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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO N º 1418 

 

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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, ROZANNA CARNIATO 

CARDOZO, do cargo em comissão de Assessor 

Junior da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 
ATO N º 1439 

 

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, FERNANDO CAMPANHA, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1440 

 

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, LEANDRA FERREIRA DE SOUZA 

BEZERRA, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO N º 1441 

 

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, ROZANNA CARNIATO CARDOZO, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Sergio 

Gianórdoli, por solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1442 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 1381, 

publicado no Diário do Poder Legislativo em 

23/12/2014, que exonerou SINVALDO CORTES 

PASSOS, do cargo em comissão de Subcoordenador 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

SCGRP, do gabinete do Deputado Gildevan 

Fernandes. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
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SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1443 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 1380, 

publicado no Diário do Poder Legislativo em 

23/12/2014, que exonerou LEILSON DUARTE, do 

cargo em comissão de Supervisor-Geral de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código SGGRP, do 

gabinete do Deputado Gildevan Fernandes. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1444 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 1437, 

publicado no Diário do Poder Legislativo em 

06/01/2015, que nomeou WESLEY SUIM TONINI, 

para exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TSGRP, no gabinete do Deputado Sergio Gianordoli. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1445 

 

 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, WELDER BARROS RIBEIRO, 

do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete do Deputado Sandro Locutor, por 

solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1446 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

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

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

janeiro de 1994, LEONARDO TAVARES DE 

FARIAS, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Sandro Locutor, 

por solicitação do próprio Deputado. 

 

  PALÁCIO DOMINGOS 

MARTINS, em 06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1447 

 

 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, SIMONE JUSTINO DE 

OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1448 

 

 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, ALEXANDRE PEREIRA 

MACHADO, do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, do gabinete do Deputado Dary Pagung, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 150030/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1449 

 

 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, EMERSON FAGUNDES 

STORCHE, do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, do gabinete do Deputado Freitas, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 150019/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1450 

 

 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, ROSILDA SCARDUA 

MENEGHEL, do cargo em comissão de Técnico 

Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TSGRP, do gabinete do Deputado Gilsinho 

Lopes, por solicitação do próprio Deputado, contida 

no processo nº 150020/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1451 
 

 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, DENILSON JOSE DE 

OLIVEIRA, do cargo em comissão de Supervisor-

Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código SGGRP, do gabinete do Deputado Sandro 

Locutor, por solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1452 

 

 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, LEONARDO TAVARES DE FARIAS, 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. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1453 

 

 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, LUIZ PAULO SILVA, para exercer o cargo 

em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TSGRP, no 

gabinete do Deputado Sergio Gianordoli, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 150029/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1454 

 

 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, JOSÉ AMÉRICO MERLO, para exercer o 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, no 

gabinete do Deputado Sergio Gianordoli, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 150029/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1455 

 

 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, PRISCILLA CARVALHAL DE 

OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 

Deputado Sergio Gianordoli, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

150029/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1456 

 

 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, AGUINALDO CELANTE, para exercer o 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, no 

gabinete do Deputado Sergio Gianordoli, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 150029/2015. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1457 
 

 

 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, KEZIA VAZ DA SILVA 

GRIGOLETO, para exercer o cargo em 

comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

150019/2015. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1458 

 

 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, EDIVAN MENEGHEL, para exercer 

o cargo em comissão de Técnico Sênior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TSGRP, no gabinete do Deputado Gilsinho 

Lopes, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 150020/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1459 

 

 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, DENILSON JOSE DE OLIVEIRA, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor 

Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

SOLANGE LUBE 

1ª Secretária 

ROBERTO CARLOS 

2º Secretário 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

2. CONTRATADO: CARLA CRISTHINA 

GODIM 

 

3. 

ESPECIFICAÇÃO: 

ESTÁGIO 

EDUCACIONAL – 

Ensino Médio 

 

4. VIGÊNCIA: 09.01.2015 a 08.01.2016 

 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$762,43 (setecentos e 

sessenta e dois reais e 

quarenta e três centavos). 

 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

2. CONTRATADO: CLERISTON NAODOPH DE 

MEDEIROS 

 

3. 

ESPECIFICAÇÃO: 

ESTÁGIO EDUCACIONAL – 

Ensino Superior 

 

4. VIGÊNCIA: 05.01.2015 a 04.01.2016 

 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecentos e um 

reais e cinco centavos). 

 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA 

 

3.3.90.36.00 

 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

2. CONTRATADO: PAULO FELIPE  

GONÇALVES  

TEIXEIRA 

 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL – 

Ensino Superior 

 

4. VIGÊNCIA: 06.01.2015 a 05.01.2016 

 

5. VALOR MENSAL DO 

CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecentos e 

um reais e cinco 

centavos). 

 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA 

3.3.90.36.00 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO 

DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 Fica rescindido, a partir de 05/01/2015, de 

acordo com a cláusula primeira, do Termo de 

Compromisso de Estágio de Complementação 

Educacional, firmado entre a Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo e a estagiária da 

Faculdade Capixaba da Serra – MULTIVIX, 

LETICIA QUADRA SIQUEIRA DA VICTORIA. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO 

DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 Fica rescindido, a partir de  10/12/2014, de 

acordo com a cláusula primeira, do Termo de 

Compromisso de Estágio de Complementação 

Educacional, firmado entre a Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo e a estagiária da 

Faculdade Brasileira - MULTIVIX Vitoria, 

DANIELA CASTRO KLING. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor–Geral da Secretaria 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

PORTARIA Nº 967 

 

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, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora abaixo 

relacionada, reservando-lhe o direito de gozar os dias 

restantes em época oportuna: 

 
Servidora Matrícula Período 

Marcado 

A partir 

de 

Dias 

restantes 

LUIZA 

BORGES 

MACEDO 

207897 
08/12/2014 a 

06/01/2015 
23/12/2014 

15 (quinze) 

dias restantes 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 968 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2012, da servidora abaixo 

relacionada. 

 
Servidora Matrícula Período Quantidade de dias 

FABRICIA MARIA 

JEVEAUX 

OLIVEIRA 

204294 
12 a 

23/01/2015 
12 (doze) dias restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

 

PORTARIA Nº 969 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, do servidor abaixo 

relacionado. 
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Servidor Matrícula Período Quantidade de 

dias 

BERNARDO 

ALMEIDA DO 

VALLE 

203272 12 a 27/01/2015 
16 (dezesseis) dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 970 

 

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 para o período de 05 a 

19/01/2015, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2014, do servidor ANDRE GOMES 

GIORI, matrícula nº 206329, restando 15 (quinze) 

dias para época oportuna de acordo com Art. 1º, § 14 

Lei Complementar nº 792/2014. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 971 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora abaixo 

relacionada. 

 
Servidora Matrícula Período Quantidade de dias 

GRAZIELA 

ORTEGA 

MARINHO 

204475 
05 a 

24/01/2015 
20 (vinte) dias restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 972 
 

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 as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, para serem gozadas 

integralmente em época oportuna, dos servidores 

abaixo relacionados: 

 
Servidores Matrícula Período 

marcado 

Quantidade de dias 

BERNARDO 

ALMEIDA DO 

VALLE 

203272 
05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

CLARA MARIA 

ZUCARATO DIAS 

AMORIM 

201224 
05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

FABIANA 

NASCIMENTO DA 

SILVA 

MASCARENHAS 

201308 
02/01 a 

31/01/2015 
30 (trinta) dias 

ISAAC JACINTHO 

BALDOTTO 
207951 

05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

MARIA DE 

LOURDES 

ZAMPROGNO 

DARIO 

016600 
05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

MARIA JOSÉ 

MARIANI 
201158 

05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

MARISA DE 

OLIVEIRA PONTES 

MERÇON 

203324 
05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

NILTON GOMES 

JÚNIOR 
203327 

05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

RITA DE CASSIA 

BRAGGIO BODART 
35716 35716 30 (trinta) dias 

TIAGO PEIXOTO 

PONTES 
207978 

05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

WESLEY OLIVEIRA 

MASCARENHAS 
201439 

05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 973 

 

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 as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, dos servidores 

abaixo relacionados. 

 
Servidores Matrícula Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

CELINA MARIA 

DE SOUZA 

SANTOS 

203198 
05/01 a 

03/02/2015 

03/08 a 

1º/09/2015 

30 (trinta) 

dias 

FABIANA 

PONTES 

GONÇALVES 

DA SILVA 

203285 
12/01 a 

10/02/2015 

15/01 a 

13/02/201

5 

30 (trinta) 

dias 

ORLANDO 

HENRIQUE 

BOURGUIGNON 

SANTOS 

35852 
02/01 a 

31/01/2015 

05/01 a 

03/02/201

5 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 
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PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 974 

 

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 as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, para serem gozadas 

integralmente em época oportuna, da servidora 

abaixo relacionada: 

 
Servidora Matrícula Período 

marcado 

Quantidade de dias 

FABRICIA 

MARIA 
JEVEAUX 

OLIVEIRA 

204294 
06/01 a 

04/02/2015 
30 (trinta) dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 975 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH e de 

acordo com a Lei Complementar 792/2014 § 14), 

resolve, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, da servidora abaixo 

relacionada, restando 15 (quinze) dias para época 

oportuna. 

 
Servidora Matrícula Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

MARCIA 

REGINA 

QUEIROZ 

201063 
26/01 a 

24/02/2015 

19/01 a 

02/02/2015 

15 (quinze) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 976 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH e de 

acordo com a Lei Complementar 792/2014 § 14), 

resolve, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, das servidoras 

abaixo relacionadas, restando 15 (quinze) dias para 

época oportuna. 

 
Servidoras Matrícula Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quanti

dade 

de dias 

ANDRESSA 

DOS SANTOS 

RIBEIRO 

201155 
05/01 a 

03/02/2015 

12 a 

26/01/2015 

15 

(quinze) 

dias 

MARTA 

NUNES 

QUEIROZ 

201029 
15/01 a 

13/02/2015 

05 a 

19/01/2015 

15 

(quinze) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

05 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 977 

 

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 as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, dos servidores 

abaixo relacionados. 

 
Servidores Matrícula Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantida

de de dias 

GABRIEL 

FRAGA 

MARINHO 

DA 

FONSECA 

205781 

1º/06 a 

30/06/2015 

05/03 a 

03/04/2015 

30 (trinta) 

dias 

LUCIANE 

ARAGAO 

BARRETO 

DE SOUZA 

200469 

09/03 a 

07/04/2015 

20/02 a 

21/03/2015 

30 (trinta) 

dias 

OLIMPIO 

VIANA 

MORAES 

203516 
02/03 a 

31/03/2015 

12/01 a 

10/02/2015 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 978 

 

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, 
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TRANSFERIR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, para serem gozadas 

integralmente em época oportuna, dos servidores 

abaixo relacionados: 

 
Servidores Matrícula Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

CARLOS ROBERTO 

LOPES DE ANGELO 
203281 

05/01 a 

03/02/2015 

30 (trinta) 

dias 

LIZIANY DIAS DE 

SOUZA SENA 
207747 

05/01 a 

03/02/2015 

30 (trinta) 

dias 

PATRICIA RIPARDO 

TONINI 
203328 

12/01 a 

10/02/2015 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 979 

 

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 as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora abaixo 

relacionada. 

 
Servidora Matrícula Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

LIZIANY DIAS 

DE SOUZA 

SENA 

207747 
05/01 a 

03/02/2015 

12/01 a 

10/02/2015 

30 (trinta) 

dias 

 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 980 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora abaixo 

relacionada. 

 
Servidora Matrícula Período Quantidade de dias 

ADRIANA 

ZAMPIERI 
204955 

08 a 

28/01/2015 
21 (vinte e um) dias restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 981 

 

O DIRETOR-GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH e de 

acordo com a Lei Complementar 792/2014 § 14), 

resolve, 
 

MARCAR, as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2014, da servidora abaixo 

relacionada, restando 15 (quinze) dias para época 

oportuna. 

 
Servidora Matrícula Período 

marcado 

Quantidade de dias 

KARLA ODETE 

MACHADO DE 

OLIVEIRA 

203316 
19/01 a 

02/02/2015 
15 (quinze) dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

PORTARIA Nº 982 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, da servidora abaixo 

relacionada. 

 
Servidora Matrícula Período Quantidade de dias 

SIMONE 

VICTOR 
201062 

05/01 a 

03/02/2015 
30 (trinta) dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de janeiro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 

(*) PORTARIA Nº 964 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve: 

 

 TRANSFERIR as férias regulamentares, 

referentes ao exercício de 2015, da servidora abaixo 

relacionada. 

 

Servidora Matrícula 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

ANDRESSA 

MANSKY SÁ 

PEREIRA 

207201 
06/07 a 

04/08/2015 

05/01 a 

03/02/2015 

30 (trinta) 

dias 

 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de dezembro de 2014. 

 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Diretor de Recursos Humanos 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 

 

 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo nº: 141489/2014 

Pregão Eletrônico nº 036/2014 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo torna pública, de acordo com o Decreto 

Federal 7.892/2013, a celebração da Ata de Registro 

de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº. 

036/2014. 

 

Objeto: Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE 

CAFÉ EMBALADO A VÁCUO – GÊNERO 

ALIMENTÍCIO. 

 

A Ata da empresa registrada, conforme abaixo, 

encontra-se à disposição dos interessados no site: 

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

Legislativo”, “Atas”. 

 

Contato: Supervisão da Comissão de Licitação – 

SCL/ALES.  

 

E-mail: scl@al.es.gov.br; Tel: (27) 3382-3874. 

Órgão Gerenciador: Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Ata nº 008/2014 

 

Empresa: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME. 

Lote Único: Aquisição de café embalado a vácuo – 

gênero alimentício. 

Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de 

Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior à 

data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a 

sua prorrogação. 

 

Vitória, 06 de janeiro de 2015. 

 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS 

 

Processo nº: 141639/2014 

Pregão Eletrônico nº 046/2014 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo torna pública, de acordo com o Decreto 

Federal 7.892/2013, a celebração da Ata de Registro 

de Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº. 

046/2014. 

Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, 

COM FORNECIMENTO DE TODO O 

MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS 

PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA 

SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS 

SETORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ALES. 

 

A Ata da empresa registrada, conforme abaixo, 

encontra-se à disposição dos interessados no site: 

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

Legislativo”, “Atas”. 

 

Contato: Supervisão da Comissão de Licitação – 

SCL/ALES. 

 

E-mail: scl@al.es.gov.br; Tel: (27) 3382-3874. 

 

Órgão Gerenciador: Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

 

 

Ata nº 011/2014 

 

 

Empresa: CHAVEIRO DA TERRA 

COMERCIAL LTDA ME . 

Lote Único: Contratação de empresa especializada 

em prestação de serviços de chaveiro, com 

fornecimento de todo o material e mão de obra 

necessários para a execução dos serviços, para suprir 

as necessidades dos diversos setores da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES. 

Vigência: O prazo de vigência da Ata de Registro de 

Preços é de 01 (um) ano, contado do dia posterior à 

data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a 

sua prorrogação. 

http://www.al.es.gov.br/
mailto:scl@al.es.gov.br
http://www.al.es.gov.br/
mailto:scl@al.es.gov.br
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Vitória, 06 de janeiro de 2015. 

 
OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

 

 

RESUMO DO CONTRATO Nº 031/2014 

 

A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 

do Setor de Contratos e Convênios da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 26 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 

pública a celebração do Contrato, conforme 

descrito abaixo: 

 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. 

 

CONTRATADA: UNISEG – SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA LTDA-ME 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada 

para a prestação de serviços de vigilância 

patrimonial armada e desarmada a ser executada 

nas dependências e no entorno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, bem 

como na torre de transmissão de TV onde estão 

instalados equipamentos da Câmara dos 

Deputados em comodato com a ALES. 

 

 

VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 

252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil 

reais) correspondendo ao valor mensal de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais). 

 

 

VIGÊNCIA: A vigência do Contrato terá início 

no dia 03 de dezembro de 2014 e terá duração de 

12 (doze) meses. 

  

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37 

 

 

ATIVIDADE: 2001. 

 

PROCESSO: 132054 

 
 

GESTOR DO CONTRATO: EVANDRO 

ARMINI GOMES 
MATRICULA: 201408 

SUPLENTE: CHARLES LOURENÇO 

SCÁRDUA 

MATRÍCULA: 207198 

 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em Vitória, 05 de janeiro de 2015. 

 
OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

 

 

 

RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 

SERVIDOR – ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

 

A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo em 

atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 

artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna pública a celebração do Convênio, 

conforme descrito abaixo: 

 

CEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO – SEDU 

 

CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. 
 

OBJETO: Cessão do Servidor da 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

– SEDU, Fernando Campanha, nº funcional 

283414-51, ocupante do cargo de professor 

MAPB-12, para atuar junto à CESSIONÁRIA, 

exercendo cargo em comissão, sem ônus para o 

CEDENTE. 

 
 

PROCESSO: 68700164/2014 
 

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO 

tem por termo inicial o dia 05/01/2015 e vigência 

até 31/12/2018. 
 

 

 

Secretaria da Assembleia 

Legislativa, em 05 de janeiro de 2015. 
 

OCTAVIO LUIZ ESPINDULA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• QUARTA-FEIRA - 07.01.15 • 

 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 STJ: STJ CIDADÃO Entenda quais são os critérios para garantir o direito à aposentadoria. Depois 

de se aposentar, é possível desistir do beneficio e voltar ao trabalho? Você 

vai ver relatos de pessoas que precisaram retornar ao oficio para 

complementar sua renda. E ainda: Uma entrevista com a coaching Marina 

Eugênia de Athayde sobre a inserção do idoso no mercado de trabalho. 

 

07h30 

FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

 

O programa traz o tema: “Saúde no Brasil em 2030”. 

08h00 

TSE: BRASIL ELEITOR Reveja as principais reportagens do ano de 2014. Na primeira retrospectiva 

acompanhe os dez anos do programa Brasil Eleitor, e ainda os dezoito anos 

da urna eletrônica. 

 

08h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Conheça mais o Espírito Santo com a Reportagem Especial “Arquivos da 

ditadura”. 

08h45 

FRENTE 

PARLAMENTAR 

CONTRA A 

COBRANÇA DO 

PEDÁGIO NA BR 101 

 

Audiência Pública em Mimoso do Sul 

10h45 SESSÃO ESPECIAL Defensoria Pública como instrumento de efetivação dos direitos do cidadão. 

12H00 

MUNICIPIOS Saiba mais sobre o Espírito Santo com a série Municípios que hoje traz: 

“Itarana”. 

 

12h30 

MP COM VOCÊ O promotor de Justiça de Afonso Cláudio, Valtair Lemos Loureiro, com 

forte atuação na área da defesa do Patrimônio Público, conta como funciona 

o trabalho do Ministério Público Estadual neste campo. Ele ainda abordou as 

leis que subsidiam as ações da Instituição contra entes públicos que praticam 

atos de improbidade administrativa e lembrou que até o cidadão comum 

pode ser enquadrado pela legislação. 

 

13h00 

UM DEDO DE PROSA David Rocha é autor do livro infanto-juvenil Folhas de Castanheira. A obra 

faz referência a recordações da infância a partir da história de um garoto que 

brinca à sombra de uma árvore de Castanheira. O escritor também fez o livro 

“Imperfeições”, de poesias adultas. As duas obras foram publicadas com 

recurso da Lei de Incentivo à Cultura João Bananeira, do município de 

Cariacica. 

13h30 

OPINIÃO A psicóloga Lorena Padilha, chefe do Centro de Atendimento às Vítimas de 

Violência e Discriminação de Vitória (CAVVID), fala sobre a violência 

contra a mulher no Estado do Espírito Santo. 

14h00 

CONTRAPONTO Até que ponto o Estado pode intervir na educação dos filhos? A palmada 

pode ser usada na educação das crianças? Essas e outras questões são 

abordadas no Contraponto que debate a “Lei da Palmada”. A advogada, 

especialista em direitos humanos pela USP, Cinthya Paiva e a psicóloga e 

psicopedagoga Cheila Monteiro falam sobre o assunto. 

14h30 

MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O programa traz o depoimento do ministro Célio Borja. Foi deputado, 

secretário de governo, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de 1991 a 1992. 

15h00 FIOCRUZ – CIÊNCIA E O programa traz o tema: “Saúde no Brasil em 2030”. 
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LETRAS 

15h30 

TSE: BRASIL ELEITOR Reveja as principais reportagens do ano de 2014. Na primeira retrospectiva 

acompanhe os dez anos do programa Brasil Eleitor, e ainda os dezoito anos 

da urna eletrônica. 

16h00 

MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

Relembre o escândalo da ação penal 470, mais conhecida como o mensalão. 

A denúncia do MPF obteve 27 condenações dos 37 acusados. O caso da 

construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, em que 

houve desvio de mais de R$ 1 bilhão. A partir da investigação do MPF, foi 

possível recuperar cerca de 450 milhões de reais do total desviado. Na 

Paraíba o MPF envolve Prefeituras, câmaras de vereadores e universidades 

em um projeto para dar mais transparência aos gastos públicos. A parceria 

permite aos alunos analisar processos de licitação que envolve o 

investimento de recursos federais. Já no Rio Grande do Sul, o MPF consegue 

na Justiça Federal reabertura do processo que investigou a morte do tenente-

coronel da Aeronáutica, Alfeu de Alcântara Monteiro após o golpe militar de 

1964. 

16h30 

MPT – TRABALHO 

LEGAL 

Câmeras de segurança no ambiente de trabalho, até onde o seu uso é 

permitido? Entenda o que  significa Dumping social. Saiba a importância do 

registro de ponto para os trabalhadores. E ainda: o trabalhador é obrigado a 

abrir conta na agência bancária que a empresa determina? 

17h00 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a vida e a carreira do cantor Roberto Carlos. 

17h30 

STJ: STJ CIDADÃO Entenda quais são os critérios para garantir o direito à aposentadoria. Depois 

de se aposentar, é possível desistir do beneficio e voltar ao trabalho? Você 

vai ver relatos de pessoas que precisaram retornar ao oficio para 

complementar sua renda. E ainda: Uma entrevista com a coaching Marina 

Eugênia de Athayde sobre a inserção do idoso no mercado de trabalho. 

18h00 

UM DEDO DE PROSA David Rocha é autor do livro infanto-juvenil Folhas de Castanheira. A obra 

faz referência a recordações da infância a partir da história de um garoto que 

brinca à sombra de uma árvore de Castanheira. O escritor também fez o livro 

“Imperfeições”, de poesias adultas. As duas obras foram publicadas com 

recurso da Lei de Incentivo à Cultura João Bananeira, do município de 

Cariacica. 

 

18h30 SOM DA TERRA O programa recebe a cantora Brícia Moraes. 

19h00 SESSÃO SOLENE Em homenagem ao  “Dia estadual da trabalhadora rural”. 

19H20 SESSÃO SOLENE Em homenagem aos “30 anos do CONEMAD”. 

22h00 

STJ: STJ CIDADÃO Entenda quais são os critérios para garantir o direito à aposentadoria. Depois 

de se aposentar, é possível desistir do beneficio e voltar ao trabalho? Você 

vai ver relatos de pessoas que precisaram retornar ao oficio para 

complementar sua renda. E ainda: Uma entrevista com a coaching Marina 

Eugênia de Athayde sobre a inserção do idoso no mercado de trabalho. 

 

22h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Conheça mais o Espírito Santo com a Reportagem Especial “Arquivos da 

ditadura”. 

22h45 

OPINIÃO A psicóloga Lorena Padilha, chefe do Centro de Atendimento às Vítimas de 

Violência e Discriminação de Vitória (CAVVID), fala sobre a violência 

contra a mulher no Estado do Espírito Santo. 

 

23h15 

MUNICIPIOS Saiba mais sobre o Espírito Santo com a série Municípios que hoje traz: 

“Itarana”. 

 

23h45 

MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O programa traz o depoimento do ministro Célio Borja. Foi deputado, 

secretário de governo, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de 1991 a 1992. 

 

00h15 TV CÂMARA – 

MEMÓRIA POLÍTICA 

Em 1946, a jovem Clara Sharf de origem judaica filiou-se ao Partido 

Comunista, assumindo a tarefa de assessorar a bancada parlamentar do 

partido no Congresso Nacional. Conheceu o então deputado Carlos 

Marighela, que viria a se tornar um líder revolucionário e o maior inimigo da 

ditadura militar. Sua união com Marighela levou-a a vida clandestina. Com a 

morte de Marighela por forças policiais, Clara exilou-se em Cuba, de onde 

só voltou em 1979, com a anistia. 

 

Legenda: (R) – REPRISE; (V) – AO VIVO 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

SÉTIMA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 

DE DEZEMBRO DE 2014. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Atayde Armani, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Elcio Alvares, 

Esmael de Almeida, Euclério Sampaio, 

Freitas, Gilsinho Lopes, José Carlos Elias, 

Lúcia Dornellas, Luiz Durão, Marcelo 

Santos, Nilton Baiano, Paulo Roberto, 

Sandro Locutor e Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) - 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão. 

 

(A convite do Presidente, assume a 

2.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Sandro Locutor)  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Convido o Senhor Deputado Sandro Locutor  a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Sandro 

Locutor lê Eclesiastes, 11:9)  

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Claudio Vereza) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à leitura 

da ata da centésima vigésima sessão ordinária, 

realizada em 16 de dezembro de 2014. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  
 

(Comparece a Senhora Deputada 

Janete de Sá) 

 

  O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Convido a Senhora Deputada Janete de Sá a 

assumir a 1.ª Secretaria e a proceder à leitura do 

Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

EMENDA ADITIVA N.º 01/2014 

Projeto de resolução 15/2014, passa a 

vigorar acrescido de um artigo com a 

seguinte redação: 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da 

sua publicação. 

 

Vitória, 12 de dezembro de 2014. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputada Estadual 

 

(Comparecem os Senhores 

Deputados Genivaldo Lievore e 

Roberto Carlos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Junte-se ao Projeto de Resolução n.º 015/2014. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 287/2014 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública e 

interesse social da atividade a ser desenvolvida pela 

Cooperativa dos Agricultores Familiares Sul 

Litorânea do Estado do Espírito Santo – CAFSUL no 

galpão do município que será construído na 

localidade de Pedra Lisa Alta, zona rural, Iconha/ES, 

conforme cópia da escritura que segue. 

 

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

publicação. 

 

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2014. 

 

Pr. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Construção de um galpão com câmara para 

climatização e conserva de produtos perecíveis, numa 

área de terra (conforme escritura anexa) na localidade 

de Pedra Lisa Alta, tendo em vista que o município 
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de Iconha tem grande parte de sua economia baseada 

na agricultura familiar. 

O galpão será construído com recursos do 

CONVÊNIO SEAG nº 008/2014 (cópia anexa), 

referente ao Programa de Desenvolvimento da 

Agricultura familiar Capixaba – “Vida no Campo”. 

Tem-se que a instalação do galpão, para 

atendimento aos agricultores familiares da CAFSUL 

e das demais associações, proporcionará a melhoria 

de renda e na qualidade de vida dos agricultores 

familiares a partir da implantação de Centro de Apoio 

e Serviços Logísticos para comercialização de seus 

produtos; viabilizará a comercialização dos produtos 

para mercados institucionais; possibilitará a 

eliminação dos intermediários nos processos de 

comercialização dos produtos da agricultura familiar. 

OBS.: Segue lista de documentos 

necessários: 

 

1. Escritura; 

2. Estatuto da Cooperativa dos 

Agricultores Familiares Sul Litorânea 

do Estado do Espirito Santo – 

CAFSUL; 

3. Convênio SEAG nº 008/2014; 

4. Termo de Compromisso da 

Prefeitura de Iconha. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Publique-se. Às Comissões de Justiça e de 

Assistência Social, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 357/2014 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 54/2014 

Autor: Deputado Estadual Gilsinho Lopes 

Assunto: Declara de utilidade pública a Associação de 

Papa Léguas do Espírito Santo. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de lei de autoria do 

Deputado Estadual Gilsinho Lopes que visa declarar 

de utilidade pública a Associação de Papa Léguas do 

Espírito Santo nos seguintes termos: 

 

Art. 1º Fica Declarado de Utilidade 

Pública a Associação de Papa Léguas 

do Espírito Santo, município de 

Iconha - ES.  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

A matéria foi protocolada no dia 17/03/2014, 

lida no expediente da sessão ordinária do dia 

18/03/2014 e publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 26/03/2014. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de 

técnica legislativa de fl. 30, ofertando sugestões 

apenas no tocante a redação proposta sem alteração 

substancial do projeto de lei. 

A Procuradoria da Assembleia Legislativa 

solicitou que fossem acostados aos autos os 

documentos descritos nos incisos I e IV do art. 1º da 

Lei Estadual nº 3.979/1987. 

Assim sendo, o Excelentíssimo Deputado 

Estadual proponente fez juntar o documento de fl. 35. 

Posteriormente, a Procuradoria da 

Assembleia Legislativa opinou pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, nos termos de seu parecer técnico 

legislativo, desde que alterado o conteúdo normativo 

disposto no art. 7º do presente projeto de lei. 

Assim sendo, o presente projeto de lei foi 

encaminhado a esta Comissão para exame e parecer 

na forma do disposto no artigo 41 do Regimento 

Interno desta Casa de Leis. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

Cumpre analisar no presente subtópico se as 

normas previstas no Projeto de Lei nº 54/2014 a 

serem introduzidas no ordenamento jurídico estatual 

observam o que determina a Constituição Federal e 

Estadual com referência ao que a doutrina e 

jurisprudência veem denominando de 

constitucionalidade nomodinâmica. Ou seja, deve ser 

apurado se a lei ou ato normativo infraconstitucional 

não detém vício no seu processo de formação. 

Segundo nos ensina José Joaquim Gomes 

Canotilho: 

 

Os vícios formais [...] incidem sobre 

o acto normativo enquanto tal, 

independentemente do seu conteúdo 

e tendo em conta apenas a forma da 

sua exteriorização; na hipótese 

inconstitucionalidade formal, viciado 

é acto, nos seus pressupostos, no seu 

procedimento de formação, na forma 

final.
1
 

 

Dentro do panorama de distribuição de 

competências erigido pela CF/1988, em seu especial 

com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º
2
 e 25

3
, 

tem-se que a autonomia legislativa de cada ente 

federativo é assegurada nos termos da Carta da 

República desde que atendidos os seus preceitos e 
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princípios. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, in verbis: 

 

Os Estados-membros organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem (CF, art. 25), 

submetendo-se, no entanto, quanto ao 

exercício dessa prerrogativa 

institucional (essencialmente limitada 

em sua extensão), aos 

condicionamentos normativos 

impostos pela Constituição Federal, 

pois é nesta que reside o núcleo de 

emanação (e de restrição) que 

informa e dá substância ao poder 

constituinte decorrente que a Lei 

Fundamental da República confere a 

essas unidades regionais da 

Federação. Doutrina. Precedentes
4
. 

(original sem grifo) 

 

Conclui-se do exposto que a República 

Federativa do Brasil adotada o modelo federativo em 

que é impreterível que haja simetria entre o que 

determina a CF/1988 e a CE/1989. Assim, se 

porventura norma infra legal federal ou estadual for 

díspar em relação ao que determina a Carta Cidadã, 

estaremos diante de uma lei inconstitucional. 

À luz do que se extrai do objeto da 

proposição legislativa, nota-se que a matéria afeta é 

afeta ao Estado do Espírito Santo uma vez que a 

declaração de utilidade pública é um ato de 

liberalidade da Administração Pública Estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal. Com efeito, tem-se que o 

Estado do Espírito Santo tem competência 

legislativa para tratar da matéria. 

Em idêntica diretriz, observa-se que o projeto 

de lei não cria obrigação, cargos, funções ou 

empregos públicos, aumenta a remuneração dos 

servidores ou mesmo altera a organização 

administrativa dos demais Poderes. Destarte, 

apresenta-se plenamente possível que o Deputado 

Estadual proponente inicie o presente processo 

legislativo nos termos do disposto no art. 2º
5
 c/c art. 

61
6
, todos da CF/1988 e, por simetria, aos arts. 17

7
 e 

63
8
, todos da CE/1989. 

No tocante a espécie normativa adequada à 

matéria, em respeito ao princípio constitucional do 

paralelismo das formas, observa-se que o Projeto de 

Lei nº 54/2014 busca declarar como de utilidade 

pública a Associação de Papa Léguas do Espírito 

Santo, não se amoldado às hipóteses previstas no 

disposto no art. 68, parágrafo único
9
 da CE/1989. 

Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária 

sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

No que diz respeito ao regime inicial de 

tramitação da matéria, do quórum para sua aprovação 

e do processo de votação a ser utilizado, o referido 

Projeto de Lei deve seguir o procedimento especial, 

conforme preceitua o artigo 148, inciso III do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009), in verbis: 

 

Art. 148. As proposições serão 

submetidas aos seguintes regimes de 

tramitação: [...] 

 

III - especial.  

 

Ademais, a aprovação da matéria deve se 

seguir a competência prevista nos termos do art. 276, 

inc. III, do Regimento Interno da ALES, combinado 

com o art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição 

Estadual. Portanto, o quórum para aprovação da 

matéria na Comissão e o respectivo processo de 

votação são os estabelecidos no artigo 277, § 1º, do 

mesmo Regimento Interno da ALES que aduz “o 

projeto de lei será aprovado pelo voto favorável da 

maioria, estando presente a maioria absoluta dos 

membros da comissão, em votação nominal”. 

 

CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

 

A análise da constitucionalidade material se 

refere à matéria, ao conteúdo do ato normativo, não 

podendo projeto de lei violar regras ou princípios 

previstos na Constituição Federal ou na Constituição 

Estadual. Portanto, não interessa averiguar, neste 

momento, o procedimento de elaboração da espécie 

normativa, mas, de fato, o seu conteúdo. 

Conforme leciona Luís Roberto Barroso: 

 

[...] a inconstitucionalidade 

material expressa uma 

incompatibilidade de conteúdo, 

substantiva entre a lei ou ato 

normativo e a Constituição. Pode 

traduzir-se no confronto com uma 

regra constitucional – e.g., a fixação 

da remuneração de uma categoria de 

servidores públicos acima do limite 

constitucional (art. 37, XI) – ou com 

um princípio constitucional, como 

no caso de lei que restrinja 

ilegitimamente a participação de 

candidatos em concurso público, em 

razão do sexo ou idade (art. 5º, caput, 

e 3º, IV), em desarmonia com o 

mandamento da isonomia. O 

controle material 

constitucionalidade pode ter como 

parâmetro todas as categorias de 

normas constitucionais: de 

organização, definidoras de 

direitos e programáticas.
10

 (original 

sem grifo ou destaque) 
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Analisando a matéria, infere-se que inexiste 

qualquer inconstitucionalidade material no que tange 

à vigência da lei no tempo, pois, a vigência da 

proposição ocorrerá a partir de sua publicação, não se 

pretendendo sua retroatividade. 

Por derradeiro, por não violar o princípio da 

isonomia ou pretender desconstituir ato jurídico “já 

consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se 

efetuou”, modificar “decisão judicial de que já não 

caiba recurso”, ou mesmo desrespeitar “direitos que o 

seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como 

aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-

fixo ou condição pré-estabelecida inalterável, a 

arbítrio de outrem”, não há falar em violação ao ato 

jurídico perfeito, à coisa julgada ou ao direito 

adquirido, motivo pelo qual inexiste violação ao art. 

5º, XXXVI, da Constituição da República, tampouco 

a princípios, direitos e garantias previstos na Carta 

Magna. 

Ademais, tem-se que o presente projeto de lei 

não visa alcançar situações jurídicas pretéritas. Desse 

modo, o objeto dessa proposição é materialmente 

constitucional sob a perspectiva da aplicação na lei 

no tempo.  

 

JURIDICIDADE E LEGALIDADE 

No que se refere à juridicidade, estabelece o 

Ato nº 2.517/2008 que deve ser analisado se a 

proposição preenche os demais requisitos previstos 

no Regimento Interno ou em legislação específica 

para a sua elaboração. 

Neste prisma, a proposição em exame está 

em consonância com o Regimento Interno desta 

Assembleia Legislativa, em especial com as normas 

constantes dos arts. 142 a 144. 

No tocante ao aspecto da legalidade, o 

Projeto deve atender aos requisitos estabelecidos na 

Lei Estadual nº 3.979/1987 (alterada pelas Leis nsº. 

7.822/2004, 8.120/05 e 8.802/2008), que dispõe em 

seu art. 1º, in verbis: 

 

Art. 1º - As sociedades civis, as 

associações e as fundações em 

funcionamento efetivo no Estado 

com o fim exclusivo de servir 

desinteressadamente à coletividade, 

podem ser declaradas de utilidade 

pública, provados os seguintes 

requisitos: 

 

I – personalidade jurídica há mais de 

dois anos – através de certidão 

expedida pelo Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas; 

II – efetivo funcionamento há mais 

de dois anos de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à 

coletividade - através de documento 

expedido pelo Juiz de Direito, pelo 

representante do Ministério Público 

Estadual ou pelo Prefeito Municipal 

da Comarca ou Município onde a 

organização funciona e cópia do 

estatuto; (NR) 

III – não remuneração dos cargos da 

diretoria da organização e da não 

distribuição de lucros, bonificações 

ou vantagens a dirigentes, 

mantenedores ou associados, sob 

nenhuma forma ou pretexto – através 

do balanço anual; 

IV - registro no Conselho Municipal 

de Assistência Social, onde estiver 

atuando, ou no Conselho Estadual de 

Assistência Social – CONEAS. (NR) 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o presente 

Projeto de Lei guarda observância à norma estadual 

específica. Assim, os requisitos estabelecidos nos 

inciso I, II, III e IV da Lei em referência, estão 

devidamente cumpridos, conforme comprovam, 

respectivamente, os seguintes documentos: 

 

1. Cópia do estatuto social da 

entidade nas fls. 8-19; 

2. Certidão de registro expedida em 

21/11/2013 pelo Cartório 

compententede, certificando a 

personalidade jurídica da Associação 

Papa Léguas do Espírito Santo, na fl. 

05. O mencionado registro comprova 

personalidade jurídica há mais de 

dois anos;  

3. Atestado de Funcionamento 

expedido pelo Prefeito de Iconha/ES, 

na fl. 06, atestando o regular 

funcionamento da entidade, 

comprovando personalidade jurídica 

há mais de dois anos; 

4. Demonstração não remuneração 

dos cargos da diretoria da 

organização e da não distribuição de 

lucros, bonificações ou vantagens a 

dirigentes, mantenedores ou 

associados sob nehuma forma ou 

pretexto ou de quaisquer outras 

vantagens ou benefícios, conforme se 

despreende da leitura do disposto no 

art. 40º dos atos constitutivos 

juntados aos presentes (fl. 18) e 

banlancete anual de 20-27. 

5. Comprovante de inscrição no 

conselho municipal de assistência 

social de Castelo na fl. 35. 

 

Pelo exposto, conclui-se pela juridicidade e 

legalidade do projeto de lei. 

 

TÉCNICA LEGISLATIVA 
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Conforme se extrai do estudo de técnica 

legislativa elaborado pela Diretoria de Redação a fl. 

30, se faz necessário o ajuste do texto da proposição 

em análise a fim de adequá-la ao que determina a LC 

nº. 95/1998, razão pela qual adiro ao estudo técnico. 

Cabe ressaltar que a LC nº. 95/1998 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei, 

reservando aos projetos de pequena repercussão a 

reserva de vigência na data de sua publicação. Com 

efeito, a previsão de entrada em vigor na data da 

publicação atende ao disposto no referido artigo. 

Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 357/2014 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

na forma do art. 41, I, do Regimento Interno, entende 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA  do Projeto de Lei nº 

54/2014, de autoria do Excelentíssimo Deputado 

Estadual Gilsinho Lopes. 

 

Plenário Rui Barbosa, 02 de dezembro de 

2014. 

 

CLAUDIO VEREZA 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

GILSINHO LOPES 

DA VITÓRIA 

SANDRO LOCUTOR 

 
1
 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e 

teoria da Constituição, 6. ed. rev. Coimbra: 

Almedina, 1993. 
2
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
3
 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 
4
 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - 

AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - 

Data do Julgamento: Julgamento: 14/02/1996 - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 

08-08-2003 PP-00085. 
5
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
6
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 

ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 

forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
7
 Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
8
 Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer 

membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os 

requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
9
 Art. 68. As leis complementares serão aprovadas 

por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa e receberão numeração sequencial distinta 

da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único. São leis complementares, entre 

outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos 

na administração direta, autárquica e fundacional do 

Poder Executivo ou aumento de sua remuneração; 

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da 

administração do Poder Executivo; 

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; 

V - organização do Ministério Público, da 

Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria 

Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das 

Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
10

 Barroso, Luís Roberto. O controle de 

constitucionalidade no direito brasileiro. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, p. 29. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

PARECER N.º 35/2014 

 

PARECER DO RELATOR: PROJETO DE LEI 

n.º 54/2014 

AUTOR: GILSINHO LOPES 

EMENTA: Declara de utilidade pública estadual a 

Associação Papa-Léguas do Espirito Santo, 

localizada no Município de Iconha – ES. 

 

RELATÓRIO 

 

Designado Relator pelo Presidente da 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 

para relatar o Projeto de Lei nº 54/2014, de autoria do 

Deputado Estadual Gilsinho Lopes, no que diz 

respeito a análise acerca do mérito,  ao qual  passo a 

fazer sustentando as razões que entendo pertinente a 

matéria em exame. 

Como se pode verificar na Diretoria de 
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Redação, o Projeto em exame sofreu correções, às 

quais entendo pertinentes, (fl.30). Foi publicado no 

diário do Poder Legislativo do dia 26 de março de 

2014. A documentação preenche os requisitos 

exigidos pela legislação. 

O Projeto, em exame na Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

recebeu Parecer nº 357/2014, pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa, (fls.58/66).  

O projeto em ato continuo foi remetido a 

Comissão de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional, (fl.67). 

É o sucinto relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

 O Projeto de Lei nº 54/2014, encaminhado a 

esta Comissão de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional para exame de mérito no que 

diz respeito à declaração de utilidade pública da 

Associação Papa-Léguas do Espirito Santo, 

localizada no Município de Iconha – ES.  

A assistência social, política pública não 

contributiva, é dever do Estado e direito de todo 

cidadão que dela necessitar. Entre os principais 

pilares da assistência social no Brasil estão a 

Constituição Federal de 1988, que dá as diretrizes 

para a gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica 

da Assistência Social (Loas), de 1993, que estabelece 

os objetivos, princípios e diretrizes das ações. 

Quanto ao aspecto da segurança alimentar e 

nutricional, temos lei federal nº 11 346/2006, 

conhecida como Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional (LOSAN), criou o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN) no Brasil. Em 2010, a emenda 

constitucional 64 introduziu a alimentação como um 

direito social na constituição federal, um marco na 

conquista pelo direito humano à alimentação. 

O cenário árido que marcou a fragmentada 

institucionalidade estatal no país, os avanços 

apontados são promissores, mesmo que seja longo o 

caminho a ser percorrido em direção a um 

planejamento que integre o orçamento e a gestão 

pública dos diferentes setores governamentais. No 

Espirito Santo, no Poder Legislativo, criou-se a 

Comissão de Assistência Social, Alimentar e 

Nutricional, que tem dado mostra inequívoca de um 

trabalho sério, nesta área tão importante para o ser 

humano. 

Quanto ao Projeto em exame, o Deputado 

autor em sua justificativa da conta da importância e 

relevância para a sociedade local, com isso, propõe a 

presente proposição e busca anuência dos demais 

pares. 

O Projeto que declara de utilidade pública 

“Associação Papa-Léguas”, redigido com o seguinte 

texto: 

 

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade 

pública estadual a Associação Papa-

Léguas do Espirito Santo, localizada no 

Município de Iconha – ES” 

(...) 

 

Ao nosso sentir, examinando atentamente seu 

estatuto, sua finalidade junto a sociedade do 

Município de Iconha, o Projeto de Lei nº 54/2014, 

deve ser aprovado nesta Comissão por não conter 

vício, no mérito, que possa trazer qualquer obstáculo 

a sua tramitação regular. 

Desta forma, com os argumentos acima 

expostos e por ser matéria pertinente a esta 

Comissão, somos pela aprovação, e sugerimos aos 

demais membros à adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 35/2014 

 

A COMISSÃO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL, é pela APROVAÇÃO do Projeto 

de Lei nº 54/2014, de autoria do Deputado Gilsinho 

Lopes, na forma do artigo 276 do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/09). 

 

Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”, 16 de dezembro de 2014. 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

PAULO ROBERTO 

Relator 

 

(Comparece o Senhor Deputado José 

Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Incluam-se na Ordem do Dia para cumprimento do 

prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 358/2014 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 197/2014 

Autor : Rodrigo Coelho 

Ementa: Declara de utilidade pública a Associação 

de Moradores e Pequenos Produtores Rurais de Santa 

Mônica de Muqui-ES.  

 

1.RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 197/2014 de 

autoria do Deputado Rodrigo Coelho, que tem por 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
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finalidade Declarar de utilidade pública a Associação 

de Moradores e Pequenos Produtores Rurais de Santa 

Mônica de Muqui-ES. 

Em sua justificativa o autor do Projeto aduz 

que a Associação é uma instituição sem fins 

lucrativos, que desenvolve trabalhos de capacitação 

de mão-de-obra, de manutenção de estrada e mata-

burros, e realização de cursos de aprendizagem de 

plantação do milho Criolo. 

A matéria foi protocolada em 11/08/2014, 

lida no expediente do dia 12/08/2014  e acompanhada 

de estudo de técnica elaborada pela Diretoria de 

Redação à fl.25.  

Publicação no Diário do Poder Legislativo 

em 21/08/2014 (pág. 33). 

Os presentes autos vieram conclusos para 

elaboração de parecer técnico, nos termos do art. 41, 

I do Regimento Interno – Resolução nº 2.700. 

É o relatório. 

 

2.  PARECER DO RELATOR 

 

2.1. Constitucionalidade Formal 

 

O Projeto de Lei em exame declara de 

utilidade pública a Associação de Moradores e 

Pequenos Produtores Rurais de Santa Mônica de 

Muqui-ES. 

Pela descrição do projeto, constata-se que o 

mesmo trata de matéria afeta ao Estado, uma vez que 

a declaração de utilidade pública é um ato de 

liberalidade da Administração Pública Estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, 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.” 

 

Como visto, a Constituição determina que 

são reservadas aos Estados as competências 

legislativas que não lhe sejam vedadas pela 

Constituição, podendo, assim, os Estados legislar 

sobre todas matérias que não lhe estiverem vedadas 

implícita ou explicitamente. 

Além disso, como é cediço a atribuição de 

competência remanescente aos Estados evita lacunas 

no sistema de repartição de competências, uma vez 

que esgotadas todas as hipóteses de competências 

originariamente conferidas pela Constituição Federal 

à União, aos próprios Estados e aos Municípios, a 

matéria que ainda restar sem delineamento expresso 

ou implícito será de competência dos Estados por 

força da competência remanescente a eles atribuída 

pelo § 1º, do art. 25 da Constituição da República. 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas no 55, 

caput  e art. 61, III, da Carta Magna Estadual, em que 

a espécie normativa adequada para tratar do tema é a 

lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em 

estrita obediência ao Texto Constitucional do Estado. 

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 

concluímos por sua subjunção aos preceitos 

constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 

Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 

concorrente para legislar sobre a matéria em questão, 

verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.” 

 

Já no que diz respeito ao regime inicial de 

tramitação da matéria, do quórum para sua aprovação 

e do processo de votação a ser utilizado, O referido 

Projeto de Lei deve seguir o procedimento especial, 

conforme preceitua o artigo 148, inciso III do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009), in verbis:  

 

Art. 148. As proposições serão 

submetidas aos seguintes regimes de 

tramitação: 

... 

III – especial; 

 

No que tange a aprovação da matéria deve-se 

seguir a competência prevista nos termos do art. 276, 

inc. III, do Regimento Interno da ALES, combinado 

com o art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição 

Estadual. Portanto, o quórum para aprovação da 

matéria na Comissão e o respectivo processo de 

votação são os estabelecidos no artigo 277, § 1º, do 

mesmo Regimento Interno da ALES que aduz “o 

projeto de lei será aprovado pelo voto favorável da 

maioria, estando presente a maioria absoluta dos 

membros da comissão, em votação nominal”.  

Em suma, conclui-se pela constitucionalidade 

formal da proposição. 

 

2.2. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a 

compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e 

as regras e princípios previstos na Constituição 

Federal ou na Constituição Estadual. Trata-se, assim, 

de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios 

constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação 

aos textos das Constituições Federal ou Estadual, 
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havendo compatibilidade entre os preceitos da 

proposição e as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual. 

Ao contrário, a liberdade de associação é 

plenamente assegurada no artigo 5º, inc. XVII, da 

Constituição Federal. Vejamos: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes: 

 

XVII - é plena a liberdade de 

associação para fins lícitos, vedada a 

de caráter paramilitar. 

 

 Não há falar, assim, em ofensa a quaisquer 

Princípios, Direitos e Garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e à coisa julgada. 

 Como se trata de matéria atinente à 

declaração de utilidade pública de associação sem 

fins lucrativos, não viola Direitos Humanos previstos 

nas Constituições Federal ou Estadual. 

 Já no tocante à vigência da lei, o projeto de 

lei em apreço não visa a alcançar situações jurídicas 

pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em 

vigor na data de sua publicação. 

 Da mesma forma, o art. 8º, da Lei 

Complementar nº 95/98 recomenda a reserva de 

vigência na data de sua publicação aos projetos de 

pequena repercussão, o que se aplica ao presente. 

 Nessa linha de raciocínio, acredito que o 

projeto de lei ora analisado está de acordo com as 

regras e princípios estabelecidos nas Constituições 

Federal e Estadual, sendo materialmente 

constitucional. 

 

2.3.  Da Juridicidade e da Legalidade 

 

Analisando o ordenamento jurídico e as 

decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo 

ao conteúdo ou à forma do projeto de lei em epígrafe. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 

o presente momento, respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), uma vez que foi expedido e 

devidamente publicado, consoante o artigo 149 do 

Regimento Interno. 

Quanto ao aspecto da legalidade, o projeto 

deve atender aos requisitos estabelecidos na Lei 

Estadual nº 3.979/87 (alterada pelas Leis nº. 

7.822/04, nº 8.120/05 e nº 8.802/08), que dispõe em 

seu art. 1º, in verbis: 

 

Art. 1º - As sociedades civis, as 

associações e as fundações em 

funcionamento efetivo no Estado 

com o fim exclusivo de servir 

desinteressadamente à coletividade, 

podem ser declaradas de utilidade 

pública, provados os seguintes 

requisitos: 

 

I – personalidade jurídica há mais de 

dois anos – através de certidão 

expedida pelo Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas;  

II – efetivo funcionamento há mais 

de dois anos de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à 

coletividade - através de documento 

expedido pelo Juiz de Direito, pelo 

representante do Ministério Público 

Estadual ou pelo Prefeito Municipal 

da Comarca ou Município onde a 

organização funciona e cópia do 

estatuto; (NR) 

III – não remuneração dos cargos da 

diretoria da organização e da não 

distribuição de lucros, bonificações 

ou vantagens a dirigentes, 

mantenedores ou associados, sob 

nenhuma forma ou pretexto – através 

do balanço anual; 

IV - registro no Conselho Municipal 

de Assistência Social, onde estiver 

atuando, ou no Conselho Estadual de 

Assistência Social .– CONEAS. (NR) 

(...) 

§ 3º Quando se tratar de sociedade 

civil, associação ou fundação que 

exerça atividade rural, o atestado de 

funcionamento referido no inciso II 

deste artigo poderá ser expedido pelo 

Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

- INCAPER ou por sindicatos de 

trabalhadores que atuem na 

respectiva atividade. 

 

Desta forma, pode-se afirmar que o presente 

Projeto de Lei guarda observância à norma estadual 

específica. Assim, os requisitos estabelecidos no 

dispositivo supramencionado estão devidamente 

demonstrados nos autos: 

 

a) Personalidade jurídica há mais de 

dois anos, conforme a certidão 

expedida pelo Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas 

(fls. 22); 

b) Efetivo funcionamento há mais de 

dois anos de serviço desinteressado e 

gratuito prestado à coletividade - 

através de documento expedido pelo 
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Incaper-ELDR-Muqui (fls. 07) e pelo 

Prefeito Municipal (fls. 33); 

c) Não remuneração dos cargos da 

diretoria da organização e da não 

distribuição de lucros, bonificações 

ou vantagens a dirigentes, 

mantenedores ou associados, sob 

nenhuma forma ou pretexto – através 

de Balanço Anual assinado por 

contabilista (fls. 34) e disposição 

estatutária (art. 17). 

 

Assim, o projeto de lei não afronta a 

legislação federal ou estadual, ao contrário, atende a 

todos os preceitos. 

Ressalta-se, ainda, que não se pode 

considerar de “utilidade pública” as associações de 

auxílio mútuo ou que defendem os direitos apenas de 

seus próprios associados ou que distribuem entre eles 

certas vantagens alcançadas por meio da mobilização 

coletiva. 

Contudo, conforme consta da Ata da 29ª 

Assembleia Extraordinária da Associação que alterou 

o artigo 2º do estatuto, a associação a ser beneficiada 

também tem  a finalidade de promover os interesses 

da comunidade da localidade de Santa Mônica. 

 

2.4.  DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 

observo o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação 

dos atos normativos. 

No mais, a Diretoria Redação – DR já 

efetuou as correções devidas na redação do referido 

projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa às fls. 

25), com as quais estou de acordo e opino pela sua 

adoção. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 358/2014 

 

A COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 197/2014, de 

autoria do Deputado Rodrigo Coelho. 

 

Plenário Rui Barbosa, 02 de dezembro de 

2014. 

 

CLAUDIO VEREZA 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

GILSINHO LOPES 

DA VITÓRIA 

SANDRO LOCUTOR 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

PARECER N.º 36/2014 

 

PARECER DO RELATOR: PROJETO DE LEI 

n.º 197/2014 

AUTOR: Deputado Rodrigo Coelho 

EMENTA: “Declara de utilidade pública a 

Associação de Moradores e Pequenos Produtores 

Rurais de Santa Mônica de Muqui – ES”. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei nº 197/2014, de 

autoria do Deputado Rodrigo Coelho, tem em sua 

ementa a seguinte redação: “Declara de utilidade 

pública a Associação de Moradores e Pequenos 

Produtores Rurais de Santa Mônica de Muqui – 

ES”. 
A matéria foi protocolada em 11 de agosto de 

2014, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

12 de agosto de 2014, e posteriormente, publicada no 

Diário do Poder Legislativo DPL – edição do dia 21 

de agosto de 2014. A matéria foi encaminhada à 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do 

disposto no art. 121 do Regimento Interno 

(Resolução n° 2.700/09). 

Após, dando sequência ao trâmite 

regimental, a proposição legislativa foi encaminhada 

para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, oportunidade em que recebeu o 

Parecer nº 358/2014 de fls. 54/59, manifestando pela 

sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa. 

Após, o Projeto de Lei ora em apreço veio a 

esta Comissão para exame e parecer, nos termos do 

disposto no art. 276, inciso III, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis (Resolução nº 2.700/2009). 

 É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

 

A presente propositura tem por finalidade 

declarar de utilidade pública a “Associação de 

Moradores e Pequenos Produtores Rurais de Santa 

Mônica de Muqui – ES”. 

Igualmente, a análise do Projeto de Lei nº 

197/2014 importa na verificação de pertinência 

meritória no que tange a seu objeto, com fulcro no 

campo de atuação desta Comissão, mormente, 

delineada pelo que dispõe o art. 50 - A do Regimento 

Interno. 

Com esse específico mister, cabe destacar 

que a Justificativa do autor revela importante 

informação, principalmente quando destaca as 

realizações da entidade relativamente a realização de 
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cursos diversos em prol da comunidade, implantação 

de um consultório médico, compra de uma balança 

para pesagem das crianças e outras demandas 

levantadas pela comunidade. 

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 

doutos membros desta Comissão a adoção do 

seguinte parecer: 

 

PARECER N.º 36/2014 

 

A COMISSÃO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL é pela APROVAÇÃO do Projeto 

de Lei nº 197/2014, de autoria do Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, nos termos do art. 276, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis (Resolução 

nº 2.700/2009). 
 

“Plenário Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”, 16 de dezembro de 2014. 

 

PAULO ROBERTO 

Presidente/Relator 

RODRIGO COELHO 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Incluam-se na Ordem do Dia para cumprimento do 

prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 341/2014 

 

PARECER DO RELATOR: Projeto de Lei n.º 

239/2014 

AUTOR: Deputado Claudio Vereza 

EMENTA: “Declara de utilidade pública o 

Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha – 

Casa da Memória localizado no Município de Vila 

Velha/ES. 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 239/2014, de autoria do 

Deputado Cláudio Vereza, tem em sua ementa a 

seguinte redação: “Declara de utilidade pública o 

Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha – 

Casa da Memória localizado no Município de Vila 

Velha/ES. 

Em sua justificativa, o autor assevera que: “o 

Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha 

(IHGVV) – Casa da Memória, sociedade sem fins 

lucrativos, foi oficialmente fundada no dia 27 de 

outubro de 1997, tendo como proposito incentivar o 

estudo histórico, geográfico e sociocultural da 

cidade de Vila Velha e, por extensão, do Estado do 

Espírito Santo. Para tanto, realiza um trabalho 

permanente de pesquisa, seleção e reunião de 

registro bibliográficos e documentais, que são 

incorporados ao acervo da entidade e exibidos à 

populção”. 

Disse mais: “na busca dos objetivos 

previstos, a IHGVV – Casa da Memória mantém 

arquivo, biblioteca e museu especializados em 

assuntos capixabas e vilavelhenses, edita Revista 

para divulgação de suas atividades e trabalhos dos 

seus associados, além de outras atividades 

relacionadas ao resgate histórico e cultural do 

Estado do Espírito Santo e do Município de Vila 

Velha”. 

A matéria foi protocolada em 30 de outubro 

de 2014, lida no expediente da Sessão Ordinária do 

dia 03 de novembro de 2014. Encaminhada à 

Procuradoria para exame e parecer, na forma do 

disposto no art. 121 do Regimento Interno 

(Resolução n° 2.700/09), a matériarecebeu parecer 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa. 

Após, o Projeto de Lei veio a esta Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

para exame e parecer, na forma do disposto no art. 

41, I do Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 

DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL, DA JURIDICIDADE, DA 

LEGALIDADE E DA TÉCNICA 

LEGISLATIVA.  

 

O Projeto de Lei nº 239/2014, de autoria do 

Deputado Cláudio Vereza, tem em sua ementa a 

seguinte redação: “Declara de utilidade pública o 

Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha – 

Casa da Memória localizado no Município de Vila 

Velha/ES. 

Sob o prisma da constitucionalidade, a 

propositura encontra-se ancorada no permissivo 

constitucional disposto no art. 25, § 1º, da CRFB, eis 

que trata de matéria de competência legislativa 

remanescente, conforme transcrevemos a seguir:  

 

“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 às 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição”. 

 

Ademais, verificamos pela exegese das 
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regras constitucionais contidas nos arts. 55 e 56, que 

a propositura está em consonância com a Carta 

Estadual, e que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é a lei ordinária, conforme dispõe o 

art. 61, III, da Constituição Estadual. 

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 

encontra amparo no art. 63, caput, da Constituição 

Estadual, que estabelece a iniciativa concorrente para 

legislar. 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.” 

 

No que tange ao aspecto da 

constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos 

evidenciar que a apreciação jurídica da matéria, é de 

competência da Comissão de Justiça, Serviço Público 

e Redação, nos termos do art. 41, I, do RI. No 

entanto, a votação terminativa de Projetos de Lei que 

versem sobre declaração de utilidade pública é da 

competência da Comissão de Assistência Social 

Segurança Alimentar e Nutricional, na forma do art. 

276 do RI, sendo sua aprovação pelo voto favorável 

da maioria, estando presente a maioria absoluta dos 

membros da comissão, em votação nominal, 

conforme dispõe o art. 277, § 1º do RI e sua 

tramitação será especial, na forma do art. 148, III, do 

mesmo Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

O Projeto deve atender aos requisitos 

estabelecidos na Lei Estadual nº 3.979/87, alterada 

pelas Leis nºs. 7.822/04, 8.120/05 e 8.802/08; que 

dispõe em seu art. 1º, in verbis: 

 

“Art. 1º - As sociedades civis, as 

associações e as fundações em 

funcionamento efetivo no Estado com 

o fim exclusivo de servir 

desinteressadamente à coletividade, 

podem ser declaradas de utilidade 

pública, provados os seguintes 

requisitos: 

 I – personalidade jurídica há mais 

de dois anos – através de certidão 

expedida pelo Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Físicas e Jurídicas; 

 II – efetivo funcionamento há mais 

de dois anos de serviço 

desinteressado e gratuito prestado à 

coletividade – através de documento 

expedido pelo Juiz de direito, pelo 

representante do Ministério Público 

Estadual ou pelo Prefeito Municipal 

da Comarca ou Município onde a 

organização funciona e copia do 

estatuto; (NR) 

 III – não remuneração dos cargos 

da diretoria da organização e da não 

distribuição de lucros, bonificações 

ou vantagens a dirigentes, 

mantenedores ou associados, sob 

nenhuma forma ou pretexto – através 

do balanço anual; 

 IV - registro no Conselho Municipal 

de Assistência Social, onde estiver 

atuando, ou no Conselho Estadual de 

Assistência Social – CONEAS. (NR) 

 §1º – O serviço desinteressado e 

gratuito à coletividade, a que se 

refere o inciso II deste artigo, será o 

prestado nas áreas educacional, 

cultural e artística, médica e de 

assistência social ou qualquer outra, 

desde que de natureza filantrópica e 

em caráter geral e indiscriminado. 

§ 2º Não será exigido o requisito 

contido no inciso IV às entidades que 

não atuem na área de assistência 

social. (Incluído pela Lei nº 8.120, de 

2005). 

§ 3º Quando se tratar de sociedade 

civil, associação ou fundação que 

exerça atividade rural, o atestado de 

funcionamento referido no inciso II 

deste artigo poderá ser expedido pelo 

Instituto Capixaba de Pesquisa, 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

- INCAPER ou por sindicatos de 

trabalhadores que atuem na 

respectiva atividade. (Incluído pela 

Lei nº 8.802, de 2008). 

 

Assim sendo, podemos asseverar que o 

presente Projeto está em perfeita sintonia com a 

norma estadual específica, atendendo os requisitos 

estabelecidos nos incisos I, II, III, § 1º e § 2º do art. 

1º, da lei supracitada, conforme comprovam os 

documentos colacionados aos autos às fls. 04/26. 

Ademais, sob o aspecto da 

constitucionalidade material (conteúdo, substância 

da norma), o Projeto encontra consonância com os 

preceitos norteadores do direito positivo previstos 

constitucionalmente e simetricamente nas leis 

infraconstitucionais, bem como no regramento 

constante do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

No que se refere aos preceitos mencionados 

vale destacar o Princípio da Unidade Constitucional 

para tornar mais claro a aplicação da dimensão do 

peso e importância dos princípios constitucionais 

estabelecidos como cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, IV 

e art. 5º da CF). Na temática atinente aos direitos e 

garantias fundamentais, os princípios constitucionais 

quando se confrontam devem ser conciliados. 

Asseveramos, portanto, a compatibilidade da 

proposição e o respeito às normas, os princípios e os 

direitos fundamentais estabelecidos pela Constituição 
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Federal e Estadual.  

Esses princípios podem formular-se assim: o 

cidadão deve poder confiar em que aos atos ou as 

decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, 

posições jurídicas e relações, praticados de acordo 

com as normas jurídicas vigentes, ligam-se os efeitos 

jurídicos duradouros, previstos ou calculados com 

base nessas mesmas normas e apontam basicamente 

para: A) a proibição de leis retroativas; B) 

inalterabilidade do caso julgado; C) a tendencial 

irrevogabilidade dos atos administrativos 

constitutivos de direitos.  

São, pois, respectivamente, os conhecidos: 

Direito Adquirido, Coisa Julgada e Ato Jurídico 

Perfeito, magistralmente definidos e conceituados 

pelo mestre Canotilho
1
. 

Desta forma, podemos asseverar que a 

propositura não atinge Direito Adquirido, o Ato 

Jurídico Perfeito ou Coisa Julgada, eis que a 

novidade normativa ora em análise não atingirá a 

segurança jurídica imposta na pedra angular 

constitucional. Não atinge também ao principio da 

isonomia. 

Com relação à vigência da lei no tempo, a 

proposta legislativa atende o requisito legal 

consoante dispõe o art. 8º da Lei Complementar nº 

95/98 que diz: “A vigência da lei será indicada de 

forma expressa e de modo a contemplar prazo 

razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservada a cláusula “Entra em vigor 

na data de sua publicação” para as leis de pequena 

repercussão”. 

Com relação à técnica legislativa, constata-se 

que a Diretoria de Redação – DR sugeriu alterações 

no texto da propositura, atendendo assim o que 

dispõe a Lei Complementar Federal nº 95/1998, com 

alterações introduzidas pela Lei Complementar 

Federal nº 107/2001, que regem sobre as redações 

normativas. 

Insta frisar que acolhemos, de forma positiva 

e integral, o estudo técnico realizado pela Diretoria 

de Redação – DR – constante à fl. 20 dos autos.  

Por todo o exposto, concluímos pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 239/2014, 

de autoria do Deputado Cláudio Vereza, razão pela 

qual sugerimos aos demais Pares desta Douta 

Comissão a adoção do seguinte:  

 

PARECER N.º 341/2014 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

239/2014, de autoria do Deputado Cláudio Vereza. 

 

Plenário Rui Barbosa, 18 de novembro de 

2014. 

 

ELCIO ALVARES 

Presidente 

LUZIA TOLEDO 

Relatora 

GILSINHO LOPES 

CLAUDIO VEREZA  

 

1 Gomes Canotilho, Direito Constitucional, p. 

363/365. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

PARECER N.º 37/2014 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 239/2014 

Autor: Deputado Estadual Claudio Vereza 

Ementa: “Declara de utilidade pública o Instituto 

Histórico e Geográfico de Vila Velha – Casa da 

Memória, localizado no município de Vila Velha, 

ES.” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 239/2014, de 

autoria do Sr. Deputado Claudio Vereza, que 

“declara de utilidade pública o Instituto Histórico e 

Geográfico de Vila Velha – Casa da Memória, 

localizado no município de Vila Velha, ES”. 

O Projeto foi protocolado no dia 30.10.2014 

e lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

03.11.2014. Não há, nos autos, evidência de 

publicação do Projeto de Lei no Diário do Poder 

Legislativo – DPL. O referido Projeto foi 

encaminhado para parecer técnico, nos termos do art. 

121 do Regimento Interno (Resolução n
o
. 

2.700/2009).  

Após o parecer da Procuradoria (fls 21 a 26 

dos autos), o Projeto seguiu para a Comissão de 

Constituição, Justiça, Serviço Público e Redação, 

conforme art. 41 do Regimento Interno, onde recebeu 

parecer pela sua constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e boa técnica legislativa, na forma do 

Parecer n
o
. 341/2014 (fls. 36 a 41 dos autos). 

Por derradeiro, o Projeto de Lei n
o
. 239/2014 

veio a esta Comissão de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Nutricional para exame de 

mérito, nos termos dos artigos 50-A e 276, inciso III 

do Regimento Interno da ALES (Resolução n
o
. 

2.700/2009). 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade 

declarar de utilidade pública o Instituto Histórico e 

Geográfico de Vila Velha – Casa da Memória, 

localizado no Município de Vila Velha, ES. 



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 07 de janeiro de 2015 

O Regimento Interno da ALES (Resolução 

n
o
. 2.700/2009), em seu art. 276, inciso III, determina 

a competência da Comissão de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Nutricional para a declaração 

de utilidade pública de entidades. Dessa forma, 

verifica-se a pertinência da apreciação da matéria, 

por parte desta Comissão, exclusivamente no que diz 

respeito ao mérito do objeto do Projeto de Lei. 

Extrai-se da justificativa do autor do Projeto 

de Lei n
o
. 239/2014 que o Instituto Histórico e 

Geográfico de Vila Velha – Casa da Memória é uma 

sociedade sem fins lucrativos que foi oficialmente 

fundada em 27.10.1997, com o objetivo de incentivar 

o estudo histórico, geográfico e sociocultural da 

cidade de Vila Velha e, por extensão, do Estado do 

Espírito Santo. Para isso, realiza um trabalho 

permanente de pesquisa, seleção e reunião de 

registros bibliográficos e documentais, que são 

incorporados ao acervo da entidade e exibidos à 

população. 

A instituição mantém arquivo, biblioteca e 

museu especializados em assuntos capixabas e 

vilavelhenses, edita revista para divulgação de suas 

atividades e trabalhos de seus associados, além de 

outras atividades relacionadas ao resgate histórico e 

cultural da cidade e do estado. Em 1998, foi 

declarada de utilidade pública pelo município de Vila 

Velha, através da lei municipal n
o
. 3.512/1998. 

Examinando atentamente o estatuto e a 

finalidade do Instituto junto à sociedade de Vila 

Velha, não encontramos nenhum tipo de vício 

relevante que possa impedir, em relação ao seu 

mérito, a tramitação regular do presente Projeto de 

Lei. 

Assim, considerando as atividades 

desenvolvidas pelo Instituto Histórico e Geográfico 

de Vila Velha – Casa da Memória e os benefícios 

culturais que proporciona à cidade de Vila Velha, 

justifica-se a sua declaração de utilidade pública.  

Diante do exposto, esta relatoria propõe aos 

membros desta Comissão a adoção do seguinte 

parecer: 

 

PARECER N.º 37/2014 

 

A COMISSÃO DE ASSISTENCIA 

SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL é pela APROVAÇÃO do Projeto 

de Lei nº 239/2014, de autoria do Sr. Deputado 

Claudio Vereza, pelos fundamentos acima expostos, 

nos termos do art. 276, inciso III do Regimento 

Interno desta Casa de Leis (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”, 16 de dezembro 2014. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente/Relator 

PAULO ROBERTO 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Incluam-se na Ordem do Dia para cumprimento do 

prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 374/2014 

 

PARECER DO RELATOR: Projeto de Lei n.º 

236/2014 

AUTOR: Deputado Atayde Armani 

EMENTA: “Denomina Oscar Agner a Rodovia 

Estadual que liga o trecho que parte da Rodovia ES-

341 à comunidade de Córrego São Pedro, no 

Município de Pancas/ ES”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 236/2014, de autoria do 

Deputado Atayde Armani denomina Oscar Agner a 

Rodovia Estadual que liga o trecho que parte da 

Rodovia ES-341 à comunidade de Córrego São 

Pedro, no Município de Pancas/ ES. 

O projeto em epigrafe foi protocolado no dia 

24/10/2014, lida na Sessão Ordinária do dia 

03/11/2014, vindo a seguir a esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

para análise e parecer na forma do art. 41, I, do 

Regimento Interno, Resolução nº 2.700/2009.  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 

DA LEGALIDADE, DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL, DA JURIDICIDADE E DA 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 

O Projeto de Lei nº 236/2014, de autoria do 

Deputado Atayde Armani denomina Oscar Agner a 

Rodovia Estadual que liga o trecho que parte da 

Rodovia ES-341 à comunidade de Córrego São 

Pedro, no Município de Pancas/ ES. 

Consoante justificativa do autor, a 

homenagem que ora se pretende prestar ao Sr. Oscar 

Agner, é em razão de sua marcante atuação no ramo 

da agricultura como desbravadora região de Córrego 

São Pedro, na produção de café que é o principal 

meio de subsistência dos produtores rurais de Pancas 

e dos municípios circunvizinhos, conjuntamente à 

produção de coco, de banana e dos 

hortifrutigranjeiros e da pecuária.  

Pelo o prisma da constitucionalidade formal, 

não há quaisquer obstáculos a serem levantados, visto 
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que a matéria objeto da proposição – denominação de 

bem público - é de competência legislativa do Estado, 

sendo esta competência decorrente de sua capacidade 

de se auto administrar e auto legislar conforme 

previsão disposta nos arts. 18, caput e 25, caput, da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

“Art. 18. A organização político-

administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, todos autônomos, 

nos termos desta Constituição.” 

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição.” 

O presente Projeto de Lei está 

também amparado pelo art. 151, § 3º, 

do Regimento Interno do Poder 

Legislativo, que versam: 

 

“Art. 151. Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de 

lei. 

(...) 

§ 3º Os projetos de lei são os 

destinados a regular as matérias de 

competência do Poder Legislativo 

com sanção do Governador do 

Estado.” 

 

No que tange a iniciativa legislativa, 

constatamos que compete a Assembleia Legislativa 

de iniciar o referido Projeto de Lei na conformidade 

com o art. 63, caput, da Constituição Estadual, a 

saber: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.” 

  

 Verifica-se assim que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é a Lei Ordinária, 

estando neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual, conforme o art. 61, III, in 

verbis:  

 

“Art. 61. O processo legislativo 

compreende a elaboração  de: 

 

(...) 

 

III – leis ordinárias.” 

 

O quórum necessário para aprovação será 

obtido com a maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta dos membros da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, em votação 

nominal, conforme preceituam os art. 276, I e 277, § 

1º, do Regimento Interno. 

Consoante determina o Regimento Interno 

nos arts. 148, III, o regime de tramitação é o especial, 

a discussão e votação ocorrerão no âmbito da 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, salvo recurso de 1/5 dos Deputados (art. 

60, §2º, XI, da Constituição Estadual) – fazendo jus a 

sua positivação no Título VII do Regimento Interno – 

que disciplina as matérias sujeitas aos processos 

especiais. 

Após análise dos aspectos constitucionais 

formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 

comparando o conteúdo do projeto com os preceitos 

constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 

referido projeto encontram compatibilidade com os 

preceitos constantes das Constituições Federal e 

Estadual, em especial os direitos e garantias 

fundamentais dispostos no art. 5º da Carta Magna 

Federal, respeitando-se, por conseguinte, os 

princípios da isonomia e 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 por 

observado o presente requisito legal. 

Referente ao tema, a legislação que regula a 

denominação de bens públicos são as Leis Estaduais 

de nº 3.616/83 e 8.870/2008 com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 9.097/2008, a saber: 

 

Lei n° 8.870/2013 

 

“Art. 1º. A escolha de denominação 

para os estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e obras 

do Estado só poderá recair em nomes 

de pessoas falecidas que tenham se 

destacado por notórias qualidades e 

relevantes serviços prestados à 

coletividade. 

(...) 

 

§ 2º. É vedada a escolha de nomes de 

pessoas condenada por ilícito 

praticado contra os direitos humanos, 

por crime contra a administração 

pública e por envolvimento e 

repressão nos governos militares 

desde que o processo tenha sido 

transitado em julgado. 
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Art. 2º. A Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo, através da Comissão 

de Constituição e Justiça, diligenciará 

por meio eletrônico, em caso de 

dúvida, no sentido de aferir se o 

homenageado encontra-se inserido 

em uma das objeções descrita no 

parágrafo segundo do art. 1º, visando 

regular a tramitação de tais 

proposições neste Poder Legislativo”. 

(NR) 

 

O Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 

10.406 de 2002, também define bens públicos em seu 

artigo 99, inciso I, a saber: 

 

“Art. 99. São bens públicos: 

 

I - os de uso comum do povo, tais 

como rios, mares, estradas, ruas e 

praças.” 

 

Vale mencionar que a proposição, nos termos 

em que se acha redigida, encontra-se plenamente 

compatível com os comandos da Resolução nº. 

2.700/2009 (Regimento Interno). 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no projeto em apreço, deve ficar 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas 

pela Lei Complementar Federal nº 95/1998, com 

introduções apresentadas pela Lei Complementar 

Federal nº 107/2001, que rege a redação dos atos 

normativos, o que ocorre in casu.  

A Diretoria de Redação, no âmbito de suas 

atribuições, realizou estudo de técnica legislativa da 

proposição em epígrafe, constante à folha 06 dos 

autos, nota-se ainda que a fundamentação apontada 

pela referenciada Diretoria é adequada e apta para 

justificar as alterações pretendidas, o qual concluímos 

pela sua adoção.  

Constatamos, ainda, que, conforme fl. 04 dos 

autos, a Diretoria de Documentação e Informação-

DDI informou, preliminarmente, que não existem 

normas em vigor similares ou correlatas sobre o 

assunto em tela. 

Ex positis, somos pela adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 374/2014 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

236/2014, de autoria do Deputado Atayde Armani, 

bem como Aprovação, na forma do art. 276, do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09).  

 

Plenário Rui Barbosa, 16 de dezembro de 

2014. 

 

ELCIO ALVARES 

Presidente 

CLAUDIO VEREZA 

Relator 

MARCELO SANTOS 

GILSINHO LOPES  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Inclua-se na Ordem do Dia para cumprimento do 

prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 375/2014 

 

PARECER DO RELATOR: Projeto de Lei n.º 

228/2014 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: “ISENTA DAS TAXAS DE 

INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO OS 

ELEITORES CONVOCADOS  E NOMEADOS 

PARA SERVIREM À JUSTIÇA ELEITORAL POR 

OCASIÃO DOS PLEITOS ELEITORAIS”. 

I - RELATÓRIO 

 

1. Cuida-se nestes autos da emissão de 

parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e técnica legislativa da proposição 

legislativa em epígrafe.  

 

2. A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa, em exercício do mero juízo de delibação 

que lhe impõe o Artigo 1431 do Regimento Interno – 

Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009, publicada 

no DPL e no DOE de 16 de julho de 2009, proferiu o 

despacho de fls. 2 pelo qual admitiu a tramitação da 

proposição entendendo, prima facie, não existir 

manifesta inconstitucionalidade ou outros vícios 

mencionados na norma regimental.  

 

3. A proposição que foi protocolizada no dia 

17/10/2014. Logo após, seguiu a regular tramitação 

regimental prevista. No âmbito da Procuradoria, 

mereceu parecer jurídico pela inconstitucionalidade. 

 

4. Além do articulado legal da proposição e 

sua justificativa, o processo não está instruído com 

outros documentos. 

 

5. Em apertada síntese, são estas as questões 

de fato e de direito com suporte nas quais passo a 

emitir o Parecer. 

 

II - PARECER DO RELATOR 
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EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL DA PROPOSIÇÃO 

 

6. Consoante o clássico ensinamento de 

Lúcio Bittencourt, "a inconstitucionalidade é um 

estado – estado de conflito entre uma lei e a 

Constituição" 2. 

 

7. Ocorre que, em nosso ordenamento 

constitucional vige um complexo sistema de controle 

da constitucionalidade das leis e atos administrativos. 

No plano jurídico o sistema de controle de 

constitucionalidade adotado admite a existência do 

controle preventivo que se realiza no curso do 

processo legislativo e, o controle repressivo cuja 

incidência se dá quando a lei se encontra vigendo. 

 

8. A Constituição Federal de 1988 outorgou o 

exercício do controle prévio da constitucionalidade 

ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo
3
(quando 

da emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto 

do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

 

9. Na hipótese em apreço, trata-se do controle 

preventivo de constitucionalidade no âmbito do 

processo legislativo, porém exercido pelo Poder 

Legislativo. Sua característica fundamental consiste 

no fato de atuar no momento da elaboração da lei, 

com a finalidade de evitar que sua edição, seja quanto 

a forma, seja quanto ao conteúdo, ofenda a 

supremacia da Lei Maior. 

 

10. Outra singularidade no sistema de 

controle preventivo da constitucionalidade no âmbito 

do poder legislativo diz respeito aos agentes 

legitimados para exercer o controle da 

constitucionalidade. Assim, quanto a sujeito 

controlador, a primeira atuação incumbe aos 

Procuradores de Estado do Poder Legislativo, cuja 

atuação oferece o necessário subsídio técnico que irá 

pautar a atuação futura da Comissão de Constituição 

e Justiça. 

 

11. Em suma, em sede do controle preventivo 

de constitucionalidade, que se desenvolve na fase de 

elaboração da lei a defesa da supremacia da 

Constituição tem início pela atuação da Procuradoria 

Jurídica e, em seguida, é exercido pelos próprios 

agentes participantes do processo legislativo em 

relação aos projetos de lei e demais proposições de 

teor normativo.  

 

12. A doutrina e jurisprudência distinguem 

duas espécies de inconstitucionalidade, conforme 

leciona o eminente constitucionalista José Afonso da 

Silva: 

 

 “(a) formalmente, quando tais 

normas são formadas por autoridades 

incompetentes ou em desacordo com 

formalidades ou procedimentos 

estabelecidos pela constituição; 

 (b) materialmente, quando o 

conteúdo de tais leis ou atos contraria 

preceito ou princípio da 

constituição." 
5
 

 

13. O exame do controle formal de 

constitucionalidade deve preferir ao de exame de 

mérito. A razão dessa prevalência, para fins da 

análise, decorre da sedimentada jurisprudência do 

pretório excelso, segundo a qual, a existência de vício 

formal de inconstitucionalidade fulmina 

integralmente o ato, ou lei. 

 

 14. Em decorrência, sendo constatada a 

existência de vício formal de inconstitucionalidade, 

torna-se despiciendo qualquer exame quanto à 

constitucionalidade material, posto que ante a 

constatação do aludido vício formal e insanável a lei 

estará, irremediavelmente, condenada a ser 

expungida do mundo jurídico.
6
 

  

15. Ancorado neste entendimento, passo ao 

exame da constitucionalidade formal da proposição. 

 

16. Como é cediço, para exame da 

constitucionalidade do projeto de lei impende que se 

identifique o cerne da questão jurídica de que trata a 

proposição. Para tanto, deve-se examinar a substância 

das matérias que o projeto pretende legislar. 

 

17. Na hipótese sob exame, dissecando o teor 

do projeto, desde a sua ementa, o resultado autoriza 

concluir que a matéria versa sobre tema de interesse 

peculiar da União, ex vi do artigo 22, I, da 

Constituição Federal.  Com efeito, o cerne da 

proposição legislativa tem por escopo isentar de taxas 

de inscrição em concurso públicos os eleitores 

convocados  e nomeados para servirem à Justiça 

Eleitoral do Estado por ocasião dos pleitos eleitorais. 

 

18. Entendo que a isenção de taxas 

pretendida para os eleitores convocados  e nomeados 

para servirem à Justiça Eleitoral em concurso 

públicos  realizados em nosso estado ao qual o PL 

alude deve ser objeto de legislação federal. Não 

compete ao estado invadir a esfera de competência 

privativa delegada a União. 

 

19. A análise do conteúdo do projeto não 

oferece margem a dúvidas. Trata-se de proposição 

ostensivamente inconstitucional. Estabelecer uma 

retribuição ao dever cívico de prestar serviço 

eleitoral, vem de encontro ao que já se encontra 

estabelecido em federal. A Lei Eleitoral 9.504/97 

garante que para cada dia trabalhado como mesário, a 

pessoa tem direito a duas folgas compensatórias.  

 

20. Como se nota, a matéria, em que pese o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm
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elevado propósito da ilustre Deputada autora, não 

tem lastro constitucional para converte-se em lei, sob 

pena de afronta a supremacia da Constituição 

Federal.  

 

21. Em suma, a substância do tema veiculado 

na presente proposição não tem respaldo 

constitucional, em face da evidente usurpação da 

competência legislativa federal, posto que a 

Assembleia Legislativa não ostenta competência 

constitucional para deflagrar o processo legislativo 

destinado a produzir norma sobre  matéria em apreço, 

este é ocomando da nossa Lei Maior a saber: 

 

Art. 22. Compete privativamente à 

União legislar sobre: 

 

I - direito civil>, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do 

trabalho; 

 

22.  Isto posto, sob esta ótica da 

constitucionalidade, entendo que a continuidade da 

tramitação representa risco de afronta a supremacia 

formal da Lei Maior.  

23. Quanto ao aspecto material verifico que o 

exame deste aspecto torna-se desnecessário, uma vez 

prejudicado, em face da apontada 

inconstitucionalidade formal que, consoante 

orientação do pretório excelso contamina a 

proposição, independentemente do seu conteúdo.  

 

24. Em face das razões expendidas, entendo 

que a proposição, nos termos em que se acha redigida 

é formalmente inconstitucional, razão pela qual 

identifico a existência de óbice intransponível a sua 

regular tramitação. Sendo assim, sugerimos aos 

ilustres pares desta douta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 375/2014 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 

228/2014 de autoria da Deputada Luzia Toledo. 

 

Plenário Rui Barbosa, 16 de dezembro de 

2014. 

 

ELCIO ALVARES  

Presidente 

SANDRO LOCUTOR  

Relator 

MARCELO SANTOS  

GILSINHO LOPES 

ATAYDE ARMANI 

CLAUDIO VEREZA 

 

1 Diz o Art. 143.  Não se admitirão proposições: 

I - sobre assunto alheio à competência da Assembleia 

Legislativa; 

II - em que se delegue a outro Poder atribuições do 

Legislativo; 

III - antirregimentais; 

IV - que, aludindo à lei, decreto, regulamento, 

decisões judiciais ou qualquer outro dispositivo legal, 

não se façam acompanhar de sua transcrição, exceto 

os textos constitucionais e leis codificadas; 

V - quando redigidas de modo a que não se saiba à 

simples leitura qual a providência objetivada; 

VI - que, fazendo menção a contratos, concessões, 

documentos públicos, escrituras, não tenham sido 

estes juntados ou transcritos; 

VII - que contenham expressões ofensivas; 

VIII - manifestamente inconstitucionais; 

IX - que, em se tratando de substitutivo, emenda ou 

subemenda, não guardem direta relação com a 

proposição. 

2 Carlos Alberto Lúcio BITTENCOURT, O Controle 

Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, p. 

132. 

3 Hilda de Souza , em sua obra sobre o processo 

legislativo afirma:“A Constituição Brasileira optou 

por atribuir o controle de constitucionalidade, ao 

longo do processo legislativo, aos Poderes políticos. 

Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições 

nas Comissões Técnicas (controle interno) e ao 

Poder Executivo (controle externo), pelo veto” 

4 Curso de Direito Constitucional Positivo. 

5 De fato, a inobservância dos esquemas rituais 

rigidamente impostos pela Carta Magna da República 

gera a invalidade formal dos atos legislativos 

editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre 

essa eminente atividade jurídica do Parlamento possa 

instaurar-se o controle jurisdicional "A infração ao 

preceito constitucional sobre a feitura da lei tem o 

efeito de descaracterizá-la como regra jurídica.O 

Poder Judiciário pode verificar se o ato legislativo 

atendeu ao processo previsto na Constituição." 

(RDA 126/117) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Inclua-se na Ordem do Dia para cumprimento do 

prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 60/2014 

 

Senhor Presidente: 

 

Venho, através do presente, encaminhar a V. 

Exa. Atestado médico referente ao dia 16 de 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx2
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dezembro de 2014, justificando assim a minha 

ausência da Sessão Ordinária nesta data. 

 

Vitória, 16 de dezembro de 2014. 

 

APARECIDA DENADAI 

Deputada Estadual-PDT 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Defiro. À Secretaria para providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (JANETE DE 

SÁ) - Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que não 

há mais Expediente a ser lido.  

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 

PELOS RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Não havendo mais Expediente a ser lido, passa-se à 

fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimentamos 

os telespectadores do canal 2, TV Educativa, e do 

canal 12, TV Ales. 

Assomamos a esta tribuna para fazer algumas 

explicações, principalmente com relação à cobrança 

da minha presença, e especialmente ao povo do 

Município de Vila Velha. Tem gente que para falar 

em Vila Velha tem que lavar a boca. As três vezes 

que fui eleito deputado foi pelo Município de Vila 

Velha. Saí eleito três vezes por Vila Velha. Então, o 

povo de Vila Velha me conhece, o povo de Vila 

Velha é meu vizinho. O povo de Vila Velha sabe 

como é que faço. Toda eleição é no domingo e na 

segunda-feira continuo trabalhando do mesmo jeito.  

Não cobrei quando um deputado ficou 

escondido ali dentro, na segunda-feira, para não votar 

no veto do governador. O Senhor Deputado 

Vandinho Leite ficou e votou contra. Tomou uma 

posição! Sobre a questão de querer mandar marcar 

presença ou não mandar, isso é foro íntimo de cada 

um!  

Outra coisa, ajudem-me a levar as seis 

ambulâncias que destinei para Vila Velha em 2014. 

Ajudem-me a levar isso para Vila Velha! Quero saber 

por que a verba que destinei para Vila Velha, 

especialmente para compra de meia dúzia de 

ambulâncias, que está sendo esperada pelo povo de 

Vila Velha, ainda não chegou. Quero que expliquem 

isso! 

Não tenho feito oposição ao governo, 

conforme noticiado no jornal. Pelo contrário, fiz 

parceria de quatro anos com o governo e a tenho 

mantido.  Muitas vezes, até ao arrepio de algumas 

entidades médicas que me cobram, por exemplo, 

nunca falei da tribuna, nunca questionei os treze 

milhões novecentos e vinte nove mil quatrocentos e 

trinta e sete reais e trinta e sete centavos que 

precisam ser pagos ao Hospital Evangélico de 

Cachoeiro de Itapemirim. Está aqui e não é conversa! 

Está em minha mão! 

 O Hospital Evangélico de Vila Velha, que 

também administra o Hospital Doutor Jayme Santos 

Neves e a Maternidade São João Batista, em 

Cariacica, não me deu informação. A Fehofes, 

Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 

do Espírito Santo, também está reclamando.  

Nunca questionei isso nesta Casa, porque o 

faço diretamente ao Secretário pedindo empenho para 

fazer esse pagamento. Mas a informação que tenho é 

que o Governo deve vinte e três milhões a esses 

hospitais. Vinte e três milhões! O Hospital 

Evangélico de Vila Velha, a Maternidade São João 

Batista, em Cariacica, e o Hospital Estadual Doutor 

Jayme Santos Neves, que são administrados pela 

Aebes, Associação Evangélica Beneficente Espírito-

Santense.  

 Não tenho criado nenhum problema para o 

governo. Não tenho feito críticas nesta Casa e sim 

tenho procurado a quem é de direito para ver se paga 

esses hospitais. Tem hospital querendo receber os 

meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e 

novembro. É isso que queremos!  

Mandei no ano passado para Vila Velha 

quinhentos mil reais da verba pessoal de deputado, 

que é de um milhão e meio.  Mandamos quinhentos 

só para a prefeitura. Fora as outras entidades, como 

Apae, União dos Cegos, Asilo dos Velhos, enfim, 

várias entidades. 

Mas este ano quero saber se teve algum 

deputado que foi privilegiado com o pagamento de 

suas emendas. Quero que o Senhor Deputado Freitas 

me ajude, principalmente a levar seis ambulâncias 

para o Município de Vila Velha. É isso que quero. 

(Muito bem!)  
 

(Comparece o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Euclério 

Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Senhor 

Presidente, declino, tendo em vista que há abono para 

ser votado e temos que dar celeridade.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (Sem 
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revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, faremos hoje da 

tribuna desta Casa de Leis uma das últimas 

manifestações, tendo em vista o final do ano 

legislativo. 

Tínhamos preparado ontem uma 

manifestação com relação a uma matéria veiculada 

em um jornal de grande circulação do Estado, sobre 

uma ação que um detendo entrou contra o Estado, 

não o Estado do Espírito Santo, mas um Estado, 

dizendo que queria receber indenização, porque o 

sistema carcerário não o estava tratando conforme 

preveem a Constituição e as leis. Essa ação tramita 

hoje no Supremo Tribunal Federal. 

A matéria dizia principalmente em relação 

àquele cidadão que ocupava uma cela que era para 

oito detentos e lá havia dezesseis. Ele disse que o 

Estado tem a obrigação de tratá-lo da forma que dê 

todas as condições, e amplas condições, de um 

cidadão comum. 

Concordamos plenamente, mas perguntamos 

se também estamos tratando, enquanto Estado, as 

vítimas que foram ceifadas. Se para a família que 

perdeu um pai assassinado por esse detento hoje há 

algum tratamento psíquico para os filhos, para a mãe. 

Se houve reparo ao dano pela ausência da mãe 

assassinada, talvez, porque saiu para fazer compras 

no supermercado; ou a filha que foi atravessar uma 

rua e, em uma troca de tiros com bandidos, foi alvo 

de uma bala perdida. 

Entendemos que todos nós temos direitos, 

inclusive aqueles que estão hoje no sistema 

carcerário, mas temos também que dizer que direitos 

também temos nós que estamos fora do sistema, as 

vítimas.  

Não se pode apenas ficar olhando por um 

lado. Ficamos vigiando se estão sendo bem-tratados 

os detentos - e têm que ser bem-tratados -, mas 

ninguém dá atenção às vítimas, às famílias que 

perderam um ente querido, Senhor Deputado Luiz 

Durão, que preside esta sessão, neste momento. 

Mães que perderam os filhos, esposas que 

perderam os maridos, maridos que perderam as 

esposas, famílias que foram assassinadas inteiras por 

conta de um assalto, de um furto, e que logo em 

seguida houve um assassinato. 

Senhor Deputado Da Vitória, quem está se 

preocupando quanto a isso? Será que também não 

deveriam entrar contra o Estado e questionar isso, a 

indenização? E aí vem uma matéria enorme dizendo 

que o cidadão tem direito. 

Não somos contra. Queremos dizer 

claramente que ninguém deve sofrer qualquer tipo de 

agressão, seja ele o maior monstro. Mas, como na 

vida tudo é prioridade, a prioridade é o ser humano 

que perdeu o ente querido. O Estado tem que dar 

prioridade a ele, uma atenção.  

Imaginem um pai que foi assassinado e que 

deixou uma criança de dez anos em casa e a mãe, 

doméstica! O pai era trabalhador, auxiliava 

juntamente com a mãe nas despesas da casa e já não 

existe mais. E quem pagará? Ninguém paga, mas o 

detento tem o dinheiro para pagar a pensão da mulher 

e ninguém pensou nisso. É uma inversão de papéis 

muito grande. O cidadão mata, estupra, assassina, 

sequestra, violenta, e a vítima e suas famílias não têm 

direito a nada. Mas a lupa fica em cima deles. 

 Talvez não sejam maltratados e não é isso 

que estamos dizendo que devam ser. Achamos que 

eles deviam trabalhar. O Estado não deveria pagar 

um real para eles. Têm de trabalhar para pagar o que 

o Estado paga. Agora, ter direitos, acreditamos que 

não. É uma inversão de papéis. 

 Ficamos muito triste ao ver uma ação como 

aquela prosperar e chegar ao Supremo Tribunal 

Federal. (Muito bem!)  

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcos Mansur) 

  

 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da Vitória. 

 

 O SR. DA VITÓRIA – (Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, Senhor Presidente Luiz Durão, 

cumprimentamos V. Ex.ª e os vinte e quatro 

Deputados presentes no Plenário.  

Ontem a fase das Comunicações foi 

suprimida e depois tivemos a sessão interrompida 

pelo Senhor Presidente Theodorico Ferraço. Na 

segunda-feira, também não tivemos a oportunidade 

de falar na fase das Comunicações. Portanto, nesta 

semana é a primeira vez.  

 Senhor Presidente, cumprimentamos a 

sociedade capixaba e os profissionais de imprensa. 

Acreditamos que hoje exerceremos o nosso papel 

constitucional, principalmente nos projetos mais 

importantes, como as contas do Governo do Estado 

do Espírito Santo, e em tantos outros temas 

importantes que temos para finalizar neste ano 

legislativo. Proferiremos nosso voto, que é o nosso 

dever. 

 Na sexta-feira passada tivemos uma ação 

importante deste Governo no Município de Colatina. 

Até estávamos na expectativa de fazer esse registro 

na segunda-feira e na terça-feira, mas não tivemos 

condições. Por isso, faremos agora, Senhor Deputado 

José Esmeraldo. 

 No Município de Colatina aconteceu a 

inauguração da obra de reforma e ampliação da Ponte 

Florentino Avidos. Senhor Deputado Dary Pagung, 

essa ponte leva para o Município de Baixo Guandu, 

Minas Gerais, Pinheiros, para toda a região noroeste 

do Estado do Espírito Santo, para o sul da Bahia e 

para o noroeste de Minas Gerais. 

 Senhor Deputado Luiz Durão, ela foi 

construída em 1928. Depois não tivemos mais 

nenhuma obra naquela ponte, praticamente há oitenta 

e seis anos, se não erramos nas contas. 
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 Senhor Presidente, ficávamos 

preocupados porque quando olhávamos para a 

ponte, já dava uma insegurança. Já tinha caído a 

ponte no Município de Linhares, na cidade de V. 

Ex.ª. Um investimento de vinte e cinco milhões 

de reais foi feito na nossa cidade. Agradecemos 

ao Senhor Governador Renato Casagrande essa 

obra. Estava presente o Senhor Deputado 

Genivaldo Lievore, que é da cidade. 

Somado com os investimentos desses 

quatro anos só para o Município de Colatina, 

foram duzentos e sessenta e seis milhões de 

reais.  

 Fazemos justiça, além das críticas que 

podemos fazer como Parlamentar. Também 

temos que agradecer. Defendemos que a nossa 

representatividade seja honrada com esses 

investimentos, não só na nossa cidade, nas 

regiões, mas nas instituições e segmentos que 

acreditam no nosso trabalho. 

  Fazemos justiça agradecendo ao Senhor 

Governador Renato Casagrande, que finaliza seu 

Governo. Teremos um novo Governador, daqui a 

alguns dias e faremos a mesma coisa, Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, quando o novo 

Governo, composto com sua equipe, fizer ações 

importantes que culminem em resultados com 

essa ponte no Município de Colatina, que era 

uma ponte que dava medo de passar em cima.  

 Hoje temos pistas mais largas, ampliadas, 

com via de pedestre e de ciclistas. Dá prazer 

caminhar na ponte de nossa cidade. Portanto, 

fazemos nosso papel como Parlamentar do 

Município de Colatina, que continua com um 

representante nesta Casa de Leis.  

Tivemos votos em todos os municípios 

do Estado, foram quarenta mil e noventa votos. 

Todo capixaba sabe da defesa e dos 

investimentos naquela região, principalmente em 

infraestrutura e em intervenções importantes 

como a obra da Ponte Florentino Avidos.  

Tivemos ainda a oportunidade de, neste 

ano legislativo, nesta legislatura, agradecer os 

duzentos e sessenta e seis milhões de reais, 

porque não é pouco dinheiro. Isso nunca 

aconteceu na história do Município de Colatina 

um investimento desta monta. 

 Torcemos para que o próximo 

Governador possa superar essa marca, possa 

bater esse recorde, e estaremos, além de 

cobrando a S. Ex.
a
, parabenizando também os 

investimentos que possa fazer em nossa região, 

Senhor Deputado Euclério Sampaio. Não 

podemos deixar de comemorar e registar esse 

investimento feito em Colatina. 

Gostaríamos de saudar o Senhor 

Marcelino Fraga, ex-Deputado Federal e 

Estadual, que se faz presente e está sendo 

abraçado pelo Senhor Deputado Euclério 

Sampaio e pelos demais Senhores Deputados. O 

Senhor Marcelino Fraga também estava presente 

nesse ato histórico do Município de Colatina. S. 

S.ª lutou tanto pela segunda ponte e tivemos essa 

conquista importante. Obrigado, Senhor 

Presidente Luiz Durão. (Muito bem!) 

 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) - A Presidência registra, com 

satisfação, a presença do Senhor Marcelino 

Fraga, ex-Deputado Estadual e ex-Deputado 

Federal. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - Senhor 

Presidente, declino.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Esmael de Almeida. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA – 

(Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

aqueles que nos assistem nas galerias e pelas TV 

Ales e TV Educativa, assomamos a esta tribuna 

nesta manhã para falar sobre um assunto 

importante que está tramitando nesta Casa de 

Leis, um projeto de nossa autoria que institui no 

âmbito do Sistema Educacional de Ensino o 

Programa Escola Sem Partido.  

É um projeto que já passou pela 

Comissão de Justiça e agora se encontra em 

outras comissões. Cremos que ainda este ano 

estará sendo submetido à apreciação dos nossos 

colegas.  

Esse projeto é muito importante para o 

futuro das nossas crianças e diz que é vedada ao 

professor a prática de doutrinação política e 

ideológica em sala de aula no exercício das suas 

funções, ainda que fora de sala de aula. É vedada 

ao professor abusar da inexperiência, da falta de 

conhecimento e da imaturidade dos alunos, com 

o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela 

corrente político-partidária. O professor não 

pode favorecer ou prejudicar os alunos em razão 

de suas convicções políticas e ideológicas, nem 

fazer propaganda político-partidária em sala de 

aula, nem incitar seus alunos a participarem de 

manifestações, atos públicos e passeatas.  

Em nossa justificativa, colocamos que os 
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professores não podem e não devem fazer 

prevalecer sua visão em sala de aula, seja ela 

marxista, comunista, socialista ou qualquer outra 

vertente ideológica. Não é lícito ao professor 

tentar fazer a cabeça das nossas crianças e dos 

alunos, pois a liberdade é a consciência absoluta, 

conforme a Constituição Federal no art. 206 nos 

ensina, e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

no art. 5.º afirma que nenhuma criança ou 

adolescente será objeto de qualquer forma de 

exploração. 

Temos que tomar mais cuidado com o 

universo estudantil e o que está sendo ensinado 

como verdade absoluta. Temos que repensar que 

tipo de juventude que queremos formar, onde 

queremos chegar e qual sociedade queremos para 

as gerações futuras.  

 E tudo começa pela educação. A 

educação e a família são a base de tudo. Nelson 

Mandela, o grande advogado e presidente da 

África do Sul, considerado o mais importante 

líder da África negra, ganhador do Prêmio Nobel 

da Paz de 1993, disse: a educação é a arma mais 

poderosa que você pode usar para mudar o 

mundo. Vamos repetir: a educação é a arma mais 

poderosa que podemos usar para mudar o 

mundo. 

 Queremos dizer aos nossos colegas 

Deputados desta Casa de Leis que a nossa 

proposta tem por finalidade única inibir práticas 

inadequadas de atuações de professores que 

querem encucar nos alunos suas preferências 

políticas, ideológicas ou partidárias dentro ou 

fora das escolas. Contamos com o apoio dos 

Senhores Deputados na aprovação desse projeto, 

que julgamos ser tão importante para a sociedade 

capixaba.  

Era isso que queríamos colocar para 

nossos colegas. Esse projeto encontra-se nesta 

Casa de Leis tramitando. Contamos com o apoio 

de V. Ex.ª, porque muitos pais nos procuraram 

quando souberam desse projeto. A Associação 

de Pais e Alunos. Existe uma preocupação muito 

grande de algumas correntes, de alguns partidos, 

sejam lá quais forem, que querem passar para as 

nossas crianças alguma ideologia política, 

doutrina partidária. 

 Contamos com o apoio dos colegas na 

aprovação desse projeto. Acreditamos que será 

muito importante para as nossas crianças, nosso 

futuro. Sabemos que o futuro estará amanhã com 

as nossas crianças, com nossos estudantes.  

Muito obrigado, Senhor Presidente, pela 

oportunidade. (Muito bem!)  

 

 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Nilton Baiano. 

 

 O SR. NILTON BAIANO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

queremos hoje repercutir uma decisão judicial de 

uma juíza da vara pública estadual da Bahia. 

 A Ordem dos Advogados da Bahia entrou 

com um questionamento na Justiça perguntando 

se um veículo que esteja com o IPVA atrasado 

pode ser retido e apreendido pelos órgãos 

responsáveis pelo trânsito. E a juíza, em seu 

parecer, negou.  

O cidadão ao ter seu veículo com o IPVA 

atrasado, este veículo não pode ser apreendido. 

Segunda S. Ex.ª - achamos a decisão muito 

interessante -, compara o veículo que está com o 

IPVA atrasado - podendo ser retido pela polícia - 

com o cidadão que tem a sua casa ou o seu 

apartamento com o IPTU atrasado, aí dizerem: o 

senhor tem que sair da sua casa, porque não 

pagou o IPTU. 

 Queremos cumprimentar não só a Ordem 

dos Advogados da Bahia, mas também a juíza 

por uma decisão que achamos ser correta.  

Ora, o Governo tem seus meios de fazer 

com que o proprietário do veículo pague o 

IPVA, impedindo, por exemplo, a transferência. 

Agora, prender o veículo? Na verdade, a posição 

da juíza, no nosso modo de entender, foi de uma 

sabedoria muito grande.  

Senhor Presidente, há um ano ou dois, 

fizemos pessoalmente uma sugestão ao 

Governador do Estado para que no momento em 

que um cidadão tiver o carro apreendido, por 

qualquer ato, e se esse ato puder ser pago, que 

fosse permitido à pessoa ir a uma casa lotérica – 

ou, até quem sabe, que se credenciem locais para 

receber o imposto atrasado –, de maneira que o 

carro do cidadão não fosse apreendido.  

Às vezes a pessoa até se esqueceu de 

pagar o seu imposto, está numa viagem, é 

abordado pela polícia e identificado que está 

com o imposto atrasado. Aí, essa viagem é 

desfeita porque o carro dele é apreendido, 

encaminhado para um depósito, e somente após 

pagar é que o carro será liberado. E se for num 

fim de semana? E se for num feriado? E se for 

um feriadão com dois, três feriados, como 

acontece? A pessoa ficará impedida de ter o seu 

veículo. 

Ora, era muito fácil ir a uma casa lotérica 

ou a um banco ou a alguns locais, que o Governo 
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credenciasse como shoppings, padarias e outros 

estabelecimentos comerciais, onde pudesse 

quitar sua dívida e no mesmo momento tivesse o 

seu veículo devolvido. Não precisaria criar uma 

indústria de transporte de carros, uma indústria 

de guincho, pois certamente essas pessoas 

ganham dinheiro para levar o carro do cidadão 

para determinado depósito. Aí, a pessoa vai 

pagar, além dos impostos, multa diária por 

permanência do veículo naquele local. 

 Fizemos essa sugestão ao Governo, e 

esperamos que o novo Governo possa fazer isso. 

Que o Detran permita que a pessoa, ao ter seu 

veículo apreendido, pague o seu débito e na 

mesma hora tenha o seu veículo liberado.  

Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Atayde Armani. 

  

O SR. ATAYDE ARMANI – Senhor 

Presidente, declino. 

Há muita matéria para ser votada, 

portanto abrimos mão do nosso tempo de fala. 

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) – Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Paulo Roberto. 

 
O SR. PAULO ROBERTO – Senhor 

Presidente, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Vandinho Leite. 

 

O SR. VANDINHO LEITE – Senhor 

Presidente, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Sandro Locutor. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Senhor 

Presidente, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS – Senhor Presidente, 

declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Claudio Vereza. 

 

O SR. CLAUDIO VEREZA – Senhor 

Presidente, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – Senhor 

Presidente, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Genivaldo Lievore. 

 

O SR. GENIVALDO LIEVORE – Senhor 

Presidente, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ DURÃO) – 

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Roberto Carlos. 

 

O SR. ROBERTO CARLOS – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhor Deputado 

Luiz Durão, que ora preside esta sessão, não 

declinamos porque faremos uma retificação na nossa 

fala de ontem, um pouco exacerbada e um pouco 

eivada de emoção.  

Hoje é o último dia em que nos manifestarei 

da tribuna da Assembleia. A sessão de ontem foi 

carregada de emoção, mas somos testemunha de que 

os trinta parlamentares desta Casa honraram seus 

mandatos. Fizemos um discurso que não pode estar 

na boca de um Secretário da Mesa Diretora que 

acompanhou o trabalho de todos os Senhores 

Deputados com afinco. Então, sempre reconhecemos 

que é democrática, dentro do Parlamento, a tática da 

obstrução. Usamos uma expressão muito forte- fui 

chamado a atenção ontem pelo Senhor Deputado e 

colega Euclério Sampaio - e  queríamos retificar : 

achamos que quem não esteve presente na sessão e  

não registrou a presença usou a tática da obstrução, 

salvo aqueles que não estiveram presente na sessão 

ontem e têm seus motivos pessoais. 

         Então, estamos retificando a nossa fala, porque 

não queremos, em hipótese alguma, deixar nenhum 

tipo de aresta com os nossos colegas Deputados. 

Somos testemunha - e não estamos falando isso da 

boca para fora - de que todos os Senhores Deputados, 

dentro de sua visão, dentro de sua representação, 

honraram os votos da população capixaba. Então, 

gostaríamos de fazer esse registro. 

 

O Sr. Euclério Sampaio – Obrigado pelo 

aparte, Senhor Deputado, queremos só parabenizá-lo 

porque só grandes homens têm coragem de retificar 

quando acreditam que se excederam.  

 

O SR. ROBERTO CARLOS – Perfeito, 
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obrigado, Senhor Deputado Euclério Sampaio, pelo 

aparte concedido. 

 

O Sr. Paulo Roberto – Parabenizo V. Ex.ª 

pelo conteúdo da explanação. Acho que V. Ex.ª vem 

coroar talvez, a fase das Comunicações, com sua 

intervenção.  

Aproveito a oportunidade, se V. Ex.ª me 

permitir, de pedir publicamente desculpas ao Senhor 

Secretário-Chefe da Casa Civil, presente ontem neste 

Plenário - e talvez em um momento de tensão da 

sessão não havia necessidade daquilo. Estou 

publicamente pedindo desculpas, a fim de que 

possamos ter um final de ano tranquilo, respeitoso 

entre os pares e também entre as autoridades 

presentes. 

 

O SR. ROBERTO CARLOS – Perfeito. 

Obrigado Senhor Deputado Paulo Roberto e parabéns 

pelo seu gesto. Nós tivemos, Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, uma legislatura, em alguns 

momentos, com debates duros. Nós mesmos já 

tivemos oportunidade de confraternizar e pedir 

desculpas ao Senhor Deputado José Esmeraldo, 

porque durante esta legislatura quase chegamos às 

vias de fato, mas temos aquela disposição de 

defender aquilo que acreditamos. 

Esta Casa é a representação do povo 

capixaba. Estamos investidos de votos da população 

capixaba e representamo-la. Temos a 

responsabilidade de representar, com dignidade, a 

população capixaba. Estamos saindo desta Casa com 

a alma lavada, porque prometemos aos nossos 

eleitores, quando nos candidatamos em 2010, que 

entraríamos com a cabeça erguida e as mãos limpas e 

sairemos com a cabeça erguida e as mãos limpas. 

Mas mais do que isso, Senhor Deputado 

Nilton Baiano, estamos saindo desta Casa com a 

cabeça erguida, com as mãos limpas, mas saindo 

daqui com mais amigos, porque construímos neste 

Parlamento, verdadeiros amigos, por quem temos 

respeito e, com certeza, teremos convivência pós o 

término do mandato no dia 31 de janeiro, o dia 

derradeiro da nossa saída. 

 

O Sr. Nilton Baiano – É rápido, apenas para 

cumprimentá-lo e parabenizá-lo. 

É claro que o que aconteceu ontem nesta 

Casa é do Parlamento. À vezes, o excesso e até o 

linguajar não acontece no momento próprio. 

Quero parabenizá-lo e passo a admirá-lo 

ainda mais por essa postura neste momento. 

 

O SR. ROBERTO CARLOS – Obrigado, 

Doutor Nilton Baiano.  

 

O Sr. Sandro Locutor – Senhor Deputado 

Roberto Carlos, para mim também é uma satisfação 

ter convivido com V. Ex.ª aqui, neste período. 

Certamente V. Ex.ª estará a serviço do povo do 

Espírito Santo em outra atividade momentaneamente, 

mas certamente deverá voltar ao Parlamento, nesta 

Casa ou em outro cenário. Foi um aprendizado estar 

com V. Ex.ª. Desejamos-lhe sorte pelos caminhos 

que trilhará e aproveito o aparte concedido por V. 

Ex.ª para também enaltecer o ato de grandeza do 

Senhor Deputado Paulo Roberto. Ouviu Senhor 

Deputado Paulo Roberto, enaltecer o ato de grandeza 

de V. Ex.ª de reconhecer que às vezes pecamos por 

excesso também. 

Então, estou enaltecendo o reconhecimento 

de V. Ex.ª neste momento. Felicito V. Ex.ª, mais 

uma vez, boa sorte pelo caminho que trilhar. 

 

O SR. ROBERTO CARLOS – Muito 

obrigado, Senhor Deputado Sandro Locutor.  

 

O Sr. Marcelo Santos – Só quero 

cumprimentá-lo pela manifestação de hoje. 

Somos amigos, posso dizer isso, e tenho certeza 

de que nossa amizade, a cada dia que passa, se 

fortalece ainda mais, porque somos amigo de 

quem admiramos, e sou um admirador de V. 

Ex.ª.  

 

 O SR. ROBERTO CARLOS – Também 

admiro V. Ex.ª, Senhor Deputado.  

 

 O Sr. Marcelo Santos – Muito obrigado.  

 

 O Sr. Claudio Vereza – Senhor 

Deputado Roberto Carlos, companheiro, 

parabenizo a palavra de V. Ex.ª, retificando os 

momentos mais agitados de ontem. O Congresso 

Nacional até possui, no painel eletrônico, a 

expressão em obstrução. A bancada se declara 

em obstrução. Em nenhum momento questiona-

se a possibilidade de obstruir, mesmo porque eu 

seria incoerente, pois já fiz muito isso.  

 Na linha da retificação – o Senhor 

Presidente já o fez – não cabia, de minha parte, 

usar aquele palavrão. Nem minha mãe me 

permitiria falar aquilo. Mas na emoção acabei 

substituindo a palavra nada por uma palavra 

pior. Quero retirá-la. Se por acaso alguém se 

ofendeu com aquela expressão, de forma 

nenhuma eu queria usá-la para me referir a 

alguém. Disse apenas que não sou líder de mais 

nada. É isso! 

 

 O SR. ROBERTO CARLOS – V. Ex.ª é 

um grande deputado.  

 Concluo, Senhores Deputados, falando o 

seguinte: Combati o bom combate. (Muito 

bem!) 
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 O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo.  

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

aqueles que nos assistem das galerias, nossas 

taquígrafas e taquígrafos, profissionais da 

comunicação, jornalistas, hoje estamos assistindo 

a uma confraternização, nossa querida Senhora 

Deputada Janete de Sá, sempre elegante. Isso é 

muito importante no parlamento. Muitas vezes 

os ânimos são acirrados em função de um dado 

momento, mas no fundo todos são amigos.  

 Isso demonstra a democracia que existe 

no nosso parlamento, Senhor Deputado Nilton 

Baiano. V. Ex.ª é um grande deputado, como os 

outros vinte e oito que fazem parte deste 

sodalício. Para nós, que estamos em final de 

mandato, a permanência nesta Casa será até o dia 

22, Senhor Deputado Vandinho Leite. Com 

certeza fizemos as nossas partes, aqueles que 

voltaram e aqueles que não voltarão.  Hoje é um 

dia importante, e não poderíamos deixar de 

assomar à tribuna desta Casa de Leis, onde 

estivemos centenas de vezes, para parabenizar os 

Senhores Deputados.  

 Não é fácil ser deputado. O deputado 

muitas vezes chega a esta Casa, Senhor 

Deputado Dary Pagung, chateado, aborrecido, 

porque tem uma demanda que não conseguiu 

resolver, muitas vezes em função do Poder 

Executivo, principalmente o Poder Executivo, 

não lhe dar atenção. Isso acontece. São 

momentos, mas no fundo somos amigos não só 

dos deputados, mas também de todos aqueles 

que fazem parte do Poder Executivo. Fomos bem 

atendido em alguns momentos, em outros não. 

Quando isso acontece, repercutimos nesta Casa, 

colocamos o nosso ponto de vista. O importante 

é a transparência.  

 Somos testemunha de que os Senhores 

Deputados, durante esses quatro anos, foram 

brilhantes, ajudaram muito o Poder Executivo. 

Senhor Deputado Roberto Carlos, nosso amigo, 

muitas vezes ultrapassamos os limites da épura. 

É uma palavra da engenharia; muitas vezes 

ultrapassamos os limites da épura, mas no fundo 

no fundo, nós que somos civilizados, mantemos 

a nossa permanência de amizade. 

V. Ex.ª é meu amigo, V. Ex.ª foi e será 

sempre um brilhante Deputado nesta Casa e onde 

estiver será brilhante, pois é um homem 

inteligente, um homem do bem. Fez um trabalho 

brilhante como secretário da Mesa desta Casa de 

Leis, onde ocorreu um concurso público. E sei 

que esse concurso público lhe tocou muito no 

fundo do coração, V. Ex.ª, Senhor Deputado 

Roberto Carlos, que é professor.  

Parabenizamos o amigo Roberto Carlos; 

todos os Senhores Deputados desta Casa, porque 

não é fácil ser deputado. Ser deputado atuante 

tem um grau de dificuldade. Na vida, todos têm 

dificuldades. Mas o deputado, o parlamentar que 

é assediado não por uma ou por duas pessoas, 

mas por centenas, milhares de pessoas, muitas 

vezes sai do ponto, aquele ponto de positividade, 

para entrar por um caminho em função das 

demandas, que não consegue resolver. 

Por isso, em nossos vinte e oito segundos 

que nos restam, queremos falar que assomamos a 

esta tribuna para dizer, Senhor Deputado Paulo 

Roberto, que V. Ex.ª é um brilhante Deputado, 

homem que fez um trabalho brilhante nesta Casa 

e que tem posição, além de ser pessoa 

extremamente inteligente e articulador, como 

outros Deputados também articuladores que 

prestaram e continuam prestando um belo 

trabalho onde quer que estejam. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ 

DURÃO) – Senhores Deputados, justificamos a 

ausência do Senhor Presidente Theodorico 

Ferraço. Como todos sabem, S. Ex.ª fez uma 

cirurgia, não está passando muito bem e nos 

pediu que hoje presidíssemos esta sessão.  

Fica registrada a justificativa para que 

todos os Senhores Deputados tomem 

conhecimento por que o Presidente da Casa não 

está presidindo esta sessão. 

Não havendo mais oradores que queiram 

fazer uso da palavra na fase das Comunicações, 

passa-se à Ordem do Dia. 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, nos termos regimentais, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 79/2014, que rejeita as 

contas do Senhor Governador do Estado, 

relativas ao exercício econômico-financeiro de 

2013, pelo não cumprimento das Metas Fiscais 

Anuais previstas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO. Parecer n.º 47/2014, da 

Comissão de Finanças, pela rejeição das contas, 

na forma do Projeto de Decreto Legislativo, 

publicado no DPL do dia 16/12/2014. (Em 

anexo, Mensagem n.
o
 257/2014, do Governador 

do Estado, comunicando sua renúncia ao 

exercício do direito de ampla defesa na 

tramitação das contas em questão, publicada no 

DPL do dia 16/12/2014) 
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Em votação. 

O SR. NILTON BAIANO – Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

verificação de quorum para efeito de votação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) – É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. 

(Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

 O SR. ROBERTO CARLOS – Senhor 

Presidente, pela ordem! Estamos com 

dificuldade para enxergar no painel. O Senhor 

Deputado Vandinho Leite não registrou 

presença?    

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) – Estenderei o horário para que os 

Senhores Deputados registrem presença até as 

9h58min. Em dois minutos encerrarei o registro 

de presença dos Senhores Deputados. 

 
(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, retiram-se os 

Senhores Deputados Atayde Armani, 

Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Elcio Alvares, Esmael de 

Almeida, Euclério Sampaio, Freitas, 

Genivaldo Lievore, Gilsinho Lopes, 

Janete de Sá, José Carlos Elias, José 

Esmeraldo, Lúcia Dornellas, Marcelo 

Santos, Marcos Mansur, Nilton 

Baiano, Paulo Roberto, Rodrigo 

Coelho, Sandro Locutor e Vandinho 

Leite) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Claudio Vereza, Luiz 

Durão e Roberto Carlos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ 

DURÃO) – Registraram presença três Senhores 

Deputados.  

Não há quorum para votação, nem para a 

manutenção da sessão, pelo que vou encerrá-la. 

Antes, porém, convoco os Senhores Deputados 

para a próxima, ordinária, dia 22 de dezembro de 

2014, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: votação adiada, com 

discussão única encerrada, nos termos 

regimentais, do Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 79/2014; votação da redação final dos 

Projetos de Lei n.
os

 250/2013, 340/2013, 

402/2013, 97/2014 e 161/2014; discussão única, 

em regime de urgência, dos Projetos de Lei n.
os

 

408/2012, 141/2014, 250/2014 e 282/2013; 

discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 11/2014; discussão 

única, em regime de urgência, dos Projetos de 

Lei n.
os

 223/2014, 100/2014 e 160/2014; 

discussão única, em regime de urgência, com 

preferência de votação aprovada pelo Plenário, 

do Projeto de Lei Complementar n.º 52/2014; 

discussão única, em regime de urgência, com 

preferência de votação aprovada pelo Plenário, 

do Projeto de Resolução n.º 32/2013; discussão 

única, em regime de urgência, nos termos do art. 

227, do Regimento Interno, com preferência de 

votação aprovada pelo Plenário, dos Projetos de 

Lei n.
os

 279/2014, 282/2014, 286/2014, 

284/2014 e 285/2014; votação adiada, com 

discussão encerrada, em 1.º turno, com 

preferência de votação aprovada pelo Plenário, 

da Proposta de Emenda Constitucional n.º 
06/2014; discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227, do Regimento Interno, dos 

Projetos de Lei n.
os

 135/2014, 266/2013, 387/2013, 

255/2013, 29/2013, 82/2014, 366/2013, 316/2013, 

229/2013, 175/2012, 161/2013, 251/2014, 267/2014, 

208/2011, 332/2013 e 376/2013; discussão única, em 

regime de urgência, nos termos do art. 227, do 

Regimento Interno, do Projeto de Resolução n.º 

14/2014; discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227, do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 48/2014; 

discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 08/2014; 

discussão única, em regime de urgência, nos 

termos do art. 227, do Regimento Interno, dos 

Projetos de Lei n.
os

 281/2014 e 249/2014; 

discussão única do Projeto de Lei n.º 222/2014; 

discussão, se houver recurso, na forma do artigo 

277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, dos 

Projetos de Lei n.
os

 54/2014, 197/2014 e 

239/2014.  
Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às nove horas e 

cinquenta e oito minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 

os Senhores Deputados Gildevan Fernandes, 

Aparecida Denadai, Jamir Malini, Luzia Toledo, 

Solange Lube e Theodorico Ferraço. 
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