da Educação, 

em parceria com Instituições Públicas de Ensino 

Superior instaladas no Estado do Espírito Santo. 

 

§ 2º. Para análise de desempenho, o 

postulante ao cargo de diretor deve ter adquirido 

estabilidade no serviço público na carreira de 

profissionais da educação, em quaisquer dos entes 

federados, nos termos das respectivas legislações. 

 

§ 3º. A participação implicará no processo 

de escolha de diretores mediante votação da 

comunidade escolar definida no §2º. do art. 3º desta 

Lei. 

 

Art. 7º. A participação será efetivada 

mediante processo de escolha realizado de 3 (três) em 

3 (três) anos, no mês de novembro do calendário 

civil, através de voto direto, secreto e facultativo dos 

membros da Comunidade Escolar aptos a votar, 

sendo vedado o voto por representação. 

 

Parágrafo único. O processo de consulta será: 

 

I - supervisionado pela Subsecretaria 

de Educação Básica e Profissional; 

 

II - coordenado pela Assessoria 

Jurídica, pela Assessoria de Gestão 

Escolar e pelas Superintendências 

Regionais e Gerências a estas 

subordinadas; e 

 

III - executado pelo Conselho de 

Escola de cada Unidade escolar. 

 

Art. 8º. Estão aptos a votar os seguintes 

segmentos das Unidades de Ensino: 

 

I - professores; 

 

II - funcionários; 

 

III - responsável perante a escola, 

pelo aluno menor de 16 anos, não 

votante; 

 

IV - alunos matriculados no Ensino 

Médio e Educação Profissional; 

 

V - alunos com, no mínimo, 16 

(dezesseis) anos completos, até a data 

da consulta, matriculados no Ensino 

Fundamental. 

 

Art. 9º. O Conselho de Escola de cada 

Unidade de Ensino constituir-se-á em Comissão 

Organizadora Interna do processo de escolha, exceto 

os membros natos, se houverem. 

Parágrafo único. Não poderão compor a 

Comissão Organizadora Interna o(a) Diretor(a), o(a) 

interessado em ocupar o cargo de Diretor(a), alunos 

não votantes, bem como os cônjuges e parentes dos 

interessados até o 2º grau, inclusive, nos termos da lei 

civil. 

 

Art. 10. Compete à Comissão Organizadora 

Interna responsável pelo processo de escolha de 

Diretores, além das atribuições constantes desta Lei, 

as seguintes: 

 

I - responsabilizar-se pela condução 

do processo de escolha; 

 

II - registrar o nome dos interessados 

em ocupar o cargo de Diretor; 

 

III - convocar reunião geral da 

Comunidade Escolar para 

apresentação da proposta de trabalho 

dos(as) servidores inscritos(as) 

interessados(as) em ocupar o cargo 

de diretor; 

 

IV - designar e divulgar amplamente 

na Unidade de Ensino a data em que 

ocorrerá o processo de escolha; 

 

V - elaborar a lista dos aptos a 

participar do processo que será 

utilizada no dia da consulta; 

 

VI - fiscalizar o processo de escolha, 

mormente no dia da votação; 

 

VII - colher os votos, proceder à 

apuração e à proclamação do 

resultado da consulta, lavrando-se ata 

respectiva; 

 

VIII - encaminhar à Comissão 

Central, no primeiro dia útil 

subsequente à realização da consulta, 

o seu resultado e eventuais recursos 

interpostos. 

 

Capítulo IV 

 

Do Registro dos interessados em ocupar o 

cargo de Diretor de Unidade de Ensino 

 

Art. 11. O registro será feito por meio de 

formulário próprio constando os dados pessoais do 

interessado, em cada Unidade de Ensino. 

 

§ 1º. A divulgação do processo de consulta 

será regulamentada através de Instruções da 

Comissão Central e de Resoluções do Conselho de 

Escola imbuídos na atividade de Comissão 

Organizadora Interna. 
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§2º. Os interessados em ocupar o cargo de 

Diretor somente poderão ser registrados em uma 

única Unidade de Ensino. 

 

§ 3º. Quando não houver interessado inscrito, 

será prorrogado, por 15 (quinze) dias o prazo de 

inscrição; perdurando a ausência de inscrito(s), será 

realizada nova consulta até o dia 15 (quinze) de abril 

do ano subsequente. 

 

Art. 12. São requisitos para o registro: 

 

I - Apresentar declaração do setor 

responsável pelos Recursos Humanos 

da SEDU de pertencimento ao 

quadro de servidores estatutários do 

magistério público estadual do 

Espírito Santo;  

 

II - apresentar diploma ou certificado 

de conclusão de curso superior de 

Licenciatura Plena realizado em 

Instituição autorizada ou reconhecida 

pelo Ministério da Educação 

brasileiro; 

 

III - apresentar declaração de próprio 

punho, na qual expresse de modo 

inequívoco a disponibilidade legal 

para assumir a função, em todos os 

turno de funcionamento da Unidade 

de Ensino que tenha interesse em 

dirigir, perfazendo uma carga horária 

semanal de 40 (quarenta) horas para 

o exercício do cargo de direção; 

 

IV - apresentar Certidão Negativa de 

Débitos de tributos e Contribuições 

Federais, Estadual e Municipais 

atualizada; 

 

V - apresentar Declaração Negativa 

de Antecedentes Criminais 

atualizada; 

 

VI - não ter sido condenado, nos 

últimos 3 (três) anos, ao 

cumprimento de penalidade 

administrativa, multa, destituição da 

função, demissão e ou cassação de 

aposentadoria; 

 

VII - apresentar declaração do RH da 

SEDU de que tenha cumprido, pelo 

menos, 01 (um) intervalo de 01 (um) 

mandato, após o segundo mandato 

consecutivo, quando for o caso; 

 

VIII - apresentar comprovação de 

participação em programas de 

formação de diretores e gestores 

escolares, nos termos do §1º do art. 

6º desta Lei. 

 

§1º. Os interessados em atuar no cargo de 

Diretor das Unidades de Ensino exclusivamente de 

Educação Profissional poderão ser registrados 

mediante a comprovação de formação superior na sua 

área específica. 

 

§2º. A identificação pela Comissão Central 

de inscrição em mais de uma Unidade de Ensino 

anulará automaticamente todas as inscrições dos(as) 

interessados(as) ao cargo de diretor. 

 

Capítulo V  

Do Processo de escolha 

 

Art. 13. Cada pessoa apta a manifestar sua 

escolha terá direito a uma manifestação por escrito, 

mesmo que represente mais de um segmento da 

comunidade escolar ou mais de um aluno não 

participante. 

 

Art. 14. O quórum mínimo de 

comparecimento para homologar o processo de 

escolha será de pelo menos 35% (trinta e cinco por 

cento) dos constantes da lista de aptos a manifestar 

seu interesse, divulgada pela Comissão Organizadora 

Interna da Unidade de Ensino. 

 

Art. 15. Encerrado os trabalhos, os membros 

da Comissão Organizadora Interna da Unidade de 

Ensino apurarão as manifestações individuais para o 

preenchimento da ata de resultados. 

 

§ 1º. Serão consideradas inválidas as 

manifestações em branco e nulas, exceto no caso de 

interesse único, quando serão computados como 

válidos as manifestações em branco, exclusivamente 

para efeito de quórum. 

 

§ 2º. A apuração do processo de escolha 

deverá iniciar-se tão logo encerre o horário para a 

manifestação, respeitados os interessados em 

manifestar-se que estejam na fila. 

 

§ 3º. O resultado da apuração do processo de 

escolha deverá ser divulgado, imediatamente ao 

término da apuração, para a comunidade escolar. 

 

Art. 16. Em caso de empate será escolhido o 

interessado em atuar no cargo de Diretor, 

sucessivamente: 

 

I - tenha maior titulação na área educacional, 

tal como licenciatura, especialização, mestrado e 

doutorado. 

 

Art. 17. Dos trabalhos de apuração do 

processo de escolha será lavrada ata circunstanciada 

em modelo próprio, definido pela Comissão Central. 
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Art. 18. Encerrado o processo de participação 

da Comunidade Escolar, a Comissão Organizadora 

Interna de cada Unidade de Ensino deverá 

encaminhar à Comissão Central: 

 

a) Ata do resultado do processo; 

 

b) Listagem do registro de 

participação da Comunidade Escolar; 

 

c) Relatório dos trabalhos e 

ocorrências durante o processo de 

escolha; 

 

d) Relatório com os possíveis 

recursos, tanto os resolvidos pela 

Comissão Organizadora Interna, 

quanto os que forem para análise e 

deliberação da Comissão Central. 

 

Art. 19. O interessado a atuar no cargo de 

Diretor que se sentir prejudicado com o resultado do 

processo de escolha poderá interpor recurso, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da 

divulgação do resultado pela Comissão Organizadora 

Interna, perante esta Comissão, que analisará e, em 

caso de discordância com o recurso, encaminhará à 

Comissão Central para análise e deliberação final. 

 

Capítulo VI  

Das Disposições Transitórias 

 

Art. 20. O processo de escolha estabelecido 

na presente Lei será regulamentado por Resolução do 

Conselho Estadual de Educação. 

 

Capítulo VII  

Das Disposições Gerais 

 

Art. 21. A gestão de Diretor(a) será de 3 

(três) anos, com início no primeiro dia útil do ano 

civil subsequente, sendo admitida apenas uma 

recondução consecutiva. 

 

Parágrafo único. Na vacância do cargo de 

Diretor(a), será realizada nova consulta, nos termos 

desta lei. 

 

Art. 22. Nas Unidades de Ensino em que não 

houver quórum mínimo de 35% (trinta e cinco por 

cento), ou onde o interessado único obtiver resultado 

inferior ao número de votos em branco, será realizado 

novo processo de manifestação, no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, a contar da data da consulta. 

 

Parágrafo único. Após o segundo processo de 

escolha previsto no caput deste artigo, não havendo 

interessados escolhidos nos termos desta Lei, ou nas 

Unidades de Ensino em que não houver consulta, por 

ausência de interessado inscrito, o Secretário de 

Estado da Educação designará o(a) Diretor(a) até a 

realização de nova consulta, que deverá ocorrer até 

15 de abril do ano subsequente, nos termos desta Lei. 

 

Art. 23. Publicado o ato de nomeação, pelo 

Chefe do Poder Executivo Estadual, do(a) Diretor(a) 

no Diário Oficial do Estado, será dada posse ao 

designado no primeiro dia útil do ano civil 

subsequente. 

 

Art. 24. O(a) Diretor(a) poderá ser destituído 

do cargo de diretor, a pedido ou motivadamente pelo 

Secretário de Estado da Educação, quando 

condenados por sentença criminal transitada em 

julgado e quando apenados administrativamente por 

suspensão, mediante o devido processo legal e 

garantindo-se os princípios da ampla defesa e do 

contraditório. 

 

Art. 25. O(a) Diretor(a) será destituído(a) do 

cargo de direção, a pedido da Comunidade Escolar, 

mediante votação em plebiscito, convocado 

especialmente para este fim, passados ao menos 18 

meses da posse. 

 

§ 1º. O plebiscito para destituição da função 

de Diretor será solicitado ao Conselho de Escola da 

Unidade de Ensino, mediante requerimento, contendo 

assinaturas da maioria simples de cada segmento dos 

aptos a votar da Comunidade Escolar, com a 

necessária fundamentação do pleito. 

 

§ 2º. Reunidas as assinaturas, o requerimento 

de convocação de plebiscito, caso aprovado pelo 

Conselho de Ensino, será encaminhado ao Conselho 

Estadual de Educação, para sua análise e deliberação. 
 

§ 3º. Deferido o requerimento de plebiscito, a 

proposta de Resolução do Conselho Estadual de 

Educação será encaminhado ao(à) Secretário(a) 

Estadual de Educação para sua execução dentro de 60 

(sessenta) dias. 
 

§ 4º. O quórum mínimo para validar o 

plebiscito é o comparecimento de, pelo menos, a 

maioria simples, por segmento, daqueles que 

assinaram o requerimento de sua convocação. 
 

§ 5º. A manifestação para destituição da 

função de Diretor será secreta e obedecerá as mesmas 

normas de funcionamento do processo de escolha. 

 

Art. 26. O (a) Diretor(a) deverá participar de 

programas de capacitação pedagógico-administrativa 

definidos pela Secretaria de Estado da Educação, 

com ônus financeiro à Secretaria. 

 

Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2015. 

 

Palácio Anchieta, em Vitória, aos ........ dias 
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de ...........de..............de 2015, ....... da Independência, 

....... da República e ......... do Início da Colonização 

do Solo Espírito-santense.  

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1305/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, da Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

ao  Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. Paulo César Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado  determine 

a Secretaria de  Estado da Educação a realização de 

um estudo para as necessidades da EEEF Cotaxé, 

localizada no município de Ecoporanga. A reforma 

da rede de esgoto para aumento de sua capacidade. 

Construção de 01 Quadra Esportiva, instalação de 

câmeras de vigilência no interior e exterior do Prédio 

Escolar, construção de 01 auditório para reuniões, 

eventos e projetos, construção de 03 salas de aulas, 

laboratório de informática e construção de 01 sala 

para funcionar a coordenação de turno etc.. 

 

Senhor Governador: 
 

Desde sempre o aprendizado faz parte de 

nossas vidas e é essencial para a boa formação do ser 

humano. É por essa razão que só se pode falar bem 

da escola, sendo ela uma das principais fontes da 

aquisição de conhecimento e cultura. É na escola que 

se aprende as letras, a alfabetização e a matemática 

da vida. A escola é muito importante em nossa 

sociedade, pois ela se define como papel importante 

para auxiliar na vida adulta. A escola hoje é acessível 

a todas as classes sociais e considerada o berço da 

sabedoria. Muitas crianças e jovens aprendem 

questões éticas dentro do convívio escolar e, 

consequentemente, vivem essa ética e a leva também 

para a vida particular e profissional.  Sem ela os 

cidadãos não teriam como se desenvolver em um 

convívio entre pessoas próximas sem aprender a 

questão do respeito. 

O papel da escola atual é bastante importante 

aliando-se juntamente com a educação dada pelos 

pais. A educação na escola tem função social e o 

objetivo é transmitir a cultura e a interação em 

diversificados aspectos. A construção do 

conhecimento dentro do ambiente escolar é 

importante, pois é através desse  estudo que pessoas 

são preparadas para manter um papel de grande 

importância na sociedade, seja ele qual escolher. 

Muitos assuntos são tratados dentro da escola atual e 

auxiliam os alunos e futuros cidadãos de bem a lidar 

com situações como violências, drogas, pobreza, 

desigualdades e tudo que envolve a atual realidade. 

Na atual sociedade moderna em que nos 

encontramos, pelo contrario que muitas pessoas 

pensam, a escola é de extrema importância na vida 

dos alunos, em se tratando desenvolvimento psíquico 

e moral. É na escola em que valores são principiados 

e discutidos através de leituras e exemplos vividos, 

em que se tornar um cidadão de bem é a maior 

riqueza de um homem. A família também é 

importante aliada da escola, principalmente nessa 

nova era em que os jovens se tornam cada dia mais 

consumista. 

A Escola EEEFM Cotaxé, localizada no 

município de Ecoporanga,  necessita, com urgência, 

de uma reforma da rede de esgoto para aumentar sua 

capacidade, construção de 01 quadra Esportiva para 

ministrar as aulas de Educação Física, instalação de 

câmeras de vigilância no interior e exterior do prédio 

escolar, uma vez que a escola não possui segurança 

com vigilantes; falta complementação do muro do 

Pátio externo, uma vez que parte do terreno não é 

murado, necessita de um auditório para reuniões, 

eventos e apresentação de projetos; construção de 03 

salas de aulas, poia 03 salas da Escola foram 

disponibilizadas para adequação da cozinha; necessita 

de um Laboratório de informática e sala de recurso, 

ficando a escola com número insuficiente de salas para 

atender a demanda, construção de 01 sala para 

funcionar a coordenação de turno. 

Quanto ao número de pessoal conforme 

informação da Escola a mesma está passando apuros 

devido a “contenção de gastos”, pois a escola 

encontra-se com 02 turmas multisseriadas de 1º e 3º 

anos, 2º e 4º anos, com um número excessivo de 

alunos e tentaram por várias vezes o desdobramento, 

não sendo autorizado. Necessitam de mais 01 

merendeira; 01 servente, uma vez que a escola 

funciona 03 turnos e só possui 02 serventes. 

Com relação a materiais e equipamentos a 

escola necessita de aquisição de 01 data show para 

melhorar a apresentação dos projetos e trabalhos 

desenvolvidos;  aquisição de 01 filmadora para 

registrar os eventos desenvolvidos; aquisição de 01 

máquina fotográfica digital para fotografar as 

atividades desenvolvidas. 

A educação é a chave para completar a 

compreensão sobre as pessoas e suas ações sobre o 

mundo ao seu redor. Essa educação deve ser 

complementada pela escola, tendo em vista que a 

criança e o jovem é o que aprende em casa. Se a 

criança é educada em um padrão único de qualidade, 

não terá dificuldades em ser bem sucedida graças à 

importância da família e da escola. 

Face ao exposto, apresentamos a presente 
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Indicação para análise do Governo do Estado através 

da Secretaria de Estado da Educação, para que estude 

a possibilidade de atender as demandas acima 

descritas. 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de setembro 

de 2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1306/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, da Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 

César Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que  o Governo do Estado determine 

à Secretaria de Estado da Saúde através das unidades 

do Sistema único de Saúde e os laboratórios privados 

um estudo sobre a disponibilização de colar de 

proteção para prevenir a radiação na tireoide durante 

a realização do exame de mamografia. 

 

Senhor Governador: 
 

A mamografia é um exame radiológico 

realizado em aparelho especialmente desenvolvido 

para o exame das mamas, que tem por objetivo 

analisar as glândulas mamárias e as regiões axilares. 

Radiologistas explicam que existem dois 

tipos de radiação gerada durante um exame de 

imagem: a primária e a dispersa. 

A primária é a radiação que está direcionada 

na área a ser examinada, nesse caso a mama. No 

mamógrafo existem filtros e protetores para que o 

raio - que sai de cima para baixo - seja focado na 

região determinada e não se espalhe para todos os 

lados.  

Também existe a radiação dispersa, cuja dose 

emitida é baixa e de pequena duração, ou seja, ocorre 

apenas quando o raio é disparado. Dessa forma, como 

qualquer outra parte do corpo, a glândula da tireoide 

pode ser afetada. 

Essa glândula fica na frente do pescoço e 

produz dois hormônios responsáveis por controlar a 

velocidade do metabolismo, além de influenciarem 

no desenvolvimento do corpo e na atividade do 

sistema nervoso.  

O Hospital A.C.Camargo do Estado de São 

Paulo, por exemplo, possui o colar de proteção, que é 

feito de chumbo flexível, assim como os aventais 

usados pelos radiologistas. Caso a paciente questione 

e tenha essa preocupação, o colar é disponibilizado 

para o uso. Porém, oferecer não é a rotina. 

O colar de proteção, referido na presente 

Indicação deve ser de chumbo flexível, ou qualquer 

outro material que produza o mesmo efeito de 

proteção. 

Os funcionários do estabelecimento deverão, 

rotineiramente, oferecer o colar de proteção, cabendo 

à paciente optar pelo seu uso. 

Assim sendo, preocupada com as 

consequências da radiação emitida durante o exame 

de mamografia é que apresento a presente proposta. 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de setembro 

de 2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1307/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, da Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 

César Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que  o Governo do Estado determine 

à Secretaria de Estado da Saúde um estudo sobre a 

realização da implantação de um Programa de 

Assistência Especializada em Epidermólise Bolhosa 

na rede pública de saúde. 

 

Senhor Governador: 
 

A saúde é um direito de todos e dever do 

Estado, conforme expressa o artigo 196 da 

Constituição Federal, no entanto, para os portadores 

desta doença rara que é a Epidermólise Bolhosa, essa 

é uma condição muito distante da realidade, uma vez 

que o tratamento envolve procedimentos contínuos e 

a utilização de curativos, medicamentos de alto custo 

e outros serviços necessários à manutenção do estado 

patológico. 

A Epidermólise Bolhosa também conhecida 

como EB, é uma deficiência grave, rara, não 

contagiosa, caracterizada por uma sensibilidade 
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muito acentuada na pele e mucosas, que leva à 

formação de bolhas e feridas por todo o corpo, 

incluindo cicatrizes, atrofia das mãos e pés. Existem 

três tipos: simples, distrófica e funcional e ainda, 

mais de 20 subtipos da doença. 

Devido à falta de informações dos 

profissionais de saúde sobre a Epidermólise Bolhosa, 

ao nascer uma criança muitas vezes são adotados 

procedimentos indevidos, o que acarreta infecções e 

complicações, levando não raramente a óbito o 

recém-nascido por adoção de procedimentos 

inadequados e tratamentos errôneos conferidos a 

pacientes com Epidermólise Bolhosa. 

O Programa de Assistência Especializada, 

previsto nesta Indicação, deverá oferecer os seguintes 

atendimentos: I - consultas e exames diagnósticos da 

EB; II - acesso a curativos, medicamentos e 

suplementos; III - atendimento especializado com 

equipe multidisciplinar com capacitação e 

conhecimento científico da patologia nas diversas 

áreas de atendimento; IV - promoção de campanhas 

de conscientização para esclarecer as características 

da EB e combater o preconceito. 

A implantação e execução do programa a que 

se refere esta indicação deverá ser realizada nas 

unidades de saúde do  Estado, observado a inclusão 

de profissionais de saúde necessários ao tratamento 

da EB. 

Trata-se de uma grande questão de saúde 

pública, motivo pelo qual apresentamos a presente 

Indicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de setembro 

de 2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1308/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Adequações estruturais e outras 

reivindicações da E.E.E.F.M 

RÔMULO CASTELO, localizada no 

município da Serra. 

 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar, respeitosamente, ao Excelentíssimo 

Governador do Estado do Espírito Santo que sejam 

adotadas medidas necessárias para a adequação das 

instalações da E.E.E.F.M RÔMULO CASTELO, 

localizada no município de Serra. 

A escola em questão apresenta 

aproximadamente 1100 alunos matriculados para o 

presente ano letivo. Conforme atestado após uma 

visita a mesma, por este Deputado que vos subscreve, 

foram identificados problemas graves como: 

 

a) Climatização nas salas de aula, 

necessitando urgentemente que sejam 

instalados aparelhos de ar-

condicionado, em vista do calor, e 

também do barulho provocado pelo 

tráfego de veículos na BR-101; 

b) Aquisição de mobiliário adequado, 

com urgência mesas e cadeiras para 

os professores; 

 

c) Construção de banheiros e 

aquisição de bebedouros para o 2º 

piso; 

 

d) Adequação da escada para 

comportar o fluxo de 

aproximadamente 300 alunos por 

turno, tendo inclusive sido indicada a 

necessidade pelo Corpo de 

Bombeiros; 

 

Na certeza de relevante importância do 

pedido, solicitamos que sejam adotadas as medidas 

necessárias para a melhoria das instalações da escola 

em questão. Certo do apoio do Governador, que tem 

como meta a melhoria na Educação do Estado do 

Espírito Santo, e agradecendo antecipadamente o 

atendimento da solicitação, renovamos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1309/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Recapeamento asfáltico e duplicação 

da Rodovia ES-356 para Marilândia 
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com extensão de 9,30 km. 

 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar, respeitosamente, ao Excelentíssimo 

Governador do Estado do Espírito Santo que sejam 

adotadas medidas necessárias para recuperação e 

duplicação da Rodovia ES-356, localizado no 

município de Marilândia. Tendo a finalidade de 

garantir maior segurança aos usuários que trafegam 

no trecho da rodovia, visto que a mesma apresenta 

riscos em função do fluxo intenso especialmente em 

época de colheita de café quando aumenta a 

circulação de caminhões para o escoamento da safra.  

Na certeza de relevante importância do 

pedido, solicitamos que sejam adotadas as medidas 

necessárias para a melhoria da rodovia em questão. 

Certo do apoio do Governador, que tem como meta a 

melhoria nas rodovias do Estado do Espírito Santo, e 

agradecendo antecipadamente o atendimento da 

solicitação, renovamos protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1310/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Reforma das instalações físicas, e 

atenção a outras reivindicações do 

CEET Talmo Luiz da Silva, 

localizado no município de João 

Neiva. 
 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar, respeitosamente, ao Excelentíssimo 

Governador do Estado do Espírito Santo que sejam 

adotadas medidas necessárias para melhoria das 

instalações físicas, e também que seja dada a devida 

atenção a outras reivindicações do CEET TALMO 

LUIZ DA SILVA, localizado no município de João 

Neiva. 

A escola em questão apresenta 

aproximadamente 300 alunos matriculados nos 

cursos técnicos de Redes de Computadores, 

Secretariado, Mecânica, Segurança de Trabalho e 

Logística. Atendendo a alunos residentes no 

município de João Neiva e adjacências, apresenta 

uma série de problemas que requerem a atenção deste 

Excelentíssimo Governador.  

Conforme atestado após uma visita a mesma, 

por este Deputado que vos subscreve, foram 

identificados problemas como: 

 

a) Reforma do telhado da oficina que 

abriga as máquinas, visto as 

recorrentes infiltrações no período de 

chuvas; 

b) Precariedade das instalações 

elétricas, que após a última 

intervenção realizada no prédio da 

escola foi muito prejudicada. 

c) Modernização das máquinas que 

se encontram em defasagem. 

 

Na certeza de relevante importância do 

pedido, solicitamos que sejam adotadas as medidas 

necessárias para a melhoria das instalações da escola 

em questão. Certo do apoio do Governador, que tem 

como meta a melhoria na Educação do Estado do 

Espírito Santo, e agradecendo antecipadamente o 

atendimento da solicitação, renovamos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2015. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1311/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo signatário, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer seja encaminhada ao 

Exmo. Sr. Governador do Estado do Espírito Santo a 

seguinte. 

 

INDICAÇÃO 
 

A presente indicação tem por objetivo, 

solicitar ao Poder Executivo, a RETOMADA DA 

OBRA DA QUADRA DE ESPORTE DE VALE 

DA ESTAÇÃO, DOMINGOS MARTINS, 

CONVÊNIO Nº 151/201, PROCESSO Nº 

64864715, visando atender aos moradores da região e 

das regiões vizinhas. 

Trata-se de justa reivindicação dos moradores 

do Distrito de Vale a Estação, que sonham com a 

melhoria de suas vidas sociais aonde poderão 

desfrutar de diversos benefícios como: o aumento da 

socialização, o aumento da longevidade, a 

diminuição do sedentarismo e as doenças provocadas 

por ele. 
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O término da obra irá proporcionar às 

crianças e aos jovens um crescimento saudável 

através do esporte, aonde os mesmos não precisaram 

se aproximar da violência e das drogas, sendo eficaz 

para afastar os jovens da criminalidade, assim 

diminuindo a taxa de criminalidade da região. 

Vale lembrar ainda que através deste 

beneficio diversos talentos poderão ser descobertos, 

tendo um aumento significativo para o esporte 

nacional.  

Sendo assim, nada mais justo o atendimento 

deste importante pleito dos moradores da região. 

 

Assembleia Legislativa, 15 de setembro de 

2015. 

 

CACAU LORENZONI 

Deputado Estadual 

2.º Secretário da Mesa 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Sandro Locutor) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em discussão as  Indicações 

n.
os

 1301/2015, 1302/2015, 1303/2015, 1304/2015, 

1305/2015, 1306/2015, 1307/2015, 1308/2015, 

1309/2015, 1310/2015, 1311/2015, que acabam de 

ser lidas. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

las, declaro encerrada a discussão.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - 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. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - V. Ex.ª tem quatro minutos, 

Deputado.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

servidores da Casa, profissionais da imprensa e todos 

que nos assistem, boa-tarde.  

Como as indicações versam em todas as áreas 

do Governo do Estado, tais como serviço público, 

educação, segurança, quero me manifestar sobre a 

questão da educação neste momento. Chamo atenção 

dos Senhores Deputados.   

Senhor Presidente, toda vez que eu ligar 

reiteradamente para um secretário e ele não atender, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, conversarei 

com ele diante desta tribuna. Acho que o Deputado 

tem que ser respeitado, Senhor Deputado Sandro 

Locutor.  

Tenho ligado reiteradamente para o 

Secretário Haroldo Rocha e S. Ex.ª nunca atendeu a 

uma ligação minha. E é para tratar de interesse 

relevante para o Estado. Citarei um assunto 

relacionado ao transporte escolar no interior. O 

governo coloca no edital um valor baixo, o prefeito 

faz a licitação e não aparece ninguém interessado 

pelo transporte escolar, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto.  

Há mais de vinte dias, tem municípios com 

pessoas que precisam ter acesso às aulas para 

disputar o Enem e não as têm. O secretário fala que o 

valor é x, mas ninguém aceita. Sugiro ao secretário 

que loque carros em Vitória e os leve para os 

municípios.  

Citarei o caso de Alto Rio Novo: a prefeita 

vem toda semana na Sedu e eles dão barrigada em S. 

Ex.ª. S. Ex.ª chega ao município, faz a licitação e eles 

não aceitam. Eles só aceitam quando a distância é 

muito grande. Em Alto Rio Novo, Senhor Deputado 

Erick Musso, Vice-Líder do Governo, a distância é 

pequena. Portanto, eles não aceitam uma licitação 

apenas para aquela linha. Não dá para encaixar com 

outra linha. Isso é difícil.  

Agora, com essa briga do secretário de 

Educação com a planilha de preços, quem paga são 

os estudantes que ficam sem ter aula, Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, Senhores Deputados 

Sergio Majeski, Guerino Zanon e diversos outros 

Senhores Deputados, que são da área da educação.  

Não podemos ficar calados diante do que está 

acontecendo. Se o secretário não nos atende é porque 

algo de muito errado está acontecendo. Tenho 

certeza, quero registrar nesta sessão, de que o 

governador não deve estar sabendo do que está 

acontecendo, Senhora Deputada Eliana Dadalto. É 

uma aberração que as crianças não tenham aula em 

alguns municípios há mais de vinte dias, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, por um capricho ou 

por alguma norma da Sedu que impôs um valor x. 

Tudo bem. 

Quando a rota é grande, as empresas aceitam, 

mas quando a rota é pequena e só há aquela, não sendo 

possível acumulá-la com outra rota, eles não querem 

fazer o percurso, Senhor Deputado Marcelo Santos. 

Nessa briga quem paga são os alunos. 

Tento falar com o Secretário Haroldo Rocha 

e S. Ex.ª simplesmente se dá ao luxo de não atender o 

Deputado. Isso é muito ruim, Senhor Presidente. 
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(Muito bem!)  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor Presidente, pela 

ordem! Como ainda há um minuto, gostaria de 

esclarecer que fizemos uma audiência pública com 

todos os transportadores. 

Infelizmente, o tempo acabou. 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Não havendo mais Expediente 

a ser lido, passa-se à fase das Comunicações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (CACAU 

LORENZONI) - Senhor Presidente, pela ordem! 

Registramos, com satisfação, a presença, nas galerias 

desta Casa, de vinte e seis alunos da oitava e nona 

séries da Escola de Ensino Médio e Fundamental 

Manoel Mello Sobrinho, de Cariacica, acompanhados 

da professora Fábia Cristina Pignaton. Sejam bem-

vindos a esta Casa. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT- 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, antes de 

iniciar minha fala, que será sobre um assunto muito 

importante e grave, parabenizo a Chapa 2, na pessoa 

de seu presidente, o senhor Marcelo Cabral, do bairro 

Romão, que venceu as eleições ontem. Parabenizo S. 

S.ª e toda a chapa. 

Senhor Presidente, gostaria que V. Ex.ª 

prestasse atenção. A Comissão de Segurança recebeu 

uma denúncia, que não é anônima, e junta farta 

documentação sobre escuta ilegal de V. Ex.ª e do 

Senhor Deputado Marcelo Santos.  

Senhor Presidente, estou analisando o fato e 

esses dois policiais já estão afastados, Douglas Lins e 

o delegado Edson Lopes. Se isso tudo for verdade, é 

muito grave. Qual o interesse de monitorar V. Ex.ª, 

sua esposa e o Senhor Deputado Marcelo Santos? Já 

vi isso no passado, monitoram para ver onde V. Ex.ª 

vai para depois, provavelmente, cometer um crime de 

mando. Segundo consta na denúncia, Douglas Lins, 

agente da Polícia Civil, é parente do ex-prefeito 

Luciano Paiva.  

Como Presidente da Comissão de Segurança, 

devo convocar uma reunião extraordinária, amanhã, 

para que possamos tomar providências porque isso é 

muito grave. Para V. Ex.ª e o Senhor Deputado 

Marcelo Santos serem monitorados, a decisão deveria 

vir do Tribunal de Justiça. Acredito que isso não 

ocorreu porque devem ter levado a Justiça ao erro 

para monitorar V. Ex.
as

.  

O fato é muito grave e merece atenção 

reforçada de V. Ex.
as

. Uma pessoa que tem coragem, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, de praticar um 

ato desses, tem coragem de fazer tudo. Há alguma 

coisa errada. Tenho certeza de que um juiz em sã 

consciência não daria a quebra do sigilo telefônico 

desse jeito, porque V. Ex.ª tem foro privilegiado. E 

mais, são duas pessoas que honram e dignificam este 

Parlamento e o povo do Espírito Santo. Há alguma 

coisa errada. Tenho um pouquinho experiência nessa 

área. V. Ex.ª deve redobrar os cuidados e pedir 

proteção. Tanto V. Ex.ª quanto o Senhor Deputado 

Marcelo Santos porque se o policial for parente do 

prefeito de Itapemirim, a situação é muito grave. 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O Sr. Marcelo Santos - (PMDB) - Sabendo 

que esse material chegou a esta Casa, oficiei ao 

Presidente e S. Ex.ª me encaminhou por cópia, mas 

confesso que não li o material porque estava junto 

com o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros 

colegas na Comissão Parlamentar de Inquérito, que 

naturalmente também mexe com vários interesses. 

Senhor Presidente, registro minha 

preocupação. Fatos estranhos vêm ocorrendo numa 

área de minha propriedade no sul do estado e 

naturalmente também temo pela minha vida e pela 

vida de minha família. Os fatos narrados pelo Senhor 

Deputado Euclério Sampaio não me deixam 

tranquilo, por mais que reafirme: não pararei, em 

momento algum, nas comissões que presido, 

principalmente a de Política sobre Drogas, de 

combater o tráfico e o traficante.  

Tenho certeza de que esse movimento que 

faço e da lisura que queremos que o estado trabalhe 

têm alcançado o município de Cachoeiro de 

Itapemirim e naturalmente ofuscado o brilho de muita 

gente que não trabalha de forma correta, de forma 

lícita.  

Fico preocupado. Ainda hoje me manifestarei 

junto a V. Ex.ª e à Comissão de Segurança. Agradeço 

o alerta, Senhor Deputado Euclério Sampaio, pela 

preocupação, mas preciso que a Mesa Diretora adote 

providências porque estamos vivendo em um Estado 

onde qualquer um, diante daquilo que está escrito, 

que o Senhor Deputado leu, pode grampear o telefone 

de um deputado ou de qualquer outro cidadão neste 

Estado. Muito obrigado. 
  

(Comparecem os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto e 

Janete de Sá) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, apenas informar a V. Ex.ª que recebemos, 

realmente, essa denúncia e encaminhamos, 

imediatamente, um ofício ao Senhor Secretário de 

Segurança pedindo enérgicas providências e 

apurações para saber como funciona essa escuta, 

através de um membro da polícia; e que basta ligar 

para o guardião, dizendo: Libera aí o telefone tal. 

Não posso assegurar que seja verdade ou mentira. 

Mas, merece rigorosa apuração. 

Pedi esclarecimentos ao Senhor Secretário de 

Segurança e espero que, nas próximas horas, 
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tenhamos uma resposta. 

Parabenizo V. Ex.ª como Presidente da 

Comissão pelas providências que devem ser tomadas, 

uma vez que V. Ex.ª também recebeu a mesma 

comunicação. 
  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, alguém deve ter induzido o juiz a 

erro, trocando o telefone de um marginal pelo de um 

deputado; e foi feito o grampo. Então, isso tem que 

acabar neste Estado. Esse tipo de crime e essa 

quadrilha não podem prosperar.  

  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Senhor Deputado Marcelo 

Santos, apenas para V. Ex.ª tomar conhecimento, 

ocorreu um fato gravíssimo! Essas escutas foram 

passadas de Itapemirim a Marataízes através do 

Ministério Público de Marataízes, que tem também 

que mostrar o que aconteceu... 

  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Quem determinou... 

  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Quem determinou. Esse 

processo veio a Itapemirim e o Ministério Público o 

devolveu, dizendo, como consta no documento, que o 

processo estava de trás para frente. Primeiro grava, 

depois faz o processo. Quando tem que primeiro 

mostrar os motivos da gravação. 

 V. Ex.ª está com toda a razão de tomar 

providências, porque hoje pode ser um deputado 

como foi o vereador, como tem vereador também na 

história, uma vez que essa rede não permite que 

ninguém tenha sigilo telefônico nesta terra.  

  

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, obrigado. (Muito bem!) 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Hudson Leal e Rodrigo 

Coelho) 

  

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas. 

  

 O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, cumprimento meus colegas 

Deputados e Deputadas, assim como o povo capixaba 

que nos assiste pela TV Ales e TVE e, de forma 

especial, os jovens estudantes que estão nas galerias 

prestigiando nossa sessão. Obrigado pela visita.  

 Quero novamente repercutir minha 

indignação e, acredito, a indignação de todo o povo 

capixaba, e por que não dizer de todo o povo do País, 

com a possibilidade de termos que pagar a maldita e 

famigerada CPMF.  

 Desta tribuna, conclamo, mais uma vez, meus 

pares e os estudantes a repercutirem sobre a 

famigerada CPMF - nas escolas, em casa e com os 

colegas. 

Entrando no site da Câmara Federal e do 

Senado Federal conseguimos identificar o e-mail dos 

parlamentares, deputados federais e senadores. É 

preciso que o Brasil inteiro manifeste não aguentar 

mais impostos. A CPMF é mais um imposto sobre 

todos os impostos que já pagamos. 

 A Constituição Federal estabelece que não 

pode ter bitributação. Mas, no País, já tem 

tritributação, quatributação. Tenho que dizer a vocês: 

tributação para conservação e construção de novas 

estradas se chama IPVA. IPVA é para conservar e 

construir novas estradas. Mas o governo consome 

nosso IPVA em outras despesas, para fazer o trem da 

alegria, e coloca depois a CIDE, imposto na gasolina, 

para também fazer a conservação de estradas. E 

depois, descentraliza as estradas, dá concessão para a 

inciativa privada, e ainda temos que pagar IPVA. Só 

para conservação e construção de estradas tem IPVA, 

Cide e mais pedágio. O povo não aguenta! 

Agora vem a famigerada CPMF. Quando 

qualquer um, quando o aposentado vai tirar o salário 

dele, desconta-se a CPMF. Quando o pai ou a mãe de 

família vai tirar um dinheirinho para pagar o IPTU, 

desconta-se a CPMF.  

Aonde vamos chegar com essas bitributações 

e tritributações? O povo brasileiro não aguenta mais 

pagar impostos para o governo fazer má gestão dos 

recursos que pagamos.  

Não vou me calar, preciso mobilizar o povo 

capixaba, mobilizar o povo brasileiro. Temos que 

falar com os nossos representantes em Brasília, os 

deputados federais, os senadores da República, para 

que votem contra a CPMF e votem a favor do povo 

brasileiro que não suporta mais pagar impostos.  

Acabei de apresentar para meu colega, 

Senhor Deputado Guerino Zanon, que se assustou 

com o que mostrei, uma conta de energia que todos 

recebemos. Chamo a atenção de todos que nos 

assistem neste momento. Pegue a conta de energia e 

observará que pagamos vinte e cinco por cento sobre 

o imposto. Se você observar o valor total da conta e 

vir vinte e cinco por cento do valor total da conta, 

achará que aquele valor é do imposto. Mas o valor do 

imposto não poderia ser vinte e cinco por cento do 

total da conta, porque no total da conta já está somado 

o valor do imposto. É o valor do consumo, mais o 

imposto, que dá o total da conta. Se você colocar vinte e 

cinco por cento do total da conta, achará o valor do 

imposto lá atrás. Cobrou-se imposto sobre imposto; 

vinte e cinco por cento sobre o imposto que já é 

cobrado. 

Meu querido amigo, Capitão Assunção, isso 

é vergonhoso. Exemplificarei melhor. Se você tiver 

cem reais de consumo, mais vinte e cinco de imposto, 

são cento e vinte e cinco. O imposto será sobre cento 

e vinte e cinco.  

Isso é vergonhoso! Uma bitributação clara 

nas nossas costas. É para isso que chamo a atenção. 
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O país não aguenta isso mais. Não à CPMF, não a 

qualquer tipo de novos impostos. Muito obrigado, 

Senhor Presidente. (Muito bem!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Passo a presidência dos 

trabalhos à Senhora Deputada Luzia Toledo. (Pausa)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Assumo a presidência dos trabalhos e 

concedo a palavra ao Senhor Deputado Padre 

Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas, cumprimento os 

alunos presentes. Parabéns pela presença e um bom 

estágio nesta Casa Legislativa. Cumprimento também 

os que nos assistem pela TV Ales.  

Agradeço a todas as pessoas que têm 

colaborado com a escola de formação política. No 

final de semana tivemos mais de onze escolas de 

formação em gestão política acontecendo no norte do 

estado, com a presença de profissionais do Sebrae, da 

Segurança Pública. Agradecemos ao Comandante 

Marcos que tem sido um parceiro muito importante, 

levando o conhecimento da segurança pública, a 

participação, a interação, para as nossas lideranças.  

 Agradeço também ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que esteve em Água Doce do Norte 

levando sua reflexão sobre a tripartição dos Poderes. 

E agradeço aos nossos assessores e a todos que nesse 

final de semana, principalmente no sábado, foram às 

bases levar um pouco mais de reflexão.  

Mais uma vez agradeço às pessoas que têm 

colaborado com esse espaço extraordinário de 

reencantamento das pessoas para militarem nessa 

área tão importante, o espaço político. 

 Registramos também uma parceria com um 

centro de enologia da Itália, por meio do Padre 

Domênico. Com o crescimento da diversificação da 

fruticultura no norte do Estado, principalmente com o 

plantio da uva em diversos municípios, através 

também de um projeto do qual participamos 

diretamente, esse centro de enologia da Itália fez 

conosco um convênio liberando duas vagas para 

mandarmos dois especialistas em vinho do norte do 

Estado para se especializarem em vinhos finos, tintos 

e brancos, na Itália. Agradecemos ao padre 

Domênico essa parceria. Isso é muito importante para 

o norte do Estado, principalmente para a 

diversificação. 

 Aproveito esse momento das Comunicações 

para chamar a atenção. Tentei falar com o secretário 

de Educação hoje e não tive a oportunidade de me 

comunicar com S. S.ª, nem com pessoas da Secretaria 

de Educação, sobre um problema sério que está 

acontecendo em Água Branca. 

 Semana passada, trinta e sete crianças foram 

contaminadas, intoxicadas provavelmente pela água 

de má qualidade da escola. A direção pediu que os 

alunos estivessem fora da sala de aula durante esta 

semana, para receber o resultado da análise feita, e 

isso não foi permitido. Os alunos foram obrigados a 

retornar hoje e, só hoje mais de dezesseis 

adolescentes foram contaminados. 

 Ainda não consegui falar com a 

superintendência nem com o secretário, mas gostaria 

que alguém mais próximo ao secretário levasse essa 

preocupação. É necessário tomar uma decisão 

urgente antes que a situação seja agravada. 

 No mais, pedimos a todas as nossas 

lideranças que estejam atentas a toda essa caminhada 

de desenvolvimento no norte do Estado, 

principalmente em relação à crise hídrica. Estamos 

tendo alguns conflitos, algumas entidades estão indo 

para o embate, e isso é preocupante. Precisamos 

encarar a situação com mais responsabilidade, 

diálogo mais próximo e permanente e ações mais 

efetivas para que o problema da crise hídrica não seja 

apenas uma espera, mas que sejam feitas ações que 

amenizem o problema agora, neste momento. Muito 

obrigado! Que todos tenham um bom trabalho nesta 

tarde! (Muito bem!) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - A Presidência registra a presença, nas 

galerias desta Casa, de vinte e seis alunos da Escola 

Manoel Mello Sobrinho, do Município de Cariacica, 

acompanhados da coordenadora Fabia Cristina 

Pignaton Tatagiba. Sejam bem-vindos à Assembleia 

Legislativa. 

 Agradeço em nome dos trinta Senhores 

Deputados. Muito obrigada pela visita! Sejam bem-

vindos a esta Casa! 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Cumprimento os 

alunos e a professora. É uma satisfação, como 

cariaciquense, receber os cariaciquenses na nossa 

Casa de Leis. Parabéns a vocês! Obrigado! 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas. 
 

 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB - Sem 

revisão do orador) - Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, muito nos alegra a 

presença dos estudantes. Agradecemos a presença de 

vocês. É importante o acompanhamento do trabalho 

do Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo.  

Cumprimento todos que nos acompanham 

pela da televisão e desejo a todos os colegas uma boa 

semana de trabalho, e a todos os capixabas e 

brasileiros, uma boa semana. Que Deus abençoe 

nossas famílias!  

Senhora Deputada Luzia Toledo, 

primeiramente, gostaria de agradecer ao Governo do 

Estado, ao Governador Paulo Hartung, pela 

inauguração na última sexta-feira. Parece simples, 

mas foi uma importante a ação do Governo na Rádio 
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Espírito Santo. Essa rádio tem base na cidade de 

Serra, no distrito de Queimado. Para aqueles que não 

foram informados ou para aqueles que não tiveram 

acesso a essa informação, agora, todo o estado do 

Espírito Santo passa a receber o sinal da rádio, da 

nossa rádio estatal, da Rádio Espírito Santo. Até 

mesmo alguns estados da nossa divisa terão acesso. 

Sabemos que o rádio é um bom veículo de 

comunicação, que é a manutenção da nossa 

democracia. O bom funcionamento dos poderes, a 

contribuição e a participação da sociedade passam 

também pela informação. Então, comemoro essa 

ação. Estive lá. Fico feliz que a Serra seja a sede 

desse equipamento. Parabenizo o Governo do Estado 

por isso. 

 Senhora Presidenta, gostaria também de 

comunicar que votarei a favor do projeto de lei. 

Fizemos neste plenário um debate em relação à 

retirada dos policiais à disposição de outros poderes, 

que serão retomados pela Secretaria de Segurança 

para reforçarem o policiamento de rua. Tenho 

opinião já formada em relação ao assunto. Tinha 

dúvidas, que foram solucionadas, e votarei a favor da 

matéria. 

 Por fim, como a educação é prioridade do 

nosso mandato, repercuto, mesmo que rapidamente, 

no tempo das Comunicações, e peço a atenção da 

nossa TV Ales para a matéria publicada no jornal A 

Gazeta do último fim de semana que trata de 

investimentos de algumas prefeituras na educação. O 

título diz: Educação: despesas altas, notas nem tanto. 

 Isso só reforça a nossa tese de que educação 

não é só investimento. Investimento é muito 

importante. Temos municípios, o que não é novidade 

para ninguém, como Presidente Kennedy, com gasto 

por aluno estimado em quinze mil, seiscentos e 

oitenta e cinco reais e quarenta centavos; e o seu 

desempenho - na análise final dos alunos, pelos 

resultados do Ideb/2013 - foi inferior a municípios 

que investiram bem menos. Em segundo lugar, 

Anchieta, com investimento de doze mil, duzentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos por 

aluno.  

Só um paralelo: não tive acesso a essa 

informação com precisão, mas dizem que um preso 

custa ao Estado mais do que isso por mês. Então, se 

esse aluno está custando quinze, doze, sete, seis, 

municípios como o de Viana, onde o aluno custa três 

mil, novecentos e oitenta e três reais e vinte e nove 

centavos, custa bem menos do que manter um preso 

na cadeia. Então, a educação tem que ser prioridade 

mesmo. Os conceitos precisam ser revistos e a 

educação precisa ser levada a sério.  

Na matéria há análise de uma profissional, 

que fala: Muitas cidades têm injeção de dinheiro e 

pagam mais a professores com a mesma formação de 

antes. Isso não impacta tanto na qualidade. 

Trabalhar a formação dos professores, trabalhar a 

permanência do aluno, trabalhar os valores na 

escola. Quando temos pregado sobre educação e 

valores humanos. É um bom caminho a ser seguido. 

Na Serra, a evasão foi reduzida a 0,5%, e a 

permanência do aluno em 99,5%. Então, lamentamos 

por aqueles municípios que estão investindo muito e 

não alcançam os resultados. Ao mesmo tempo, 

parabenizamos aqueles profissionais da educação e 

aqueles municípios que, com muito pouco, alcançam 

um resultado, dentro do possível, satisfatório. 

A atenção com a nossa educação. Costumo, 

às vezes, lamentar que perdemos uma geração desta 

nação para as drogas e para o crime organizado. 

Infelizmente! Temos que recuperar ao máximo essa 

geração e cuidar da geração vindoura. Pegar essas 

crianças de nove, dez, onze, doze anos, dar uma 

atenção especial, segurar na escola e tentar salvar 

uma geração das drogas, do crime, da violência e de 

tudo com que têm convivido. 

Agradeço, Senhora Presidenta. Tenho dito. 

(Muito bem!)  
 

(Comparece a Senhora Deputada 

Raquel Lessa) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados; Senhora 

Deputada Luzia Toledo, minha querida amiga, que 

ora preside a sessão; telespectadores do canal 12, TV 

Ales, e canal 2, TV Educativa, ontem foi o Dia do 

Doador de Órgãos e aproveitamos a data para fazer o 

que sempre fizemos durante todos esses anos em que 

estivemos na Assembleia Legislativa, lutar para que a 

população se conscientize cada vez mais da 

importância da doação de órgãos e da importância de 

conversar sobre isso com a família, porque hoje, no 

Espírito Santo, há mais de mil pessoas na fila de 

transplante de órgãos. 

Mostraremos, no painel eletrônico, as fotos 

da caminhada de ontem, na Praia de Camburi, pela 

manhã. Estivemos acompanhados do pessoal do 

nosso gabinete, a quem agradeço, e de outras pessoas 

que estiveram presentes, da população em geral. 

A primeira foto mostra a enfermeira 

Rosemary Erlacher, coordenadora da Central de 

Transplantes de Órgãos da Secretaria de Saúde. Na 

outra foto, estamos com Magno Perini, transplantado 

de fígado; Daniel Alves da Costa, paciente renal; e 

Maxuel da Costa Ribeiro, transplantado renal. A 

próxima foto mostra Maria Aparecida Thomazini, 

enfermeira da Central de Transplante da Secretaria de 

Estado da Saúde; e Adauto Vieira, presidente da 

ONG Pró-Vida. O Adauto é transplantado hepático, 

sobrevive com o fígado que foi de outra pessoa, e faz 

questão de falar que o problema dele está resolvido, 

que o fígado dele está ali, mas precisa lutar por outras 

pessoas, nessa conscientização. 

A próxima foto mostra alguns amigos do 

gabinete e outras pessoas, a Rosemary Erlacher, 
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também presente naquele momento. Nessa outra foto 

estão a Rosemary Erlacher - que, como disse, é a 

coordenadora da Central de Transplantes da 

Secretaria de Estado da Saúde - e a equipe do 

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, que 

chamamos de novo São Lucas. Essas foram algumas 

das pessoas que também participaram dessa 

caminhada de ontem, muito importante para a 

conscientização. 

Essa outra foto mostra o coronel Edson 

Massayoki Hiroshi, da 38.º BI, a quem agradecemos 

publicamente. Ele mandou, além das tendas, os 

soldados para dar apoio a nossa equipe, e também fez 

esse trabalho maravilhoso com o pessoal da captação 

de transplante de órgãos. 

Essa outra foto mostra o colega César Musso, 

que hoje é um missionário na luta pelo meio 

ambiente, a quem também agradeço. Ele nos cedeu, 

as mudas mostradas na foto, para que pudéssemos 

fazer doação para conscientização, também, da 

importância do reflorestamento. 

Essa outra foto mostra os Doutores Palhaços. 

Fizeram o maior sucesso na Praia de Camburi, 

fazendo brincadeiras com as crianças entre outras 

coisas. 

Essa última foto mostra a Rosemary Erlacher 

com o ganhador da bicicleta cedida pelo meu amigo 

Marcelo Abaurre, do Armazém Bicicletas, que todos 

os anos doa uma bicicleta para ser sorteada no final 

da caminhada. O ganhador da bicicleta foi Fabrício 

Matias da Costa. 

Não há mais tempo para ler o nome de todos 

os apoiadores, mas, se der tempo, voltarei à tribuna 

para ler e agradecer a todos os apoiadores desse 

evento tão importante.  

Muito obrigado. (Muito bem!)  
 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

 Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 266/2011, de autoria da Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que declara a criação 

artística dos tapetes de Corpus Christi como 

patrimônio imaterial do Estado. Publicado no DPL do 

dia 31/08/2011. Mensagem de Veto n.º 220/2015, 

publicada no DPL do dia 01/09/2015. Veto vencido 

em 28/09/2015.  

 Senhora Deputada Raquel Lessa, que ora 

preside a Comissão de Justiça, seguramente está 

havendo algum problema na Procuradoria-Geral do 

Estado porque esse projeto é constitucional e é de 

alto alcance cultural para o nosso Estado. Vi, na 

última viagem que fiz, algumas manifestações 

culturais portuguesas como bem imaterial. Quero 

dizer da minha contrariedade literalmente a este veto 

que, seguramente, foi objeto de estudo de pesquisa na 

Procuradoria-Geral do Estado. Mas deixo claro que 

não me conformo com esse parecer da PGE. Este 

projeto é constitucional, passou pela comissão que 

julga a constitucionalidade que é a Comissão de 

Justiça da nossa Casa e eu tenho vários exemplos no 

País inteiro de que esse projeto é importante para a 

cultura do nosso Estado.  

Já me manifestei por antecipação para que os 

nossos companheiros da Comissão de Justiça tenham 

essa clareza tanto quanto tiveram quando votaram na 

Comissão de Justiça esse projeto. Muito obrigada, 

Senhora Deputada Raquel Lessa, que ora preside a 

Comissão de Justiça. 

 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao veto. 

 

(Retira-se momentaneamente o 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) -  Senhora Presidenta, na 

ausência do Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

Presidente da Comissão de Justiça, na forma 

regimental assumo a presidência e convoco seus 

membros, os Senhores Deputados Gildevan 

Fernandes, Eliana Dadalto, Nunes, Dary Pagung, 

Marcelo Santos, Amaro Neto e Doutor Rafael 

Favatto.  

 Designo para relatar o veto o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV- 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta e 

senhores membros da Comissão de Justiça, Senhora 

Deputada Luzia Toledo que, neste momento, preside 

esta sessão e é autora do Projeto de Lei n.º 266/2011, 

vejo com certa reserva vetos dessa ordem. Não vejo 

como sendo matéria que cria despesas e essa é uma 

iniciativa grandiosa da Senhora Deputada Luzia 

Toledo. Muitas vezes matérias dessa ordem recebem 

vetos que têm excesso de vigor jurídico ou, muitas 

vezes, por pequenas falhas na proposição. Confesso  

que me surpreende e faço questão de ler um pouco o 

parecer da Procuradoria: 
 

(...) o reconhecimento pretendido 

pela nobre iniciativa da Deputada 

Luzia Toledo, deve ser feito 

cumprindo-se o rito estipulado pela 

própria Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo, quando da aprovação 

da Lei 6.237/00. A aprovação de Leis 

esparsas concedendo o título de 

patrimônio imaterial a manifestações 

pontuais acarretaria confusão e 

desorganização dos esforços de 

catalogarmos e preservarmos nosso 

patrimônio cultural. 

 

Ou seja, não há nenhum demérito na 

proposta. A argumentação é apenas de não ter se 

cumprido o rito da Lei n.º 6.237/00. 

Peço à Senhora Deputada Luzia Toledo 

compreensão em relação a esse veto. Coloco-me à 
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disposição como membro da Comissão de Justiça, 

como Líder do Governo para fazer o  que fizemos 

recentemente com dois projetos que visavam a 

declarar de utilidade pública duas entidades. Um 

esforço, uma movimentação com a participação de 

todos os deputados a fim de sanar a possível 

irregularidade cometida aqui. Com o mesmo 

objetivo que V. Ex.ª propõe nesse projeto, que 

possamos alcançar num tempo curto. Então, essa é 

a proposição que faço a V. Ex.ª. Conto com a 

contribuição de V. Ex.ª, conto com a participação 

de todos os membros da Comissão de Justiça 

porque esse objetivo de V. Ex.ª precisa ser 

alcançado e é justo que seja alcançado. É uma 

iniciativa louvável, uma manifestação religiosa e 

cultural importante do Estado do Espírito Santo e 

nós nos comprometemos a sermos parceiros de V. 

Ex.ª na construção, sanando em outro projeto a 

possível falha existente e que possamos aprová-lo 

num prazo curto. É este o objetivo.  

De forma que o nosso parecer é pela 

manutenção do veto. Manteríamos o veto do 

Governo do Estado, mas sanaríamos em outro 

projeto. Esta é a proposição que faço, dando o meu 

parecer pela manutenção do veto. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Senhora Presidenta da 

Comissão de Justiça, aceitarei a argumentação do 

Líder do Governo e membro da Comissão de 

Justiça. Mas quero dizer, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, que darei o espaço de um mês 

e entrarei com outro projeto porque temos outros 

bens imateriais que hoje são leis no Espírito Santo, 

todos propostos por mim. Então, são dois pesos e 

duas medidas, nunca vi. São dois pesos e duas 

medidas. É completamente inaceitável porque 

tenho várias leis de bens imateriais sancionadas 

pelo governo do Estado. Então, negar esse projeto 

é negar realmente a cultura do nosso Estado, pois, 

hoje, os tapetes de Castelo são uma realidade 

nacional, não é só estadual. Por isso lamento 

profundamente.  

Concordo com V. Ex.ª. Daqui a um mês 

quero contar com a contribuição de V. Ex.ª, da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e dos demais 

membros da Comissão de Justiça, da qual sou 

suplente, para realmente darmos ao Espírito Santo 

esse mérito à cultura do nosso Estado, que é tornar 

os tapetes de Castelo um bem imaterial. Muito 

obrigada, Senhores Deputados Gildevan Fernandes 

e Raquel Lessa.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA -SD) - Em discussão o 

parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator.  

O SR. NUNES - (PT) - Com o relator.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PDT) - Com o 

relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

O SR. AMARO NETO - (PPS) - Com o 

relator.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator.  

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - A Presidência 

acompanha o voto do relator.  

Senhora Presidenta, o parecer foi aprovado 

à unanimidade pela Comissão de Justiça.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Passo a presidência dos 

trabalhos ao Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, 

pois sou autora do projeto. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Assumo a presidência dos 

trabalhos neste momento. 

Em discussão o veto. (Pausa)  

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação o veto total aposto ao Projeto 

de Lei n.º 266/2011.  

O presente veto exige votação nominal, que 

será realizada utilizando-se o painel eletrônico.  

Os Senhores Deputados que forem 

favoráveis ao veto votarão SIM; os que forem 

contrários votarão NÃO.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro dos votos)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, 

Edson Magalhães, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Janete de Sá, Rodrigo 

Coelho, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Votam SIM os Senhores 
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Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Eliana Dadalto, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Guerino Zanon, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa e 

Sandro Locutor; votam NÃO os 

Senhores Deputados Enivaldo dos 

Anjos e Luzia Toledo) 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria de saber se o meu 

voto está computado, pois no painel está apagado.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Pelo painel da Presidência, 

o voto está computado.  

Votaram SIM dezesseis Senhores 

Deputados; votaram NÃO dois Senhores 

Deputados; uma abstenção do Presidente, 

regimentalmente impedido de votar.  

Em consequência, fica aprovado o veto 

total aposto ao Projeto de Lei n.º 266/2011. 

Comunique-se ao Governador.  

Arquive-se o processo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Luzia Toledo.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB - Sem 

revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas Raquel Lessa e Eliana Dadalto, e 

Senhores Deputados, mais uma vez lamento não 

pelos Senhores Deputados e pelas Senhoras 

Deputadas, mas pela Procuradoria-Geral do 

Estado. 

Esse projeto é de alcance cultural para o 

Estado do Espírito Santo. Já em contato com o 

Líder do Governo, daqui a um mês, apresentarei 

novamente esse projeto. Não desistirei dele, porque 

tenho certeza da contribuição cultural que dou a 

este Estado. Esse projeto de lei é uma contribuição 

à nossa cultura do Estado.  

Os tapetes de Castelo hoje, fazem parte da 

nossa cultura. Toda forma que esta Casa puder 

prestar de homenagem a esse momento cultural 

não apenas em Castelo, mas em Domingos Martins 

e em outros lugares. Todos copiaram de Castelo, 

pois a cidade é a mãe desses tapetes, com toda 

aquela sociedade envolvida, desde crianças, 

jovens, adolescente às pessoas da melhor idade, 

enfim, da sociedade de Castelo de modo geral. 

Deixo com veemência a minha 

contrariedade ao parecer da Procuradoria-Geral do 

Estado que oportunizou ao Governador do Estado 

vetar um projeto dessa magnitude.  

Muito obrigada. (Muito bem!) 

(Retira-se momentaneamente o 

Senhor Deputado Dary Pagung e 

comparece o Senhor Deputado 

Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 

15/2015, oriundo da Mensagem Governamental n.º 

199/2015, que altera a Lei 3.196 de 09 de janeiro 

de 1978, para dispor sobre a cessão de servidores 

militares da ativa. Publicado no DPL do dia 

25/08/2015. Pareceres orais da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, da Comissão de 

Defesa da Cidadania e da Comissão de Política 

sobre Drogas, ambas pela aprovação e na 

Comissão de Segurança, pela aprovação, com 

emenda apresentada pelo Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. Na Comissão de Finanças o 

Senhor Deputado Euclério Sampaio se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na 

Sessão Extraordinária do dia 23/09/2015. (Prazo 

até o dia 29/09/2015).          

Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto.  

 

  A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(LUZIA TOLEDO - PMDB) - Senhor Presidente, 

na ausência do Presidente, Senhor Deputado Dary 

Pagung, na forma regimental assumo a presidência 

da Comissão de Finanças e informo que na sessão 

ordinária do dia 23 de setembro de 2015 o relator 

do projeto, Senhor Deputado Euclério Sampaio, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar o 

projeto. Portanto, tem prazo até o dia 29 de 

setembro de 2015 e continuará se valendo desse 

prazo para oferecer parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - É regimental.  

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(LUZIA TOLEDO - PMDB) - Devolvo a palavra 

à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CACAU 

LORENZONI - PP) - Passo a Presidência dos 

trabalhos à Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Assumo a presidência dos 
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trabalhos para dar continuidade ao rito da sessão. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Requeiro a V. 

Ex.ª verificação de quorum para efeito de 

manutenção da sessão.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - É regimental.  

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 das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, comparece o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes e 

retiram-se os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Cacau Lorenzoni, 

Dary Pagung, Eliana Dadalto, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno e 

Pastor Marcos Mansur) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Enivaldo dos Anjos, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Guerino Zanon, Luzia 

Toledo, Nunes, Padre Honório, 

Raquel Lessa, Sandro Locutor e 

Sergio Majeski)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Registraram presença 

quatorze Senhores Deputados.  

Há quorum para manutenção da sessão, 

mas não há para votação. 

Estou aguardando o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, Líder do Governo.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) 

- Senhora Presidenta, pela ordem! Gostaria que V. 

Ex.ª aguardasse mais uns cinco minutos porque 

outros Senhores Deputados estão registrando suas 

presenças; para permanecermos no item 02.  

Agradeço a atenção de V. Ex.ª.  

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcos Bruno) 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - O Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, regimentalmente, pediu prazo 

em relação ao item 02 da pauta. 

Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 344/2015, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 215/2015, que altera 

a redação dos Incisos XIV e XVII do art. 75 da Lei 

Estadual n.º 4.701, de 01 de dezembro de 1992, 

que dispõe sobre o estudo de impacto ambiental - 

EIA para áreas de plantio superiores a 1.000 ha. 

Publicado no DPL do dia 25/08/2015. Pareceres 

orais da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, sem as emendas apresentadas 

pelo Senhor Deputado Sergio Majeski; da 

Comissão de Defesa da Cidadania e da Comissão 

de Agricultura, ambas pela aprovação, com a 

emenda apresentada pelo Senhor Deputado Nunes 

e pela rejeição das emendas apresentadas pelo 

Deputado Sergio Majeski. Na Comissão de Meio 

Ambiente, o Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 

22/09/2015. (Prazo até o dia 29/09/2015). Existem 

emendas de autoria do Senhor Deputado Sergio 

Majeski e do Senhor Deputado Nunes para serem 

analisadas pelas comissões.  

 Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente, para que esta ofereça parecer 

oral ao projeto.  

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Almir Vieira) 

  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Convoco os membros da Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente, Senhores Deputados Gildevan 

Fernandes, Raquel Lessa e Almir Vieira.  

Informo aos Senhores Deputados que na 

sessão ordinária do dia 22 de setembro de 2015 me 

prevaleci do prazo regimental para relatar o 

projeto, o que passarei a fazer neste momento. 

(Pausa) 
 Senhores membros da Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente, estamos falando do 

Projeto de Lei n.º 344/2015, do governo do Estado, 

que passo a relatar neste momento: 
 

O art. 75 da Lei Estadual n.º 4.701, 

de 1.º de dezembro de 1971 dispõe 

que: 

Dependerá da elaboração de 

estudo prévio de impacto 

ambiental, EPIA e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental - 

RIMA a serem submetidos à 

apreciação de órgão estadual 

competente o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio 

ambiente, tais como: 
 

(...) 
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XIV - exploração econômica de 

recurso florestal nativo acima de 

100 ha (cem hectares), ou menores, 

quando atingir áreas significativas 

em termos percentuais ou de 

importância do ponto de vista 

ambiental; 

 

(...)  

 

XVII - projetos de atividade 

agrossilvipastoris contemplem 

áreas acima de 1000 ha (um mil 

hectares), ou menores, neste caso, 

quando se tratar de áreas 

significativas em termos 

percentuais ou de importância do 

ponto de vista ambiental.   

(...) 

 

 Logo, para qualquer atividade econômica, 

teremos um estudo de impacto ambiental. Então, 

para qualquer atividade econômica teremos Estudo 

de Impacto Ambiental - EIA, e Relatório de 

Impacto Ambiental - RIMA. 

O projeto em pauta pretende igualar a 

legislação estadual à Resolução n.º 01/1986 do 

Conama, que o faz alterando a redação dos incisos.  

 Tenho em mãos a Resolução n.º 01, de 23 

de janeiro de 1986, do Conama, publicada no 

Diário Oficial da União de 17 de fevereiro de 

1986. Os incisos XIV e XVII não estavam 

adequados em nosso projeto. Assim, relato pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 344/2015 e 

rejeição das Emendas n.os 1 e 2, do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, e da Emenda n.º 3, do 

Senhor Deputado Nunes. (Muito bem!) (Pausa) 

 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Sergio 

Majeski.  

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Cacau Lorenzoni, Eliana 

Dadalto e Pastor Marcos Mansur) 

  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente, na semana passada falei bastante 

sobre esse projeto. E volto a dizer: é uma 

temeridade que alteremos qualquer legislação 

ambiental no sentido de flexibilizá-la.  

 Hoje o Brasil tem um problema sério de 

falta d’água e no Espírito Santo; o norte e o 

noroeste estão vivendo próximo de uma 

calamidade. Mais duas ou três semanas sem chuva 

e a maioria dos municípios do norte e do noroeste 

do estado terão seriíssimos problemas de 

abastecimento. 

 Estive no noroeste do Estado, em 

Ecoporanga, Água Doce e Barra de São Francisco, 

no final de semana que passou. A vegetação 

simplesmente secou. No norte de Colatina, acima 

do Rio Doce, temos a impressão que estamos 

vivendo no sertão, no seu período mais seco.  

 Na semana passada, justificou-se que esse 

projeto, de alguma forma, beneficiava os 

agricultores do Espírito Santo. Contesto essa 

informação pelo fato de que estamos falando de 

ampliar as áreas que vão necessitar de EIA/Rima 

de trezentos hectares para mil hectares.  

 Hoje, para quem conhece a realidade da 

agricultura, quem no Espírito Santo tem trezentos 

hectares de terra? Quase ninguém. Noventa por 

cento dos agricultores capixabas - isso são dados 

técnicos - têm áreas de terras inferiores a cinco 

hectares. Hoje, uma pessoa que tenha duzentos, 

duzentos e cinquenta ou cento e cinquenta hectares 

de terra é quase que privilegiado.  

Na verdade, este projeto não beneficia 

agricultor nenhum praticamente. Acima de mil 

hectares de terra têm-se os grandes 

empreendimentos do estado, que nada tem a ver 

com agricultura familiar, agricultura de produção 

de alimentos ou que o valha. Este projeto beneficia 

diretamente, mesmo que o propósito não seja esse, 

a monocultura do eucalipto.  

Qualquer tipo de monocultura, quem 

conhece um pouco de meio ambiente e de 

agricultura sabe, é ruim. Mesmo a monocultura do 

café ou de outro produto alimentício é ruim, 

porque tende a gerar pouco emprego, promover 

mais erosão. No caso da monocultura do eucalipto, 

tanto pior. Ela incentiva a concentração de terra, 

não gera emprego, causa danos ambientais.  

O plantio de eucalipto tem crescido de 

forma desenfreada no estado. Nos anos 80 ou no 

começo da década de 90, falei sobre isso, chegou-

se a aprovar um mapeamento agroecológico para 

definir para onde o eucalipto poderia crescer, mas 

isso não aconteceu. Essa lei foi aprovada, mas 

depois derrubada. Entraram no Supremo e 

conseguiram derrubá-la, infelizmente.  

Lastimo muito, pelo encaminhamento que 

as coisas foram dadas através das comissões, que 

esta lei seja aprovada. Mais uma vez afirmo que 

ela não beneficia em hipótese nenhuma mais de 

noventa e cinco por cento dos agricultores 

capixabas. Ela está ampliando de trezentos hectares 
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para mil hectares as áreas necessárias de 

EIA/Rima. Quem é ou quantos são os agricultores 

capixabas que têm quatrocentos, quinhentos, 

seiscentos ou mil hectares? Raríssimos. Esta lei 

parece-me com o endereço certo: beneficiar os 

empreendimentos e, sobretudo, a ampliação 

indiscriminada do plantio de eucalipto. Uma coisa 

que só degrada e contribuiu muito para secar as 

nascentes e empobrecer ainda mais o estado. 

Notem qual é o IDH dos municípios onde 

se domina a policultura de pequenas propriedades, 

como Santa Maria de Jetibá, Marechal Floriano, 

Domingos Martins. Mesmo ali o eucalipto tem 

crescido desenfreadamente. Observem nos 

municípios, onde se predomina a plantação de 

eucalipto, qual é o IDH deles. 

Portanto, mais uma vez lastimo muito 

mesmo que as comissões tenham aprovado este 

projeto, rejeitando as minhas emendas e as do 

Senhor Deputado Nunes. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Hudson Leal) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. NUNES - (PT) - Senhor Presidente, 

pela ordem! Peço a palavra para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Nunes.  

 

O SR. NUNES - (PT - Sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente e senhores membros 

da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, peço 

aos nobres deputados que compõem a Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente que olhem com muito 

carinho esta proposta que em parte vem do 

governo. Acho que têm itens que devem ter pesado 

um pouco na elaboração desse projeto.   

Em sua justificativa o governo fala somente 

de adequação da lei estadual à resolução do 

Conama. É isso que precisamos olhar com muito 

carinho.  

Com relação ao inciso XVII, é para 

adequação à resolução do Conama, mas o XIV 

não. Não há, em nenhum momento, na citação da 

justificativa algo que justifique a palavra nativa. É 

importante estarmos atentos a isso. Vejam o que 

fala o inciso XVII: 

 
XVII - Projetos de Atividades 

Agrossilvipastoris que contemplem 

áreas acima de 1.000 ha (mil 

hectares), ou menores, neste caso, 

quando se tratar de áreas 

significativas em termos 

percentuais ou de importância do 

ponto de vista ambiental. 

 

Agrossilvipastoris é quando na mesma área 

se pode plantar eucalipto e fazer consórcio, 

inclusive com pasto, plantio de café, enfim, pode 

utilizar a mesma área plantando em consórcio. 

Com relação ao XIV, exploração 

econômica de recurso florestal nativo, dessa 

palavra nativo subentende-se que não precisa de 

estudo de impacto ambiental no plantio acima de 

cem hectares. Essa é a nossa preocupação. 

Qualquer produtor pode plantar eucalipto perto de 

uma nascente sem precisar de estudo de impacto 

ambiental. Esse é o maior problema nessa 

mensagem do governo. 

Portanto, pedimos aos companheiros, 

membros da Comissão de proteção ao Meio 

Ambiente, que olhem com muito carinho, porque 

estamos abrindo brecha na lei para fazer uso de 

plantio de eucalipto em todo o território do Estado 

do Espírito Santo sem estudo de impacto 

ambiental. Esse é o maior problema. 

A Lei Estadual n.º 4.701, em seu art. 75 

diz: 

Art. 75 - Dependerá da elaboração 

de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental - 

EPIA e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental - RIMA a serem 

submetidos à apreciação de órgão 

estadual competente o 

licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, 

tais como: 
 

I - estrada de rodagem com uma ou 

mais faixas de rolamento; 

II - ferrovias e hidrovias; 

III - portos e terminais de minérios, 

petróleo e produtos químicos; 

(...) 

XIV - exploração econômica de 

recurso florestal elevadas acima de 

100 ha (cem hectares),...  
 

 Não fala a palavra nativo. Está sendo 

acrescentada a palavra nativo e o plantio de 

eucalipto e plantios outros de excesso poderão ser 

feito sem estudo de impacto ambiental. Essa é 

nossa preocupação. 

 Então, Senhor Presidente da Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente, peço à bancada do 

nosso partido que vote contra o parecer de V. Ex.ª. 

Obrigado! (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
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(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 Senhor Deputado Nunes, no inciso XIV 

está exploração econômica de recurso florestal 

nativo acima de cem hectares, e na resolução do 

Conama está exploração econômica de madeira ou 

de lenha. Significa a mesma coisa, no caso, 

madeira ou lenha nativa da região. Só foram 

trocados os termos, mas na realidade é a mesma 

coisa. 

 O Senhor Deputado Sergio Majeski, muito 

bem legalista, usou da palavra. Concordo com S. 

Ex.ª em alguns pontos, mas, como somos 

legalistas, estamos adequando a lei estadual à 

resolução do Conama no texto integral. Existem 

muitos embates jurídicos de grandes proprietários 

que causam desperdício de recurso público, porque 

nossos advogados têm que ficar defendendo. E o 

que vale é a resolução federal da União, da 

Conama. Estamos adequando a lei estadual à 

resolução do Conama. Não estamos mudando uma 

lei ambiental para o governo fazer uma nova lei 

ambiental no Estado do Espírito Santo. Ele só está 

adequando à resolução do Conama para que não 

hajam imbróglios jurídicos para o Estado do 

Espírito Santo e, assim, nossos advogados ficarem 

defendendo e, no final das contas, ganhar a outra 

parte do mesmo jeito. 

 Como V. Ex.ª mesmo falou: noventa e 

cinco por cento das propriedades do estado são 

micro e pequenas propriedades, até cinco hectares, 

e cinco por cento são dessas grandes propriedades. 

Então, temos, digamos assim, um percentual muito 

pequeno do estado atingido pelo projeto de lei, que 

V. Ex.ª tem falado, que atingirá grandes 

proporções. Mas apenas cinco por cento - tirei do 

próprio discurso de V. Ex.ª - dessas propriedades 

serão atingidos. 

 Temos sim, como legalistas que somos, 

acredito na integridade de V. Ex.ª como legalista 

também, que adequar para que os nossos juristas 

fiquem desembolados, digamos assim, para que 

possam atuar em outras áreas. 

 Senhor Deputado Nunes, respondendo a 

sua questão: só foi trocado do termo do Conama: 

exploração econômica de madeira ou de lenha para 

exploração econômica de florestas nativas. E toda 

a parte do artigo que está aqui: Logo, para 

qualquer atividade econômica, teremos Estudo de 

Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 

Ambiental. Então, para qualquer atividade 

econômica no estado do Espírito Santo das 

propriedades têm que ser feitos os dois estudos. É 

uma regulamentação, não ficará solto e 

desordenado.  

Por isso que meu relatório é pela aprovação 

do Projeto de Lei n.º 344/2015, rejeitando as três 

Emendas, n.os 1 e 2 do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, e a Emenda n.º 3 do Senhor Deputado 

Nunes. É o meu relatório. 

Continua em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) 

- Com o relator. 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Senhora Presidenta, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente, sem as emendas.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Concedo a palavra à 

Comissão de Finanças, para que esta ofereça 

parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Senhora Presidenta, 

na ausência do Senhor Deputado Dary Pagung, 

Presidente da Comissão de Finanças, na forma 

regimental, assumo a presidência e convoco seus 

membros, os Senhores Deputados Doutor 

Hércules, Raquel Lessa e Freitas. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de 

Finanças, o nosso relatório acompanha o relatório 

do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, sem 

emendas. (Muito bem!) (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 

- Com o relator.  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Senhora Presidenta, o 

parecer foi aprovado, sem as emendas, à 

unanimidade, pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
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A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Concedo a palavra à 

Comissão de Justiça, para que esta ofereça parecer 

oral à emenda apresentada pelo Senhor Deputado 

Nunes na Comissão de Defesa da Cidadania. 

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - Senhora Presidenta, na 

ausência do Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

Presidente da Comissão de Justiça, na forma 

regimental assumo a presidência e convoco seus 

membros, os Senhores Deputados Padre Honório, 

Eliana Dadalto, Doutor Rafael Favatto, Almir 

Vieira e Gildevan Fernandes.   

Designo para relatar a emenda o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV 

- Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta e 

senhores membros da Comissão de Justiça, o nosso 

parecer ao Projeto de Lei n.º 344/2015, de autoria 

do Governo do Estado, também é, no mesmo 

sentido, pela manutenção do texto original, não 

acolhendo as emendas apresentadas na Comissão 

de Defesa da Cidadania. (Muito bem!)  

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - Em discussão o 

parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Contra o relator.  

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - 

Contra o relator.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator.  

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Com o 

relator.  

 

A SR.ª PRESIDENTA DA COMISSÃO - 

(RAQUEL LESSA - SD) - A Presidência 

acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado, 

contra dois votos, pela Comissão de Justiça.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei n.º 344/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem verbalmente. (Pausa)  

Aprovado, sem as emendas. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhora Presidenta, pela ordem! Peço a palavra 

para justificação de voto.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, como 

já tinha dito antes, é lamentável a argumentação de 

que estamos adequando uma lei a uma resolução 

do Conama, entendam bem, não é ao Código 

Florestal ou a uma lei federal, mas apenas a uma 

resolução do Conama, quando, na verdade, uma 

resolução não é superior a uma lei. E os Estados 

têm, sim, autonomia para manter, não são 

obrigados a adequar nada à resolução do Conama. 

Hoje, esta Casa aprovou uma lei que, sim, é 

muito ruim para a questão ambiental, ela é ruim 

para as questões socioeconômicas. Vejam bem que 

quando digo que ela beneficia apenas a expansão 

do plantio de eucalipto é porque o que acontece 

hoje em dia? Esses empreendimentos, notadamente 

a Fibria, no caso do Estado, e outras mais, elas 

podem arrendar terrenos. Hoje, por exemplo, um 

terreno de trezentos e cinquenta hectares precisa do 

EIA/RIMA. A partir de agora não precisa mais. 

Então, posso expandir o eucalipto para uma área de 

trezentos e cinquenta, de quatrocentos, outra de 

quinhentos, outra de seiscentos e, na soma, isso 

chegar a dez mil, vinte mil, trinta mil, cinquenta 

mil, cem mil hectares de terra sem que nenhum 

estudo de impacto ambiental tenha sido feito 

porque essas terras não vão se somar e a cada mil 

hectares plantados não será preciso o EIA/RIMA.  

Então, a ideia de que esta lei 

obrigatoriamente tem que se adequar ao Conama 

não é verdadeira. A ideia de que temos tantos 

problemas na Justiça com proprietários de terras 

que entram na Justiça é questionável, uma vez que 

o número de pessoas com mais de trezentos 

hectares de terras no Estado é muito pequeno. Eu 

lamento muito. 

Então, quando falamos de questões 

ambientais e da nossa preocupação com a falta de 

água, nossa preocupação com a seca e não sei mais 

o quê, não entendemos nada. Não entendemos o 

que está acontecendo.  

Hoje no norte do Estado já temos uma 

região que está ameaçada pela falta de água, ou 

está coberta por eucalipto, ou por cana ou por 

pastagem. Só monocultura. A questão da seca pode 
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ser periódica. Existem questões naturais 

envolvidas. Mas, em grande parte, está relacionada 

ao desmatamento, ao uso irregular do solo e à falta 

de cumprimento da legislação ambiental vigente, 

infelizmente. Hoje, se não entendermos isso, 

vamos de tempos em tempos, formar um comitê de 

emergência para resolver o problema da seca. Ora, 

se aquilo que pode fazer a diferença em curto e 

médio espaço de tempo desconsideramos 

completamente como se estivéssemos falando de 

coisas diferentes, isto é, uma coisa é o 

desmatamento, outra coisa é o plantio de eucalipto, 

outra coisa é a monocultura, outra coisa é a 

legislação ambiental. Estamos falando de uma 

mesma coisa. Infelizmente faltou aprofundamento 

para entendermos claramente que acabamos de 

aprovar uma lei que prejudica o meio ambiente, 

prejudica o Estado e não traz benefício algum nem 

para a sociedade e nem para os pequenos 

agricultores.  

Lembramos, mais uma vez, que mais de 

noventa e cinco por cento dos agricultores 

capixabas têm menos de cinco hectares de terra. 

Portanto, isso nada tem a ver com melhoria de 

condição social, não tem nada a ver com 

agricultura sustentável, não tem nada a ver com 

preservação ambiental e não tem nada a ver com 

garantir os mananciais. Nada, absolutamente nada. 

Já disse e repito: isso só beneficia os grandes 

empreendimentos e a monocultura do eucalipto. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

   

 O SR. NUNES - (PT) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Nunes. 

 

 O SR. NUNES - (PT - Sem revisão do 

orador) - Senhora Presidenta, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, confesso que V. Ex.ª, 

Senhora Presidenta, colocou em votação essa 

matéria e pode ser que eu, não muito atento, acabei 

não acompanhando. Gostaria de perguntar a V. 

Ex.ª quem é que votou contra esse projeto porque 

pelo que estou percebendo, acho que foi unânime e 

não é verdade. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Só votou contra o Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

 O SR. NUNES - (PT) - Então, quero 

registrar o meu voto contrário também.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Solicito à Taquigrafia que 

registre o voto contrário do Senhor Deputado 

Nunes. 

 

O SR. NUNES - (PT) - Obrigado, Senhora 

Presidenta. (Muito bem!)  

  

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) -  Pois não.  

O Senhor Deputado Padre Honório está 

dizendo que também votou contra a aprovação do 

projeto. Portanto, três deputados votaram contra. 

Mas quero dizer, só para ficar muito claro, que 

seguimos literalmente a leitura do projeto para a 

aprovação ou rejeição e foi aprovado pela maioria, 

com apenas três votos contrários.  

 

  O SR. FREITAS - (PSB) - Senhora 

Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Freitas.  

 

O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do 

orador) - Senhora Presidenta, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, venho justificar o meu voto 

porque percebi que alguns votos foram mudados 

depois da votação e até a partir da justificativa de 

voto do Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Votei a favor porque considero o projeto 

importante para a diversificação do setor produtivo 

agrícola no Espírito Santo. Penso que o governo do 

Estado acerta em oportunizar a diversificação para 

os pequenos proprietários e, principalmente, para 

os produtores.  

Fico imaginando, Senhor Deputado 

Guerino Zanon, o que seria da nossa mata atlântica 

se não fosse permitido plantar eucalipto. O que 

seria? Estamos para ganhar um selo da pimenta do-

reino, em função de que estamos usando material 

que não é da mata atlântica para produzir a pimenta 

que até há pouco tempo o Espírito Santo todo 

produzia pimenta usando madeira de lei e agora já 

não vemos mais produção de pimenta em madeira 

de lei.  

O que diz o projeto? Permite, no limite 

máximo de cem hectares, não ter a licença do 

EIA/RIMA desnecessário para a produção de 

eucalipto, para qualquer coisa. 

Senhor Deputado Almir Vieira, cem 

hectares são vinte alqueires e com vinte alqueires 

não dá para fazer monocultura. Vinte alqueires não 

é latifúndio. Vinte alqueires tem um pequeno 

proprietário e ainda permite a diversificação de 

produção em cem hectares, em vinte alqueires. 

Com vinte alqueires para sobrevivência o produtor 
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não tem como plantar só eucalipto para sobreviver 

até porque para o produtor de eucalipto fazer o 

primeiro corte leva de seis a sete anos. Então, o 

que permite essa pessoa a plantar? Permite a ele 

cultivar pimenta, café, mamão, enfim, fazer uma 

diversificação de produção.  Só sobrevive, hoje, no 

setor produtivo quem faz uma produção 

consorciada. Com só uma cultura, hoje, não dá 

para sobreviver porque em um momento ou outro o 

preço de uma determinada produção estará em 

baixa e na hora que um estiver em baixa o outro 

poderá dar a oportunidade de fazer uma média 

interessante. Quando a pessoa tem a oportunidade 

de produzir em um pequeno pedaço dos cem 

hectares, de produzir eucalipto, fará a produção 

para fazer a cerca dele, para fazer a estaca da 

pimenta dele. Então, o projeto é de alto alcance 

social. Por que o produtor não pode produzir isso 

dentro da propriedade dele? Por que ele terá de 

ficar na mão da monocultura? Aí, sim, a pessoa 

submeteria o proprietário de cem hectares refém da 

monocultura do eucalipto. Então, o projeto é de 

grande alcance, é altamente interessante para os 

pequenos proprietários que produzem consorciados 

e diversificados.  

Senhora Presidenta, votei a favor do 

projeto porque ele é excepcional, pois elimina a 

burocracia que é o que mais precisamos fazer para 

os pequenos proprietários que produzem muito 

mais do que os grandes proprietários. Parabéns, 

Governador Paulo Hartung, pelo projeto! Está 

justificada minha aprovação ao projeto. (Muito 

bem!)  
 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Edson Magalhães) 

   

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - A Presidenta, de ofício, 

solicita aos Senhores Deputados que registrem 

presença nos terminais eletrônicos, para efeito de 

verificação de quorum para manutenção da sessão. 

(Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Amaro Neto, 

Cacau Lorenzoni, Doutor Rafael 

Favatto, Enivaldo dos Anjos, 

Freitas, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, 

Marcos Bruno, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur, Sandro Locutor e 

Sergio Majeski) 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, Eliana 

Dadalto, Guerino Zanon, Luzia 

Toledo, Padre Honório e Raquel 

Lessa)  

 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) - Registraram presença oito 

Senhores Deputados.  

Não há quorum para manutenção da sessão, 

pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 

29 de setembro de 2015, para a qual designo  

 

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

 

ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 15/2015; discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 

356/2015 e 287/2015; discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Resolução n.º 53/2015; 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 12/2015; discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 

376/2015; discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Resolução n.º 55/2015; discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 

378/2015; votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Resolução n.º 13/2015; 

discussão única dos Projetos de Lei n.os 247/2015 e 

229/2013; discussão única dos Projetos de Decreto 

Legislativo n.os 58/2015, 60/2015 e 62/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 11/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, 

dos Projetos de Lei n.os 84/2015, 118/2015, 

158/2015, 195/2015 e 256/2015; discussão 

especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

199/2015; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 

Projetos de Decreto Legislativo n.os 66/2015, 

67/2015, 68/2015, 69/2015, 70/2015 e 71/2015; 

discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de 

Lei n.os 334/2015 e 342/2015. 

Está encerrada a sessão. 

 

 

 Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

um minuto. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixou de comparecer a presente sessão 

o Senhor Deputado Da Vitória. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30m 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30m 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 

 

COMISSÃO DE CULTURA E DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 9h30min 

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: 13h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

Dia: terça-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

Dia: segunda-feira 

Horário: 12h30min 

Local:  Plenário “Rui Barbosa” 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 

NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 12h30min 

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: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 
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