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N. do E.: Essa Edição nº 7886 possui 1 (um) 

suplemento com Emendas ao PPA 2016/2019. 

Emendas Ação Nova, Emendas de Texto e Emendas 

de Transferência. 

 

 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

PARECERES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

76/2015 

AUTOR: Deputada Eliana Dadalto. 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Kleber de Oliveira”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa da proposição legislativa em epígrafe, de 

iniciativa da Deputada Eliana Dadalto, cujo 

conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão do 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Kleber de 

Oliveira. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 30/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

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

 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

 

Este é o Relatório. 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 76/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Kleber de 

Oliveira. 

 

Pela descrição do projeto, constatamos que 

se trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 
 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 
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matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 

(...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 

 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 
 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 

 O quórum e o processo de votação da 

matéria será por maioria dos votos, presente, no 

mínimo, a maioria absoluta dos Deputados em 

votação simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 

200, I, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno). O regime inicial de tramitação é o ordinário 

(art. 148, II, do Regimento Interno). 

 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

 

  No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

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

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

 

Pelo que consta dos autos, o Sr. Kleber de 

Oliveira é Professor Universitário em cursos de 

graduação e pós-graduação nas áreas de ciências 

humanas e sociais. Em especial, na área de psicologia 

onde participou da implantação do primeiro curso da 

área no norte do estado, contribuindo na formação de 

dezenas de profissionais na área. 

 

Realizou pesquisas na área da cultura, 

infância e povos tradicionais, com produção de 

mestrado, artigos e trabalhos publicados sobre a 

cultura lúdica da criança indígena guarani capixaba; 

autor do livro “Brincando na Aldeia”, sobre a cultura 

lúdica da criança guarani. Professor, desde 2003, do 

Seminário Teológico Batista do Espírito Santo / 

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

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade 

que tenha prestado relevantes serviços e 

incontestável benefício ao Estado”. (NR) 



Vitória-ES, quarta-feira, 25 de novembro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 3 

Campus Linhares – ES, concentrando-se na área da 

Ação Social da Igreja.  

 

Doutorando em História Econômica na 

Universidade de São Paulo, onde desenvolve 

pesquisa sobre a história do desenvolvimento 

econômico do norte do Espírito Santo e sua relação 

com as políticas de desenvolvimento regional do 

Governo Federal, em especial as relacionadas à 

SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste; Preside o Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional de Linhares no 

biênio 2013 – 2015 e participa da Coordenação do 

Fórum Permanente de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Linhares. Vice-presidente do “CADI 

Sooretama – Centro de Assistência e 

Desenvolvimento Integral” organização da sociedade 

civil, sediada em Sooretama – ES, sem fins 

lucrativos, que tem como finalidades preponderantes 

a assistência social e o desenvolvimento comunitário, 

tendo como foco principal ações em benefício de 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. 

 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

 

À folha 08 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

 

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Kleber de Oliveira. 

 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 446/2015 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 76/2015, de autoria da Deputada 

Eliana Dadalto. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de  2015. 

 
RODRIGO COELHO - Presidente 

RAQUEL LESSA - Relatora 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

76/2015 

AUTOR: Deputada Eliana Dadalto. 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Kleber de Oliveira”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa da Deputada Eliana Dadalto, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Kleber 

de Oliveira. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 30/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

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

 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

 

É o relatório. 

 
II - PARECER DO RELATOR 
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O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

76/2015 visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Kleber de Oliveira. 

 

Pelo que consta dos autos, o Sr. Kleber de 

Oliveira é Professor Universitário em cursos de 

graduação e pós-graduação nas áreas de ciências 

humanas e sociais. Em especial, na área de psicologia 

onde participou da implantação do primeiro curso da 

área no norte do estado, contribuindo na formação de 

dezenas de profissionais na área. 

 

Realizou pesquisas na área da cultura, 

infância e povos tradicionais, com produção de 

mestrado, artigos e trabalhos publicados sobre a 

cultura lúdica da criança indígena guarani capixaba; 

autor do livro “Brincando na Aldeia”, sobre a cultura 

lúdica da criança guarani. Professor, desde 2003, do 

Seminário Teológico Batista do Espírito Santo / 

Campus Linhares - ES, concentrando-se na área da 

Ação Social da Igreja.  

 

Doutorando em História Econômica na 

Universidade de São Paulo, onde desenvolve 

pesquisa sobre a história do desenvolvimento 

econômico do norte do Espírito Santo e sua relação 

com as políticas de desenvolvimento regional do 

Governo Federal, em especial as relacionadas à 

SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste; Preside o Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional de Linhares no 

biênio 2013 - 2015 e participa da Coordenação do 

Fórum Permanente de Segurança Alimentar e 

Nutricional de Linhares. Vice-presidente do “CADI 

Sooretama - Centro de Assistência e 

Desenvolvimento Integral” organização da sociedade 

civil, sediada em Sooretama - ES, sem fins lucrativos, 

que tem como finalidades preponderantes a 

assistência social e o desenvolvimento comunitário, 

tendo como foco principal ações em benefício de 

crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. 
 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. KLEBER DE 

OLIVEIRA é que se justifica a concessão do Título 

de Cidadão Espírito-Santense que se objetiva 

conceder através deste Projeto de Decreto 

Legislativo. 

 

 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

III - PARECER Nº 145/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 76/2015, de autoria da Deputada 

Eliana Dadalto.  

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PUBLIO E REDAÇÃO 

 
PARECER DO RELATOR. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

79/2015. 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL SANDRO  

LOCUTOR 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr.  NAILTON XAVIER DE 

ALMEIDA”. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

79/2015, de autoria do Deputado Sandro Locutor. A 

matéria passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem 

restrições, sendo lida na Sessão Ordinária do dia 

05/10/2015. Passado pelo crivo da Diretoria de 

Redação, onde sofreu pequenas correções, às quais 

adoto, por ser pertinente. Foi publicado no dia 06 de 

outubro de 2015. 

 

A justificativa resumida dando conta das razões da 

homenagem encontra-se inclusa.   O Sr. Nailton 

Xavier de Almeida, natural do Estado da Bahia da 

cidade de Itamaraju, e desenvolve suas atividades 

como taxista no Município de Cariacica/ES. 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 79/15, veio a esta  

Comissão de Cosntituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, para receber quanto aos aspectos da 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica 

legislativa. Designado Pelo presidente, coube-me a 

relatoria, pelo que passo a fazê-la nos seguintes 

termos. 
 

É o relatório 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

DA ANÁLISE DO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE, FORMAL E 

MATERIAL, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 
 

Aqui estamos a tratar da concessão de um Título de 

Cidadão. É preciso dizer que o Título de Cidadão 

equipara a pessoa homenageada a uma adoção 

oficial. A pessoa agraciada passa a ser tratada como 

um conterrâneo, mesmo que não tenha nascido em 

nosso Estado. 



Vitória-ES, quarta-feira, 25 de novembro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 5 

Para que seja concedida tal homenagem, faz-se 

necessário que se diga o que ela fez sem visar lucros, 

interesses pessoais ou profissionais em defesa do 

povo do Estado do Espírito Santo, desde que um 

Deputado Estadual indique seu nome a apreciação 

dos demais membros do Colegiado Legislativo 

quando chegar ao Plenário. 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 79/15, visa 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Nailton Xavier de Almeida.  Pela descrição do 

projeto, constatamos que o mesmo trata de matéria de 

competência estadual, uma vez que o título de 

cidadão é uma honraria concedida por liberalidade da 

administração pública estadual no exercício de sua 

competência legislativa remanescente prevista nos 

artigos 25, § 1º, da Constituição Federal. 
 

Constatada a competência legislativa do Estado na 

matéria em exame, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais contidas nos artigos 56, XXIX 

(Redação dada pela EC. nº 62/09) e 61, IV, todos da 

Carta Estadual e art. 151, § 2º, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis que a espécie normativa adequada 

é o Decreto Legislativo.   
 

A matéria objeto da presente proposição deve ser 

regulada por projeto de origem parlamentar, podendo 

ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora, 

conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária 

Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, 

§2º da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno), 

in verbis: 
 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 
 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

O quórum e o processo de votação da matéria será 

por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

 

No que tange ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que, a 

princípio, a competência é da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

conforme ditames do Regimento Interno, (Resolução 

nº 2.700/09). Quanto ao quorum para aprovação da 

matéria na Comissão e o respectivo processo de 

votação são de maioria simples e processo de votação 

nominal. 

 

Após análise dos aspectos constitucionais formais, 

resta-nos analisar os aspectos materiais, comparando 

as regras do projeto com os preceitos constitucionais. 

Assim, as normas introduzidas no referido projeto 

encontram compatibilidade com os preceitos 

constantes das Constituições: CF/88 e CE/ES, bem 

como de legislação infraconstitucional pertinente. 

Respeitados estão, os direitos e garantias previstos no 

art. 5º, CF/88, também, o direito adquirido, ato 

jurídico perfeito, coisa julgada e princípio da 

isonomia. 

 

O Projeto de Decreto Legislativo em exame atende 

aos requisitos previstos no RI, bem como no art. 1º, 

caput, da Lei Estadual nº 7.832/04 (alterada pela Lei 

nº 8.957, de 21.07.2008), visto que o homenageado 

presta relevantes serviços à comunidade capixaba, 

verbis: 

 

Lei Estadual nº 7.832/04 

 

Art. 1º O título de Cidadão Espírito-

Santense será concedido pela 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - ALES à 

personalidade que tenha prestado 

relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado. 
 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada 

no projeto em apreço, deve ficar evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01, que rege a redação dos atos normativos, o 

que ocorre deve ser aplicado ao projeto em análise. 
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Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto que o Sr. Nailton 

Xavier de Almeida.  Cidadão que com muito zelo 

trabalha em seu taxis   diariamente no transporte de 

pessoas e desenvolvendo suas atividades  sociais na 

comunidade de Cariacica/ES, como muita dedicação. 

   

No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 

valoração dos ditos serviços prestados pelo 

homenageado, em suma, sobre o seu mérito, 

aprovando ou não a presente concessão de autoria do 

Deputado Estadual  Sandro Locutor. 

 

Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer 

restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e a 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Nailton Xavier de 

Almeida. 
 

Quanto à vigência do decreto legislativo, 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, não havendo reparo a ser feito.  
 

É necessário observar, ainda, que a data da entrada 

em vigor do Decreto Legislativo em análise, é a partir 

da sua publicação no Diário Oficial do Poder Estado. 

O artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95 de 

1998, que sofreu alterações, prescreve que a 

contagem do prazo para entrada em vigor das leis que 

estabeleçam período de vacância far-se-á com a 

inclusão da data da publicação e do último dia do 

prazo. Obedecendo ao princípio da territorialidade, 

(em razão da soberania estatal, a norma deve ser 

aplicada dentro dos limites territoriais do Estado que 

a editou, (LICC, arts. 8º e 9º), e à vigência da lei no 

tempo: a obrigatoriedade só surge com a publicação 

no Diário Oficial; sua força obrigatória está 

condicionada à sua vigência, ou seja, ao dia em que 

começar a vigorar. 
 

Portanto, opinamos pela Constitucionalidade e 

Legalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 

79/2015, de autoria do Deputado Sandro Locutor, 

com fundamento nos artigos 25, § 1º, da Constituição 

Federal e 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 

62/09), 61, IV e 63, caput, da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional pertinente, em 

especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.957/08 e as exigências 

regimentais atendidas como de praxe. 
 

Pelas razões supra, conclui-se pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 79/2015, de autoria do Deputado Estadual Sandro 

Locutor com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica concedido o Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Nailton Xavier de Almeida. 

 

Art. 2º. Este Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua 

publicação”. 

  

Como  Relator, tendo examinado a matéria a luz da 

legislação pertinente, estou relatando pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica 

legislativa. Sugerindo aos demais pares adoção do 

seguinte: 

 

PARECER Nº 448/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 79/2015, de autoria do Deputado 

Estadual  Sandro Locutor. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente 

RAQUEL LESSA - Relatora 

JANETE DE SÁ 

MARCELO SANTOS 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

79/2015. 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Nailton Xavier de Almeida”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 79/15, de autoria 

do Deputado Sandro Locutor, visa conceder o Título 

de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Nailton Xavier 

de Almeida. 

A matéria foi  lida no expediente da Sessão Ordinária 

do dia 05/10/2015. Veio acompanhada da 

justificativa expondo as razões da propositura. 

 

A propositura recebeu Parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 
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Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado Marcelo 

Santos, visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Nailton Xavier de Almeida, com a 

justificativa dando conta das razões pelas quais 

pretende  demonstrar a seus pares da oportunidade de 

homenagear uma pessoa de outro Estado. 

 

O Sr. Nailton Xavier de Almeida, é natural do Estado 

da Bahia, reside no Município de Cariacica do Estado 

do  Espírito Santo, onde presta relevantes serviços a 

sociedade capixaba,   trabalhando como taxista, uma 

profissão que tem em comum prestar serviços de 

grande relevância ao cidadão cariaciquense e de uma 

maneira geral ao povo capixaba. 

 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadão Espírito-santense, eis 

que, conforme consta da justificativa do Projeto, o Sr. 

Nailton Xavier de Almeida, tem dado o melhor de 

sua inteligência em prol  da comunidade no 

Município onde desenvolve com tarefa de bem 

atender o cidadão, com isso, prestando um bom 

serviço de transporte individual ao cidadão capixaba, 

no seio da sociedade tem demonstrado uma pessoa de 

elevado espírito soliedariedade para com seu 

próximo. 

 

O perfil do homenageado enquadra-se dentro dos 

requisitos exigidos pela Comissão da Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, que tem como 

missão examinar quanto ao mérito de proposição de 

concessão de Título de Cidadã Espírito-Santense. 

Portanto, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Decreto Legislativo em epígrafe, recomendando aos 

nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

III- PARECER Nº 146/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 79/2015, de autoria do Deputado 

Sandro Locutor.  

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 

 

NUNES - Presidente e Relator 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

SERGIO MAJESKI 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

082/2015 

Autor (ª): Deputada Raquel Lessa 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Francisco Silvio Reposse Júnior” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se o presente Projeto de Decreto 

Legislativo nº 82/2014, de autoria da Deputada 

Raquel Lessa, cujo conteúdo, em síntese, que dispõe 

sobre conceder “Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Sr. Francisco Silvio Reposse Júnior.”  

 

A proposição foi protocolada no dia 01 de 

outubro de 2015, lida na Sessão Ordinária do dia 05 

de outubro de 2015, sendo publicada no DPL do dia 

06 de outubro de 2015. 

 

Aduz a justificativa que o homenageado é 

natural do Município de Resplendor – MG, formado 

em Administração de Empresas, pelo Centro 

Universitário de Vila Velha (UVV) e Pós Graduado 

em Gestão Empresarial pela UNIVIX – Vitória – ES. 

Estagiário da Caixa Econômica federal por 1 (um) 

ano em São Gabriel da Palha. Trabalhou no 

Bradesco, também em São Gabriel da Palha por 2 

(dois) anos. No cooperativismo de Crédito teve o 

privilégio de ser um dos primeiros empregados do 

Sistema SICOOB por ocasião da fundação da 

Cooperativa de Crédito de São Gabriel da Palha no 

ano de 1989, onde trabalhou até 1991. A partir de 

1992, mudou-se para Vitória onde foi o primeiro 

empregado. Foi gestor e ocupou o cargo de Diretor 

Executivo por 03 (três) mandatos na Cooperativa 

Central de Crédito do ES, hoje SICOOB Central ES. 

Em 2013 mudou-se para Brasília a convite do 

Sistema Nacional para estruturar uma Seguradora do 

SICOOB. Atualmente é Diretor Operacional da 

Confederação Nacional do SICOOB.  

 

Desempenhou diversas funções e atividades 

administrativas e operacionais que contribuíram para 

o SICOOB do ES ser destaque a nível nacional de 

desenvolvimento e eficiência.  

 
Contribuiu para a implantação do Sistema 

Nacional na constituição do BANCOOB e da 

Confederação do SICOOB, onde atuou como 

Conselheiro Fiscal de ambas as entidades. 

Atualmente desempenha a função de Diretor 

Operacional do SICOOB Confederação, onde é 

responsável por todas as atividades administrativas e 

operacionais. 

 

Encaminhado a douta Procuradoria para 

análise e parecer, na forma do artigo 121 do 
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Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

recebeu parecer pela sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 

vindo a esta Comissão de Constituição e Justiça 

Serviço Público e Redação para analise e parecer na 

forma do artigo 41, inciso I do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009).  

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 

desenvolvida. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

 Da análise quanto ao aspecto da 

legalidade, da constitucionalidade formal e 

material, da juridicidade e da técnica legislativa 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

082/2015, de autoria da Deputada Raquel Lessa, tem 

a seguinte ementa: “Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Francisco Silvio Reposse 

Júnior.”  

 

Pela descrição do projeto, constatamos que o 

mesmo trata de matéria que diz respeito ao estado-

membro, uma vez que o Título de Cidadão é uma 

honraria concedida por liberalidade da administração 

pública estadual através do Poder Legislativo. 

 

Sobre o prisma da constitucionalidade, não 

há quaisquer obstáculos a serem invocados, eis que o 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe trata de 

matéria de competência legislativa remanescente, 

consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1°- São reservadas aos Estados às 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos acima descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto Legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 

(...) 

  

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora, 

conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária 

Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, 

§2º, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno), in verbis: 
 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 
 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 
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Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, assim como com 

o Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual 

nº 7.832/2004. 

  

O quórum necessário para aprovação será 

obtido com a maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros, conforme art. 59 da 

Constituição Estadual e art. 194 do Regimento 

Interno. 

 

O processo de votação a ser utilizado, 

inicialmente, deverá adotar a modalidade simbólica, 

por força dos arts. 200, I, 201 do Regimento Interno. 

O regime inicial de tramitação será o ordinário - art. 

148, II, do Regimento Interno. 

 

 Sob o aspecto da constitucionalidade 

material, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

Constituições Federal e Estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais tratados no art. 5º 

da Carta Magna Federal, respeitando-se, assim, o 

princípio da isonomia e da proteção ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 
 

O presente Projeto de Decreto Legislativo 

não ofende o ordenamento jurídico 

infraconstitucional e legislação específica geral.   

  

Quanto à compatibilidade com o regimento 

interno, não foi encontrado nenhum vício que macule 

a tramitação ordinária do projeto de decreto 

legislativo em apreço. 

 

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; vale lembrar que a 

fl. 12 dos autos a DR se manifestou no que tange a 

técnica legislativa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

No que se refere à vigência da lei no tempo, 

assim dispõe ao art. 8º da Lei Complementar nº 

95/98, in verbis: 

 

Art. 8º 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. 

 

Desse modo, tem-se por observado o presente 

requisito legal. 

 

Portanto, no tocante a juridicidade, 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, 

o Projeto não encontra óbice que possa impedir sua 

regular tramitação. 

 

 À luz do que ficou posto, a análise restringe-

se, tão somente, ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar a 

avaliação de mérito sobre a conveniência e 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Francisco Silvio 

Reposse Júnior. 

 

Assim analisado, concluímos no sentido de 

que o Projeto de Decreto Legislativo nº 082/2015, 

de autoria da Deputada Raquel Lessa, concede Título 

de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Francisco Silvio 

Reposse Júnior, atende aos pressupostos de 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, devendo prosperar em sua 

tramitação, por não conter vícios contrários à sua 

natureza, sugerindo aos demais membros desta douta 

Comissão a adoção do seguinte:  

 

PARECER Nº 467/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 082/2015, de autoria da Deputada 

Raquel Lessa. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente e Relator 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

RAQUEL LESSA 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

082/2015 

Autor (ª): Deputada Raquel Lessa 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Francisco Silvio Reposse Júnior” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se o presente Projeto de Decreto 

Legislativo nº 82/2014, de autoria da Deputada 

Raquel Lessa, cujo conteúdo, em síntese, que dispõe 

sobre conceder “Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Sr. Francisco Silvio Reposse Júnior.”  

 

A proposição foi protocolada no dia 01 de 

outubro de 2015, lida na Sessão Ordinária do dia 05 

de outubro de 2015, sendo publicada no DPL do dia 

06 de outubro de 2015. 

 

A propositura recebeu parecer, pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

 

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 

desenvolvida. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

082/2015, de autoria da Deputada Raquel Lessa, tem 

a seguinte ementa: “Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Francisco Silvio Reposse 

Júnior.”  

 

Pela descrição do projeto, constatamos que o 

mesmo trata de matéria que diz respeito ao estado-

membro, uma vez que o Título de Cidadão é uma 

honraria concedida por liberalidade da administração 

pública estadual através do Poder Legislativo. 

 

Descrito o objeto da proposição, devemos 

ressaltar que o parecer desta Comissão abrange 

apenas a analise de seu mérito, em conformidade com 

o artigo 52 do Regimento Interno, estando 

prejudicada qualquer analise sob ponto de vista 

diverso, que compete às outras comissões, nos termos 

regimentais. 
 

Aduz a justificativa que o homenageado é 

natural do Município de Resplendor - MG, formado 

em Administração de Empresas, pelo Centro 

Universitário de vila Velha (UVV) e Pós Graduado 

em gestão Empresarial pela UNIVIX - Vitória - ES. 

Estagiário da Caixa Econômica federal por 1 (um) 

ano em São Gabriel da Palha. Trabalhou no 

Bradesco, também em São Gabriel da Palha por 2 

(dois) anos. No cooperativismo de Crédito teve o 

privilégio de ser um dos primeiros empregados do 

Sistema SICOOB por ocasião da fundação da 

Cooperativa de Crédito de São Gabriel da Palha no 

ano de 1989, onde trabalhou até 1991. A partir de 

1992, mudou-se para Vitória onde foi o primeiro 

empregado. Foi gestor e ocupou o cargo de Diretor 

Executivo por 03 (três) mandatos na Cooperativa 

Central de Crédito do ES, hoje SICOOB Central ES. 

Em 2013 mudou-se para Brasília a convite do 

Sistema Nacional para estruturar uma Seguradora do 

SICOOB. Atualmente é Diretor Operacional da 

Confederação Nacional do SICOOB.  

 

Desempenhou diversas funções e atividades 

administrativas e operacionais que contribuíram para 

o SICOOB do ES ser destaque a nível nacional de 

desenvolvimento e eficiência.  

 

Contribuiu para a implantação do Sistema 

Nacional na constituição do BANCOOB e da 

Confederação do SICOOB, onde atuou como 

Conselheiro Fiscal de ambas as entidades. 

Atualmente desempenha a função de Diretor 

Operacional do SICOOB Confederação, onde é 

responsável por todas as atividades administrativas e 

operacionais. 

 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. Francisco Silvio Reposse 

Júnior, é que se justifica a concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense que se objetiva conceder 

através deste Projeto de Decreto Legislativo. 

  

 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 147/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 082/2015, de autoria da Deputada 

Raquel Lessa, concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Francisco Silvio Reposse Júnior. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 

PADRE HONÓRIO 
 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER DO RELATOR. 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

87/2015. 
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AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL  MARCELO  

SANTOS   

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr JOSÉ VARELA VIDAL 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

87/2015, de autoria do Deputado Marcelo Santos. A 

matéria passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem 

restrições, sendo lida na Sessão Ordinária do dia 

06/10/2015. Passado pelo crivo da Diretoria de 

Redação, onde sofreu pequenas correções, às quais 

adoto, por ser pertinente. 

A justificativa resumida dando conta das razões da 

homenagem encontra-se inclusa.   O Sr. José Varela 

Vidal, natural do Estado de São Paulo e tem 

comércio e  reside na Capital Vitória. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 87/15, veio a esta 

Comissão de Copnstituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação,  para análise e elaboração de parecer 

quanto a constitucionalidade, juriodicidade, 

legalidade e técnica legislativa. Designado pelo 

presidente coube-me a relatoria, na forma do art. 41, 

I, do Regimento Interno. 

  

É o relatório 

 

DA ANÁLISE DO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE, FORMAL E 

MATERIAL, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E 

TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 

Aqui estamos a tratar da concessão de um Título de 

Cidadão. É preciso dizer que o Título de Cidadão 

equipara a pessoa homenageada a uma adoção 

oficial. A pessoa agraciada passa a ser tratada como 

um conterrâneo, mesmo que não tenha nascido em 

nosso Estado. 

Para que seja concedida tal homenagem, faz-se 

necessário que se diga o que ela fez sem visar lucros, 

interesses pessoais ou profissionais em defesa do 

povo do Estado do Espírito Santo, desde que um 

Deputado Estadual indique seu nome a apreciação 

dos demais membros do Colegiado Legislativo 

quando chegar ao Plenário. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 87/15, visa 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

José Varela Vidal. Pela descrição do projeto, 

constatamos que o mesmo trata de matéria de 

competência estadual, uma vez que o título de 

cidadão é uma honraria concedida por liberalidade da 

administração pública estadual no exercício de sua 

competência legislativa remanescente prevista nos 

artigos 25, § 1º, da Constituição Federal. 
  
Constatada a competência legislativa do Estado na 

matéria em exame, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais contidas nos artigos 56, XXIX 

(Redação dada pela EC. nº 62/09) e 61, IV, todos da 

Carta Estadual e art. 151, § 2º, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis que a espécie normativa adequada 

é o Decreto Legislativo.   

  

A matéria objeto da presente proposição deve ser 

regulada por projeto de origem parlamentar, podendo 

ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora, 

conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária 

Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, 

§2º da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno), 

in verbis: 

 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 
 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 
 

O quórum e o processo de votação da matéria será 

por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

No que tange ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que, a 
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princípio, a competência é da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

conforme ditames do Regimento Interno, (Resolução 

nº 2.700/09). Quanto ao quorum para aprovação da 

matéria na Comissão e o respectivo processo de 

votação são de maioria simples e processo de votação 

nominal. 

 

Após análise dos aspectos constitucionais formais, 

resta-nos analisar os aspectos materiais, comparando 

as regras do projeto com os preceitos constitucionais. 

Assim, as normas introduzidas no referido projeto 

encontram compatibilidade com os preceitos 

constantes das Constituições: CF/88 e CE/ES, bem 

como de legislação infraconstitucional pertinente. 

Respeitados estão, os direitos e garantias previstos no 

art. 5º, CF/88, também, o direito adquirido, ato 

jurídico perfeito, coisa julgada e princípio da 

isonomia. 

  

O Projeto de Decreto Legislativo em exame atende 

aos requisitos previstos no RI, bem como no art. 1º, 

caput, da Lei Estadual nº 7.832/04 (alterada pela Lei 

nº 8.957, de 21.07.2008), visto que o homenageado 

presta relevantes serviços à comunidade capixaba, 

verbis: 

 

Lei Estadual nº 7.832/04 

Art. 1º O título de Cidadão Espírito-

Santense será concedido pela 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - ALES à 

personalidade que tenha prestado 

relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada 

no projeto em apreço, deve ficar evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01, que rege a redação dos atos normativos, o 

que ocorre deve ser aplicado ao projeto em análise. 

 

Não resta dúvida que o agraciada é merecedora da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto que o Sr. José 

Varela Vidal. Pessoa dedicada á área comercial tendo 

todo seu negocio no Estado, com isso, contribuindo 

com a nossa sociedade de maneira a merecer o 

honroso Título de Cidadão Capixaba. 

 

No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 

valoração dos ditos serviços prestados pelo 

homenageado, em suma, sobre o seu mérito, 

aprovando ou não a presente concessão de autoria do 

Deputado Estadual  Marcel Santos. 
 

Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer 

restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e a 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José Varela Viodal. 

 

Quanto à vigência do decreto legislativo, 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, não havendo reparo a ser feito.  

 

É necessário observar, ainda, que a data da entrada 

em vigor do Decreto Legislativo em análise, é a partir 

da sua publicação no Diário Oficial do  Estado. O 

artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95 de 1998, 

que sofreu alterações, prescreve que a contagem do 

prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam 

período de vacância far-se-á com a inclusão da data 

da publicação e do último dia do prazo. Obedecendo 

ao princípio da territorialidade, (em razão da 

soberania estatal, a norma deve ser aplicada dentro 

dos limites territoriais do Estado que a editou, (LICC, 

arts. 8º e 9º), e à vigência da lei no tempo: a 

obrigatoriedade só surge com a publicação no Diário 

Oficial; sua força obrigatória está condicionada à sua 

vigência, ou seja, ao dia em que começar a vigorar. 

 
Portanto, opinamos pela Constitucionalidade e 

Legalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 

87/2015, de autoria do Deputado Marcelo Santos, 

com fundamento nos artigos 25, § 1º, da Constituição 

Federal e 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 

62/09), 61, IV e 63, caput, da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional pertinente, em 

especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.957/08 e as exigências 

regimentais atendidas como de praxe. 

 

Pelas razões supra, conclui-se pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 87/2015, de autoria do Deputado Estadual Marcelo 

Santos com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica concedido o Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

José Varela Vidal. 

 
Art. 2º. Este Decreto Legislativo 

entra em vigor na data de sua 

publicação”. 

  

Como  Relator, tendo examinado a matéria a luz da 

legislação pertinente, estou relatando pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica 

legislativa. Sugerindo aos demais pares adoção do 

seguinte: 
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PARECER Nº 465/2015 

 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 87/2015, de autoria do Deputado 

Estadual Marcelo  Santos. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente e Relator 

JANETE DE SÁ 

MARCELO SANTOS 

RAQUEL LESSA 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

87/2015. 

Autor: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. José Varela Vidal”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 87/15, de autoria 

do Deputado Marcelo Santos, visa conceder o Título 

de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José Varela 

Vidal 

A matéria foi  lida no expediente da Sessão Ordinária 

do dia 06/10/2015. Veio acompanhada da 

justificativa expondo as razões da propositura. 

 

A propositura recebeu Parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 
II - PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado Marcelo 

Santos, visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. José Varela Vidal, com a justificativa 

dando conta das razões pelas quais pretende 

demonstrar a seus pares da oportunidade de 

homenagear uma pessoa de outro Estado. 

 

O Sr. José Varela Vidal, é natural do Estado de São 

Paulo, reside em Vitória/Capital do Espírito Santo, 

onde presta relevantes serviços a sociedade capixaba, 

na área comercial, onde desenvolve suas atividades 

pessoais e familiares, além de contribuir com o 

desenvolvimento do Estado do Espirito Santo na área 

social. 

 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto, o Sr. José Varela 

Vidal, tem dado o melhor de sua inteligência em prol 

do  comercio capixaba, criando empregos; pagando 

impostos e taxas; contribuindo com o atividades 

sociais. 

 

O perfil do homenageado enquadra-se dentro dos 

requisitos exigidos pela Comissão da Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, que tem como 

missão examinar quanto ao mérito de proposição de 

concessão de Título de Cidadão Espírito-Santense. 

Portanto, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Decreto Legislativo em epígrafe, recomendando aos 

nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

III- PARECER Nº 149/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 

87/2015, de autoria do Deputado Marcelo Santos.  

 

Sala das Comissões, em 16 de novembro de 

2015. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

SERGIO MAJESKI 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO  

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 89/2015 

Autor (ª): Guerino Zanon 

Ementa: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Maria do Carmo Cassundé 

Bortoloti.” 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do presente Projeto de Decreto 

Legislativo nº 89/2015, de autoria do Deputado 

Guerino Zanon, cujo conteúdo, em síntese, dispõe 

sobre conceder Título de Cidadã Espírito-Santense à 

Sra. Maria do Carmo Cassundé Bortoloti.  
 

A proposição foi protocolada no dia 06 de 

outubro de 2015, lida na Sessão Ordinária do dia 13 

do mês de outubro de 2015, a matéria foi publicada 

no Diário do Poder Legislativo – DPL, do dia 14 de 

outubro de 2015. 

 

Aduz a justificativa que a homenageada, é 

natural do Estado de Minas Gerais, formada em 
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pedagogia no ano de 1985 pela Faculdade de 

Ciências Aplicadas “Sagrado Coração” – FACIASC. 

Pós-graduada Latu Sensu em Metodologia do Ensino 

Superior pela Pontifícia Universidade Católica de 

MG – PUC/MG no ano de 1990. Mestrado em 

ciências humanas pelo Instituto Superior Enrique 

José Varona – ISEJV ANO DE 1998, tendo como 

título de sua tese dissertiva – Curso de Capacitación 

Profesionalidad de los Profesores del Curso de 

Pedagogia de UNILINHARES. Experiências 

acadêmica como docente em diversas escolas e 

particulares no Município de Linhares, experiência 

em Administração Acadêmica, como Coordenadora 

de Ensino Supervisora Escolar e Administradora 

Escolar do Centro de ensino Integrado ”Sagrado 

Coração” – CEISC (Rede Particular de Linhares) e na 

EMEF DE 1ª Grau Caboclo Bernardo (Rede 

Municipal de Linhares; ainda, fez avaliação de 

apresentação TCC’s na UNILINHARES (DOS 

ANOS DE 2001 A 2006) TANTO NO Ensino 

Superior quanto na Pós Gradução. 

 

O presente Projeto de Decreto Legislativo foi 

encaminhado à douta Procuradoria para exame e 

parecer na forma do art. 121 do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), para parecer sobre sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa, vindo a seguir a esta Comissão de 

Constituição e Justiça Serviço Público e Redação 

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

do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 

desenvolvida. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

 Da análise quanto ao aspecto da 

legalidade, da constitucionalidade formal e 

material, da juridicidade e da técnica legislativa 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

89/2015, de autoria do Deputado Guerino Zanon, tem 

a seguinte ementa: “Concede Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Maria do Carmo Cassundé 

Bortoloti.” 
 

Pela descrição do projeto, constatamos que o 

mesmo trata de matéria que diz respeito ao estado-

membro, uma vez que o Título de Cidadão é uma 

honraria concedida por liberalidade da administração 

pública estadual através do Poder Legislativo. 
 

Sobre o prisma da constitucionalidade, não 

há quaisquer obstáculos a serem invocados, eis que o 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe trata de 

matéria de competência legislativa remanescente, 

consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 
 

§ 1°- São reservadas aos Estados às 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos acima descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto Legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 

(...) 
 

 A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora, 

conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária 

Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, 

§2º, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno), in verbis: 

 

Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004). 
O Deputado poderá propor a 
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concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto por 

parlamentar, o Projeto de Decreto Legislativo está em 

sintonia com as Constituições Estadual e Federal, 

assim como com o Regimento Interno e com a Lei 

Ordinária Estadual nº 7.832/2004. 

  

O quórum necessário para aprovação será 

obtido com a maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros, conforme art. 59 da 

Constituição Estadual e art. 194 do Regimento 

Interno. 

 

O processo de votação a ser utilizado, 

inicialmente, deverá adotar a modalidade simbólica, 

por força dos arts. 200, I, 201 do Regimento Interno. 

O regime inicial de tramitação será o ordinário - art. 

148, II, do Regimento Interno. 

 

 Sob o aspecto da constitucionalidade 

material, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

Constituições Federal e Estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais tratados no art. 5º 

da Carta Magna Federal, respeitando-se, assim, o 

princípio da isonomia e da proteção ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

 

O presente Projeto de Decreto Legislativo 

não ofende o ordenamento jurídico 

infraconstitucional e legislação específica geral.   

  

Quanto à compatibilidade com o regimento 

interno, não foi encontrado nenhum vício que macule 

a tramitação ordinária do projeto de decreto 

legislativo em apreço. 

 

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; vale lembrar que a 

fl. 07 dos autos a DR se manifestou no que tange a 

técnica legislativa, o qual somos pelo seu 

acolhimento. 

 

No que se refere à vigência da lei no tempo, 

assim dispõe ao art. 8º da Lei Complementar nº 

95/98, in verbis: 

 

Art. 8º 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. 

 

Desse modo, tem-se por observado o presente 

requisito legal. 

 

Portanto, no tocante a juridicidade, 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, 

o Projeto não encontra óbice que possa impedir sua 

regular tramitação. 

 

 À luz do que ficou posto, a análise restringe-

se, tão somente, ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadã Espírito-Santense à Sra. Maria do Carmo 

Cassundé Bortoloti. 

 

Assim analisado, concluímos no sentido de 

que o Projeto de Decreto Legislativo nº 89/2015, de 

autoria do Deputado Guerino Zanon, concede Título 

de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Maria do Carmo 
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Cassundé Bortoloti, atende aos pressupostos de 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, devendo prosperar em sua 

tramitação, por não conter vícios contrários à sua 

natureza, sugerindo aos demais membros desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 461/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 89/2015, de autoria do Deputado 

Guerino Zanon, que “Concede Título de Cidadã 

Espírito-Santense à Sra. Maria do Carmo Cassundé 

Bortoloti, atende aos pressupostos de legalidade, 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, devendo prosperar em sua tramitação, por 

não conter vícios contrários à sua natureza. 

 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente e Relator 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

RAQUEL LESSA 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

89/2015 

Autor (ª): Guerino Zanon 

Ementa: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Maria do Carmo Cassundé 

Bortoloti.” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do presente Projeto de Decreto 

Legislativo nº 89/2015, de autoria do Deputado 

Guerino Zanon, cujo conteúdo, em síntese, dispõe 

sobre conceder Título de Cidadã Espírito-Santense à 

Sra. Maria do Carmo Cassundé Bortoloti.”  

 

A proposição foi protocolada no dia 06 de 

outubro de 2015, lida na Sessão Ordinária do dia 13 

do mês de outubro de 2015, a matéria foi publicada 

no Diário do Poder Legislativo - DPL, do dia 14 de 

outubro de 2015. 
 

O presente Projeto foi encaminhado à douta 

Procuradoria para exame e parecer na forma do art. 

121 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), recebeu parecer pela sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, foi a Comissão de Constituição e 

Justiça Serviço Público e Redação para analise e 

parecer na forma do artigo 41, inciso I do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009), Após análise pela 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, a matéria veio a esta Comissão de Defesa 

da Cidadania e dos Direitos Humanos, na forma do 

art. 52, do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), para análise do mérito da matéria. 

 

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 

desenvolvida. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

89/2015, de autoria do Deputado Guerino Zanon, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre conceder 

Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Maria do 

Carmo Cassundé Bortoloti.”  

 

Descrito o objeto da proposição, devemos 

ressaltar que o parecer desta Comissão abrange 

apenas a análise de seu mérito, em conformidade com 

o artigo 52, do Regimento Interno, estando 

prejudicada qualquer análise sob ponto de vista 

diverso, que compete às outras Comissões, nos 

termos regimentais.   

 

Aduz a justificativa que a homenageada, é 

natural do Estado de Minas Gerais, formada em 

pedagogia no ano de 1985 pela Faculdade de 

Ciências Aplicadas “Sagrado Coação” - FACIASC, 

Pós-graduada Latu Sensu em Metodologia do Ensino 

Superior pela Pontifícia Universidade Católica de 

MG - PUCV/MG no ano de 1990. Mestrado em 

ciências humanas pelo Instituto Superior Enrique 

José Varona - ISEJV, ano de 1990, tendo como título 

de sua tese dissertiva - Curso de Capacitacion 

Profesional Pedagógica: Uma Contribución para la 

Elevacion de la Professionalidade de los Professores 

del Curso de Pedagogia da UNILINHARES. 

Experiência acadêmica como docente em diversas 

escolas públicas e particulares no Município de 

Linhares, experiência em Administração Acadêmica, 

como Coordenadora de ensino Supervisora Escolar e 

Administradora escolar do Centro de Ensino 

Integrado “Sagrado Coração” - CEISC (Rede 

Particular de Linhares) e na EMEF de 1º Grau 

Caboclo Bernardo (Rede Municipal de Linhares, 

ainda fez avaliação de apresentação TCC’s na 

UNILINHARES (dos ano de 2001 a 2006) tanto no 

Ensino Superior quanto na Pós Graduação. 
 

 A homenageada merece ser agraciada com o 

título proposto, pois, conforme consta da justificativa, 

apresentada pelo proponente, que através de seu 

trabalho em prol da sociedade capixaba, tanto na rede 

privada quanto pública, no município de Linhares, 

Colatina, Águia Branca e Governador Valadares - 

MG, podemos constatar que a mesma foi 

Coordenadora de Ensino, Supervisora Escolar e 
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Administradora Escolar do Centro de ensino 

Integrado “Sagrado Coração” - CEISC (Rede 

Particular de Linhares) e na EMEF DE 1º Grau 

Caboclo Bernardo (Rede Municipal de Linhares). 

 

 Conceder o Título de cidadania a esta 

renomada profissional é um reconhecimento ao seu 

esforço, dedicação e zelo que sempre trabalhou. 

Exemplo de perseverança que merece nossas 

homenagens. 

 

 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

PARECER Nº148/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 89/2015, de autoria do Deputado 

Guerino Zanon, concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Maria do Carmo Cassundé Bortoloti. 

 
SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 
NUNES - Presidente e Relator 

PADRE HONÓRIO 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 
 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER DO  RELATOR. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

93/2015. 

AUTORA: DEPUTADA ESTADUAL LUZIA 

TOLEDO 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr  José Sales Filho” 

 

 

RELATÓRIO 
 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

93/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo. A 

matéria passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem 

restrições, sendo lida na Sessão Ordinária do dia 

13/10/2015. Passado pelo crivo da Diretoria de 

Redação, onde sofreu pequenas correções, às quais 

adoto, por ser pertinente. Inclusive, com a correção 

no art. 2º. Foi publicado no dia 14 de outubro de 

2015. 

 

A justificativa resumida dando conta das razões da 

homenagem encontra-se inclusa.   O Sr. José Sales 

Filho, natural do Estado do Ceará da cidade de 

Cariús, e desenvolve suas atividades no ramo da 

aviação civil e atualmente e Secretário de Estado do 

Turismo. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 93/15, veio a esta  

Comissão de Constituiçaõ e Justiça, Serviço Público 

e Redação. Designado pelo Presidente coube-me a 

relatoria na conformidade do art. 41, I, do Regimento 

interno, para oferecer parecer quanto aos aspectos da 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica 

legislativa. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

DA ANÁLISE DO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE, FORMAL E 

MATERIAL, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 

Estamos a tratar da concessão de um Título de 

Cidadão. É preciso dizer que o Título de Cidadão 

equipara a pessoa homenageada a uma adoção 

oficial. A pessoa agraciada passa a ser tratada como 

um conterrâneo, mesmo que não tenha nascido em 

nosso Estado. 

 

Para que seja concedida tal homenagem, faz-se 

necessário que se diga o que ela fez sem visar lucros, 

interesses pessoais ou profissionais em defesa do 

povo do Estado do Espírito Santo, desde que um 

Deputado Estadual indique seu nome a apreciação 

dos demais membros do Colegiado Legislativo 

quando chegar ao Plenário. 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 93/2015, visa 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

José Sales Filho.  Pela descrição do projeto, 

constatamos que o mesmo trata de matéria de 

competência estadual, uma vez que o título de 

cidadão é uma honraria concedida por liberalidade da 

administração pública estadual no exercício de sua 

competência legislativa remanescente prevista nos 

artigos 25, § 1º, da Constituição Federal. 

  

Constatada a competência legislativa do Estado na 

matéria em exame, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais contidas nos artigos 56, XXIX 

(Redação dada pela EC. nº 62/09) e 61, IV, todos da 

Carta Estadual e art. 151, § 2º, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis que a espécie normativa adequada 

é o Decreto Legislativo.   

 

A matéria objeto da  proposição deve ser regulada 

por projeto de origem parlamentar, podendo ser de 

qualquer Deputado ou Mesa Diretora, conforme se 

depreende do art. 3º da Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, §2º da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno), in 

verbis: 
 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 
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Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

O quórum e o processo de votação da matéria será 

por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

 

No que tange ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que, a 

princípio, a competência é da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

conforme ditames do Regimento Interno, (Resolução 

nº 2.700/09). Quanto ao quorum para aprovação da 

matéria na Comissão e o respectivo processo de 

votação são de maioria simples e processo de votação 

nominal. 
 

Após análise dos aspectos constitucionais formais, 

resta-nos analisar os aspectos materiais, comparando 

as regras do projeto com os preceitos constitucionais. 

Assim, as normas introduzidas no referido projeto 

encontram compatibilidade com os preceitos 

constantes das Constituições: CF/88 e CE/ES, bem 

como de legislação infraconstitucional pertinente. 

Respeitados estão, os direitos e garantias previstos no 

art. 5º, CF/88, também, o direito adquirido, ato 

jurídico perfeito, coisa julgada e princípio da 

isonomia. 

 O Projeto de Decreto Legislativo em exame atende 

aos requisitos previstos no RI, bem como no art. 1º, 

caput, da Lei Estadual nº 7.832/04 (alterada pela Lei 

nº 8.957, de 21.07.2008), visto que o homenageado 

presta relevantes serviços à comunidade capixaba, 

verbis: 

 

Lei Estadual nº 7.832/04 

Art. 1º O título de Cidadão Espírito-

Santense será concedido pela 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - ALES à 

personalidade que tenha prestado 

relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada 

no projeto em apreço, deve ficar evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01, que rege a redação dos atos normativos, o 

que ocorre deve ser aplicado ao projeto em análise. 

 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto em exame o 

homenageado é merecedor do Título de Cidadão 

Espírito Santense.  Cidadão que com muito  trabalho 

desenvolve várias atividades na área aviação civil,  

onde desempenhou sua missão com zelo e dedicação. 

Atualmente é Secretário de Estado do Turismo, 

grande conhecedor do setor, onde deu e por certo 

dará uma salto de qualidade nas nossa atividades 

turísticas em nosso Estado. 

 

No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 

valoração dos ditos serviços prestados pelo 

homenageado, em suma, sobre o seu mérito, 

aprovando ou não a presente concessão de autoria da 

Deputada Estadual  Luzia Toledo. 

 

Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer 

restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e a 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José Sales Filho. 
 

Quanto à vigência do decreto legislativo, 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, não havendo reparo a ser feito.  

 

É necessário observar, ainda, que a data da entrada 

em vigor do Decreto Legislativo em análise, é a partir 
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da sua publicação no Diário Oficial do Estado. O 

artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95 de 1998,        

que sofreu alterações, prescreve que a contagem do 

prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam 

período de vacância far-se-á com a inclusão da data 

da publicação e do último dia do prazo. Obedecendo 

ao princípio da territorialidade, (em razão da 

soberania estatal, a norma deve ser aplicada dentro 

dos limites territoriais do Estado que a editou, (LICC, 

arts. 8º e 9º), e à vigência da lei no tempo: a 

obrigatoriedade só surge com a publicação no Diário 

Oficial; sua força obrigatória está condicionada à sua 

vigência, ou seja, ao dia em que começar a vigorar. 

 

Portanto, opinamos pela Constitucionalidade e 

Legalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 

93/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo, com 

fundamento nos artigos 25, § 1º, da Constituição 

Federal e 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 

62/09), 61, IV e 63, caput, da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional pertinente, em 

especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.957/08 e as exigências 

regimentais atendidas como de praxe. 

 

Pelas razões supra, conclui-se pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 93/2015, de autoria da Deputada Estadual Luzia 

Toledo com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica concedido o Título de 

Cidadão Espírito-Santense   ao Sr. José 

Sales Filho. 

 

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra 

em vigor na data de sua publicação”. 

 

Como  Relator, tendo examinado a matéria a luz da 

legislação pertinente, estou relatando pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica 

legislativa. Sugerindo aos demais pares adoção do 

seguinte: 

 
PARECER Nº 462/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 93/2015, de autoria da Deputada 

Estadual  Luzia Toledo. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente e Relator 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

RAQUEL LESSA 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

93/2015. 

Autora: Deputada Estadual Luzia Toledo 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. José Sales Filho”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 93/2015, de 

autoria da Deputada Luzia Toledo, visa conceder o 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José Sales 

Filho. 

 

A matéria foi lida no expediente da Sessão Ordinária 

do dia 13/10/2015. Veio acompanhada da 

justificativa expondo as razões da propositura e 

servindo de base curricular do homenageado. 

 

A propositura recebeu Parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela, de autoria da Deputada Luzia 

Toledo, visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. José Sales filho, com a justificativa 

dando conta das razões pelas quais pretende 

demonstrar a seus pares da oportunidade de 

homenagear uma pessoa do Estado do Ceará, nascido 

na cidade de Cariús. 

 

O Sr. José Sales Filho, cidadão que com muito 

trabalho desenvolve sua atividade na área da aviação 

civil, atualmente é Secretário de Estado do Turismo, 

pessoa de grande conhecimento, incentivador do 

turismo, tem dado demonstração de que tem muita 

competência na área que atua. Há mais de 37 anos 

tem trabalhado com muita dedicação e zelo por onde 

tem passado. Ao escolher o Espírito Santo para 

residir, criar sua família e trabalhar é merecedor do 

honroso Título de Cidadão Espírito-Santense.  
 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto, o Sr. José Sales, 

indicado pela Deputada Luzia Toledo, deve ser 

contemplado com o Título de Cidadão Espírito-

Santense, por preencher todas as exigências legais. 

 

O perfil do homenageado enquadra-se dentro dos 

requisitos exigidos pela Comissão da Defesa da 
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Cidadania e dos Direitos Humanos, que tem como 

missão examinar quanto ao mérito de proposição de 

concessão de Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Portanto, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Decreto Legislativo em epígrafe, recomendando aos 

nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

III- PARECER Nº 150/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 

93/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 

PADRE HONÓRIO 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

94/2015 

AUTOR: Doutor Hércules 

Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Gustavo Adolfo Lopes Góes. 

 
RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 94/2015, 

de autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules, 

visa conceder ao Sr. Gustavo Adolfo Lopes Góes o 

título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Na sua justificativa, o autor informa 

resumidamente a trajetória de vida do pretenso 

agraciado, que nasceu no Estado de São Paulo, em 

1959. Médico especialista em Cirurgia Pediátrica, 

formado na Faculdade de Ciências Médicas pela 

UNICAMP, atuou no serviço de emergência do 

Hospital das Clinicas da UNICAMP, bem como nos 

departamentos de clínica médica e de clínica cirúrgica. 

Hoje atua como médico no Hospital Estadual Infantil e 

Maternidade Alzir Bernardino Alves- HIMABA. 

 

A matéria foi protocolada em 07.10.2015, lida 

no expediente do dia 13.10.2015 e publicada no Diário 

do Poder Legislativo – DPL do dia 14.10.2015 

(fls.06/07 dos autos). 

 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de 

técnica legislativa (fl. 08), ofertando sugestões apenas 

no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial do projeto de decreto legislativo.  

Após parecer técnico da Procuradoria, o 

Projeto recebeu encaminhamento para esta Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 

análise da sua constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e técnica legislativa empregada em sua 

feitura, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Assembleia 

Legislativa). 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal 

quando ocorre algum tipo de vício no processo de 

formação das normas, seja no processo legislativo de 

sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por 

autoridade incompetente. 

 

A inconstitucionalidade formal orgânica 

decorre da inobservância da competência legislativa 

para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, 

aqui, se a competência para elaboração do Projeto é da 

União, do Estado ou de Município. 

 

A Constituição Federal divide a competência 

entre as pessoas jurídicas com capacidade política: 

União (arts. 21 e 22); Municípios (arts. 29 e 30); e 

Estados (art. 25 – competência residual ou 

remanescente). 

 

No caso em tela, a competência legislativa foi 

respeitada, pois, nos termos do art. 25, § 1º
2
, da 

Constituição Federal, como a matéria em questão não 

é da competência expressa de outro ente e não há 

vedação, remanesce para o Estado a competência para 

dela dispor. 

 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do 

Espírito Santo exercer competência legislativa para 

tratar da matéria alvo do Projeto de Decreto 

Legislativo n
o
. 94/2015, não havendo, portanto, que se 

falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme art. 25, § 1º da CRFB/1988. 

 

Superada a questão da competência 

legislativa, passa-se à análise da inconstitucionalidade 

formal propriamente dita, que decorre da 

inobservância do devido processo legislativo. Neste 

ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de 

iniciativa (vício formal subjetivo), seja em fases 

posteriores (vício formal objetivo).  

 

                                                           
2 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. 
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Em relação à iniciativa para deflagrar a 

propositura, verifica-se que a matéria é de 

competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

como determina o art. 56, XXIX
3
, da Constituição 

Estadual. Além disso, não se insere dentre aquelas 

cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe do 

Executivo (art. 63, parágrafo único
4
 da CE/1989). 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o Projeto de 

Decreto Legislativo está em sintonia com a 

Constituição Estadual e com o Regimento Interno 

desta Casa de Leis (art. 152, I
5
 da Resolução n

o
. 

2.700/2009). 

 

Verificada a competência do Estado e a 

iniciativa parlamentar para tratar da matéria, passemos 

à análise do procedimento para a elaboração da norma 

jurídica em epígrafe. 

 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve 

ser normatizada por meio de Decreto Legislativo, nos 

termos do art. 61, IV
6
, da Constituição Estadual, e arts. 

141, III
7
 e 151 § 2º.

8
  do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa. Como se trata de matéria de 

competência exclusiva da Assembleia Legislativa a ser 

regulada por meio de decreto legislativo, esta não 

depende de sanção do Governador. 

 

Passa-se, então, à análise dos demais 

requisitos formais atinentes ao processo legislativo, 

em especial, o regime inicial de tramitação da matéria, 

                                                           
3 Art. 56.  É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além 

de zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de 
atribuição normativa dos outros Poderes: 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 
4 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. 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:  

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. 

5 Art. 152. A iniciativa de projetos na Assembleia Legislativa, nos termos 

da Constituição Estadual e deste Regimento Interno, será:  
I - de Deputados; 

(...)  
6 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
(...) 

IV - decretos legislativos; 

(...) 
7 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por 

via das seguintes proposições: 

(...) 
III - projeto de decreto legislativo; 

(...) 
8 Art. 151.  Os projetos serão de resolução, de decreto legislativo e de lei. 

o processo de votação a ser utilizado e o quorum para 

a sua aprovação: 

 

- regime inicial de tramitação da matéria: 

em princípio, deverá seguir o regime de tramitação 

ordinário, nos termos do art. 148
9
 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução n
o
. 2.700/2009). 

- quorum para aprovação da matéria: em 

linha com o art. 194
10

 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução n
o
. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da 

Casa, desde que presente a maioria absoluta dos 

Deputados.  

 

- processo de votação a ser utilizado: 

conforme a inteligência do art. 200, l
11

, do Regimento 

Interno, o processo de votação, em princípio, é o 

simbólico, já que a proposição ora analisada não se 

enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa reserva ao processo de 

votação nominal, nos termos do artigo 202, do 

Regimento Interno. 

 

Portanto, verifica-se que, até o presente 

momento, não há inconstitucionalidade formal no 

Projeto de Decreto Legislativo em questão. 

 

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, 

havendo compatibilidade entre os preceitos da 

proposição e as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual. 

 

Não há que se 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 a 

congratulação de cidadão que trouxe benefícios 

relevantes à sociedade, também não há que se falar em 
                                                           
9 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de 

tramitação: 
I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
10 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão 

tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
11 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
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violação a Direitos Humanos previstos nas 

Constituições Federal ou Estadual. 

 

Já no tocante à vigência da lei, o Projeto de 

Decreto Legislativo em questão não visa a alcançar 

situações jurídicas pretéritas, uma vez que há previsão 

de entrar em vigor na data de sua publicação.  

 

JURIDICIDADE E LEGALIDADE 

‘Juridicidade é a conformidade ao Direito. 

Diz-se que uma matéria é jurídica, ou possui 

juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em 

consonância com a Constituição, as leis, os princípios 

jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, com o 

Direito como um todo. Caso não haja tal 

conformidade, a matéria é dita injurídica ou 

antijurídica. 
12

 

 

Analisando o ordenamento jurídico e as 

decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo 

ao conteúdo ou à forma do Projeto de Decreto 

Legislativo em epígrafe. 

 

A propositura está de acordo com o que 

determina a Lei n
o
. 7.832/2004, que dispõe sobre a 

concessão de Títulos de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 

o presente momento, respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno da Casa (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

Assim, quanto ao mérito, é de competência do 

Plenário o juízo de delibação sobre a matéria. 

 

TÉCNICA LEGISLATIVA  

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, faz-

se necessário observar as regras previstas na Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, que rege a redação 

dos atos normativos.  

 

Nesse aspecto, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 

08), que propõe o ajuste meramente redacional da 

proposição, razão pela qual adiro integralmente ao 

estudo técnico. 

 

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei 

Complementar Federal nº 95/1998 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos 

projetos de pequena repercussão, o que se aplica ao 

presente. 

 

Ante o exposto, caso sejam adotadas as 

modificações propostas pela Diretoria de Redação, 

                                                           
12 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições 

Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 

conclui-se que projeto em tela observa a boa técnica 

legislativa e legislação de regência. 

 

Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 463/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

na forma do art. 41, I, do Regimento Interno, é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 94/2015 de autoria do Deputado Estadual Doutor 

Hércules. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente e Relator 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

RAQUEL LESSA 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

94/2015 

AUTOR: Doutor Hércules 

Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Gustavo Adolfo Lopes Góes. 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de 

autoria do Exmo. Deputado Estadual Doutor 

Hércules, que visa conceder ao Sr. Gustavo Adolfo 

Lopes Góes o Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

A matéria foi protocolada em 07.10.2015, 

lida no expediente da sessão do dia 13.10.2015 e 

publicada no Diário do Poder Legislativo - DPL do 

dia 14.10.2015 (fls. 06/07 dos autos). 

 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de 

técnica legislativa (fl. 08), ofertando sugestões 

apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial do projeto de decreto legislativo. 

 

A Procuradoria da Assembleia Legislativa, 

por sua vez, opinou pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa nos 

termos de seu parecer técnico legislativo.  

 

Após, a proposição foi encaminhada à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, que manifestou-se pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do projeto de decreto legislativo. 
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Por derradeiro, vieram os autos a esta 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos.  

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Atendendo ao disposto no art. 52 do 

Regimento Interno desta Assembleia Legislativa 

(Resolução nº 2.700/2009), a proposta veio a esta 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos para análise e parecer de mérito. 

 

Analisando a justificativa apresentada pelo 

Exmo. Deputado Estadual Doutor Hércules, percebe-

se que o Sr. Gustavo Adolfo Lopes Góes é merecedor 

do Título de Cidadão Espírito-Santense, pois presta 

relevantes serviços em prol da sociedade do Estado 

do Espírito Santo, especialmente em relação à saúde. 

 

Consta na justificativa que o pretenso 

agraciado nasceu no Estado de São Paulo, em 1959.  

 

Médico especialista em Cirurgia Pediátrica, 

formado na Faculdade de Ciências Médicas pela 

UNICAMP, atuou no serviço de emergência do 

Hospital das Clinicas da UNICAMP, bem como nos 

departamentos de clínica médica e de clínica 

cirúrgica. Hoje atua como médico no Hospital 

Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino 

Alves- HIMABA. 

 

É incontestável, portanto, que o Sr. Gustavo 

Adolfo Lopes Góes presta relevantes serviços em 

prol da sociedade do Estado do Espírito Santo, 

motivo pelo qual merece ser homenageado por esta 

Assembleia Legislativa. 

 

Em face do exposto, concluímos que o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 94/2015 atende aos 

pressupostos de mérito para ser aprovado. 

 

Desta forma, sugerimos aos demais 

membros desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 151/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 94/2015, de autoria do Exmo. 

Deputado Estadual Doutor Hércules. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 
 

NUNES - Presidente e Relator 

PADRE HONÓRIO 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO – ALES. 

 

PARECER DO  RELATOR. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

95/2015. 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL  BRUNO 

LAMAS 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr Alcílio  José Boechat” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

95/2015, de autoria do Deputado Bruno Lamas. A 

matéria passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem 

restrições, sendo lida na Sessão Ordinária do dia 

13/10/2015. Passado pelo crivo da Diretoria de 

Redação, onde sofreu pequenas correções, às quais 

adoto, por ser pertinente. Foi publicado no dia 14 de 

outubro de 2015. 

A justificativa resumida dando conta das razões da 

homenagem encontra-se inclusa.   O Sr. Alcílio José 

Boechat, natural do Estado de Minas Gerais da 

cidade de Resplendor, e desenvolve suas atividades 

como  empresário do ramo imobiliário, ceramista, 

rede de postos de gasolina, indústria de esquadrias, 

pecuária de corte e coordenador geral de grandes 

eventos na área de agropecuária. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 95/15, veio a esta  

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação. Designado pelo  Presidente, coube-me a 

relatoria para oferecer parecer quanto aos aspectos de 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica 

legislativa, na conformidade do disposto no art 41, I, 

do Regimento interno. 

 

É o relatório 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

DA ANÁLISE DO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE, FORMAL E 

MATERIAL, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 

Aqui estamos a tratar da concessão de um Título de 

Cidadão. É preciso dizer que o Título de Cidadão 

equipara a pessoa homenageada a uma adoção 

oficial. A pessoa agraciada passa a ser tratada como 

um conterrâneo, mesmo que não tenha nascido em 

nosso Estado. 

Para que seja concedida tal homenagem, faz-se 

necessário que se diga o que ela fez sem visar lucros, 

interesses pessoais ou profissionais em defesa do 

povo do Estado do Espírito Santo, desde que um 

Deputado Estadual indique seu nome a apreciação 

dos demais membros do Colegiado Legislativo 

quando chegar ao Plenário. 
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O Projeto de Decreto Legislativo nº 95/15, visa 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Alcílio José Boechat.  Pela descrição do projeto, 

constatamos que o mesmo trata de matéria de 

competência estadual, uma vez que o título de 

cidadão é uma honraria concedida por liberalidade da 

administração pública estadual no exercício de sua 

competência legislativa remanescente prevista nos 

artigos 25, § 1º, da Constituição Federal. 

  

Constatada a competência legislativa do Estado na 

matéria em exame, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais contidas nos artigos 56, XXIX 

(Redação dada pela EC. nº 62/09) e 61, IV, todos da 

Carta Estadual e art. 151, § 2º, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis que a espécie normativa adequada 

é o Decreto Legislativo.   

 

A matéria objeto da  proposição deve ser regulada 

por projeto de origem parlamentar, podendo ser de 

qualquer Deputado ou Mesa Diretora, conforme se 

depreende do art. 3º da Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, §2º da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno), in 

verbis: 

 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal.. 

 

O quórum e o processo de votação da matéria será 

por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

No que tange ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que, a 

princípio, a competência é da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

conforme ditames do Regimento Interno, (Resolução 

nº 2.700/09). Quanto ao quorum para aprovação da 

matéria na Comissão e o respectivo processo de 

votação são de maioria simples e processo de votação 

nominal. 

 

Após análise dos aspectos constitucionais formais, 

resta-nos analisar os aspectos materiais, comparando 

as regras do projeto com os preceitos constitucionais. 

Assim, as normas introduzidas no referido projeto 

encontram compatibilidade com os preceitos 

constantes das Constituições: CF/88 e CE/ES, bem 

como de legislação infraconstitucional pertinente. 

Respeitados estão, os direitos e garantias previstos no 

art. 5º, CF/88, também, o direito adquirido, ato 

jurídico perfeito, coisa julgada e princípio da 

isonomia. 

  

O Projeto de Decreto Legislativo em exame atende 

aos requisitos previstos no RI, bem como no art. 1º, 

caput, da Lei Estadual nº 7.832/04 (alterada pela Lei 

nº 8.957, de 21.07.2008), visto que o homenageado 

presta relevantes serviços à comunidade capixaba, 

verbis: 

 

Lei Estadual nº 7.832/04 

Art. 1º O título de Cidadão Espírito-

Santense será concedido pela 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - ALES à 

personalidade que tenha prestado 

relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada 

no projeto em apreço, deve ficar evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01, que rege a redação dos atos normativos, o 

que ocorre deve ser aplicado ao projeto em análise. 

 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto que o Sr. Alcílio 

José Boechat.  Cidadão que com muito  trabalho 

desenvolve várias atividades na área empresarial, 

criando muito empregos, contribuindo com 
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pagamento de impostos e taxas, homem de grande 

visão de negócios nos Municípios de  Vila Velha e 

Guarapari, dando contribuição significativa na área 

social e  ajudando a comunidade que reside e trabalha 

com sua participação ativa e contributiva. 

 

No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 

valoração dos ditos serviços prestados pelo 

homenageado, em suma, sobre o seu mérito, 

aprovando ou não a presente concessão de autoria do 

Deputado Estadual  Bruno Lamas 

 

Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer 

restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e a 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Alcílio José 

Boechat.. 

 

Quanto à vigência do decreto legislativo, 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, não havendo reparo a ser feito.  

 
É necessário observar, ainda, que a data da entrada 

em vigor do Decreto Legislativo em análise, é a partir 

da sua publicação no Diário Oficial do Estado. O 

artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95 de 1998,        

que sofreu alterações, prescreve que a contagem do 

prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam 

período de vacância far-se-á com a inclusão da data 

da publicação e do último dia do prazo. Obedecendo 

ao princípio da territorialidade, (em razão da 

soberania estatal, a norma deve ser aplicada dentro 

dos limites territoriais do Estado que a editou, (LICC, 

arts. 8º e 9º), e à vigência da lei no tempo: a 

obrigatoriedade só surge com a publicação no Diário 

Oficial; sua força obrigatória está condicionada à sua 

vigência, ou seja, ao dia em que começar a vigorar. 

 
Portanto, opinamos pela Constitucionalidade e 

Legalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 

95/2015, de autoria do Deputado Bruno Lamas, com 

fundamento nos artigos 25, § 1º, da Constituição 

Federal e 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 

62/09), 61, IV e 63, caput, da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional pertinente, em 

especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.957/08 e as exigências 

regimentais atendidas como de praxe. 
 

Pelas razões supra, conclui-se pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 95/2015, de autoria do Deputado Estadual Bruno 

Lamas com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica concedido o Título de 

Cidadão Espírito-Santense   ao Sr. 

Alcílio José Boechat. 

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra 

em vigor na data de sua   publicação”. 

   

Como  Relator, tendo examinado a matéria a luz da 

legislação pertinente, estou relatando pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica 

legislativa. Sugerindo aos demais pares adoção do 

seguinte: 

 
PARECER Nº 458/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 95/2015, de autoria do Deputado 

Estadual  Bruno Lamas. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente 

RAQUEL LESSA - Relatora 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

95/2015. 

Autor: Deputado Estadual Bruno Lamas 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Alcílio José Broechat”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 95/15, de autoria 

do Deputado Bruno Lamas, visa conceder o Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Alcílio José 

Boechat. 

A matéria foi  lida no expediente da Sessão Ordinária 

do dia 13/10/2015.  Veio acompanhada da 

justificativa   expondo as razões da propositura e 

servindo de base curricular do homenageado. 

 
A propositura recebeu Parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 
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parecer de mérito, na forma do art. 52 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado Bruno 

Lamas, visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Alcílio José Boechat, com a 

justificativa dando conta das razões pelas quais 

pretende demonstrar a seus pares da oportunidade de 

homenagear uma pessoa do Estado de Minas Gerais. 

 

O Sr. Alcílio José Boechat, é natural do Estado de 

Minas Gerais, reside no Município de Vila Velha do 

Estado do  Espírito Santo. Cidadão que com muito  

trabalho desenvolve várias atividades na área 

empresarial, criando muito empregos, contribuindo 

com pagamento de impostos e taxas, homem de 

grande visão de negócios nos Municípios de  Vila 

Velha e Guarapari, dando contribuição significativa 

na área social e  ajudando a comunidade que reside e 

trabalha com sua participação ativa e contributiva, 

grande senso comunitário e presta serviços 

espontâneo e gratuito fora de uma área de atuação. 

 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto, o Sr. Alcílio José 

Boechat, indicado pelo Deputado Bruno Lamas, deve 

ser contemplado com o Título de Cidadão Espírito-

Santense, por preencher todas as exigências legais. 

 
O perfil do homenageado enquadra-se dentro dos 

requisitos exigidos pela Comissão da Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, que tem como 

missão examinar quanto ao mérito de proposição de 

concessão de Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 
Portanto, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Decreto Legislativo em epígrafe, recomendando aos 

nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

III- PARECER Nº152/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 

95/2015, de autoria do Deputado Bruno Lamas. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 
NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG  

PADRE HONÓRIO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

96/2015 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas. 

EMENTA: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Nelci do Belem Gazzoni”. 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Bruno Lamas, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão 

do Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Nelci 

do Belem Gazzoni. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 07/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 13/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

14 de outubro de 2015, fls. 06-07 dos autos. 

 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

 
Este é o Relatório. 

 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

96/2015 visa conceder Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Nelci do Belem Gazzoni. 

 

Pela descrição do projeto, constatamos que 

se trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  
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Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 

(...) 
 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 

 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 
 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 

 O quórum e o processo de votação da 

matéria será por maioria dos votos, presente, no 

mínimo, a maioria absoluta dos Deputados em 

votação simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 

200, I, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno). O regime inicial de tramitação é o ordinário 

(art. 148, II, do Regimento Interno). 

 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 
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direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

  No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

inserido em seu art. 1º
13

, posto que o autor apresenta 

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

 Pelo que consta da justificativa: 

 

Nelci do Belem Gazzoni, nascida em 

25/01/1965 em Guarapuava – Paraná, 

filha de Demétrio Gazzoni e Victória 

Eucleia Borgo Gazzoni. Abraçou a 

carreira do magistério desde os 15 

anos de idade já com a convicção de 

que é possível fazer a diferença no 

mundo através da educação.  

 

Formada em Pedagogia e com Pós 

Graduação em Planejamento 

Educacional chega ao estado do 

Espírito Santo em agosto de 1991, 

mais precisamente a cidade da Serra 

e ao lugar que considera “o seu lugar 

no mundo”: Jacaraípe. 

 

Trabalhou como contratada e logo 

prestou concurso público para o 

governo do ES e para a prefeitura 

municipal da Serra. Tendo sido 

aprovada nos dois. Ao longo de sua 

trajetória profissional foi professora 

nos cursos de Formação de 

Professores, Diretora das Escolas 

Amélia Loureiro Barroso e Jacaraípe, 

Secretária Adjunta de Educação por 

duas vezes e Secretária Adjunta de 

Saúde na Prefeitura da Serra. 

                                                           
13

  “Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–

Santense será concedido pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales à 

personalidade que tenha prestado relevantes 

serviços e incontestável benefício ao Estado”. 

(NR) 

Nelci é mãe orgulhosa de Demétrio e 

Cellina, alunos da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) e 

resultados da confiança na escola 

pública. Pois sua mãe educadora da 

escola pública fez questão de que os 

mesmos sempre estudassem na rede 

pública. 

 

Passados 25 anos de dedicação à 

Educação da Serra, atualmente dirige 

a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Valéria Mª 

Miranda e continua acreditando 

assim como Paulo Freire de que 

“Educação não transforma o mundo, 

educação muda pessoas, pessoas 

transformam o mundo”. 

 

 Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

 

À folha 08 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

 

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Nelci 

do Belem Gazzoni. 

 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 459/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 96/2015, de autoria do Deputado 

Bruno Lamas. 
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Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - President4e 

RAQUEL LESSA - Relatora 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

96/2015 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas. 

EMENTA: “Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Nelci do Belem Gazzoni”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Bruno Lamas, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão 

do Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Nelci 

do Belem Gazzoni. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 07/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 13/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

14 de outubro de 2015, fls. 06-07 dos autos. 

 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

 

É o relatório. 

 
 

II - PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

96/2015 visa conceder Título de Cidadã Espírito-

Santense à Sra. Nelci do Belem Gazzoni. 

 

Pelo que consta da justificativa: 

Nelci do Belem Gazzoni, nascida em 25/01/1965 em 

Guarapuava - Paraná, filha de Demétrio Gazzoni e 

Victória Eucleia Borgo Gazzoni. Abraçou a carreira 

do magistério desde os 15 anos de idade já com a 

convicção de que é possível fazer a diferença no 

mundo através da educação.  

 

Formada em Pedagogia e com Pós Graduação em 

Planejamento Educacional chega ao estado do 

Espírito Santo em agosto de 1991, mais precisamente 

a cidade da Serra e ao lugar que considera “o seu 

lugar no mundo”: Jacaraípe. 

 

Trabalhou como contratada e logo prestou concurso 

público para o governo do ES e para a prefeitura 

municipal da Serra. Tendo sido aprovada nos dois. 

Ao longo de sua trajetória profissional foi professora 

nos cursos de Formação de Professores, Diretora das 

Escolas Amélia Loureiro Barroso e Jacaraípe, 

Secretária Adjunta de Educação por duas vezes e 

Secretária Adjunta de Saúde na Prefeitura da Serra. 

 

Nelci é mãe orgulhosa de Demétrio e Cellina, alunos 

da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e 

resultados da confiança na escola pública. Pois sua 

mãe educadora da escola pública fez questão de que 

os mesmos sempre estudassem na rede pública. 

 

Passados 25 anos de dedicação à Educação da Serra, 

atualmente dirige a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Valéria Mª Miranda e continua 

acreditando assim como Paulo Freire de que 

“Educação não transforma o mundo, educação muda 

pessoas, pessoas transformam o mundo”. 

 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pela Sra. Nelci do Belem 

Gazzoni é que se justifica a concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense que se objetiva conceder 

através deste Projeto de Decreto Legislativo. 

 

 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  
 

 

III - PARECER Nº 153/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 96/2015, de autoria do Deputado 

Bruno Lamas.  

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 
 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

97/2015 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas. 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Paulo Marciano de Souza”. 

 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa da proposição legislativa em epígrafe, de 

iniciativa do Deputado Bruno Lamas, cujo 

conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão do 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Paulo 

Marciano de Souza. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 07/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 13/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

14 de outubro de 2015, fl. 06 dos autos. 

 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 
 

Este é o Relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

97/2015 visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Paulo Marciano de Souza. 

 

Pela descrição do projeto, constatamos que 

se trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 
Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 
A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 
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Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004). 
O Deputado poderá propor a 

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 

 O quórum e o processo de votação da 

matéria será por maioria dos votos, presente, no 

mínimo, a maioria absoluta dos Deputados em 

votação simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 

200, I, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno). O regime inicial de tramitação é o ordinário 

(art. 148, II, do Regimento Interno). 
 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

  No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

inserido em seu art. 1º
14

, posto que o autor apresenta 

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta dos autos, o Sr. Paulo 

Marciano de Souza Chegou ao estado do Espírito 

Santo no ano de 1968, juntamente com sua família. 

Casou-se com Vânia de Lucena e tiveram três filhos.  

Em 1987 foi para capital mineira onde 

recebeu a formação teológica e iniciou seu ministério 

pastoral pela Convenção Batista Brasileira. 

Conta ainda que em 1991 voltou ao Espírito 

Santo onde deu continuidade ao ministério pastoral 

no território capixaba onde desenvolveu trabalhos 

sociais bem como a presidência da Associação 

Batista das Igrejas da Serra, presidindo o Lar Batista 

e a Ordem dos Pastores da Serra. Atualmente é pastor 

da Primeira Igreja Batista Vista do Mestre. 

 Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

 

          À folha 07 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

                                                           
14

  “Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–

Santense será concedido pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales à 

personalidade que tenha prestado relevantes 

serviços e incontestável benefício ao Estado”. 

(NR) 
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Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

 

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Paulo 

Marciano de Souza. 

 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº460/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 97/2015, de autoria do Deputado 

Bruno Lamas. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente 

RAQUEL LESSA - Relatora 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

97/2015 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas. 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Paulo Marciano de Souza”. 

 
I - RELATÓRIO, 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Bruno Lamas, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Paulo 

Marciano de Souza. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 07/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 13/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

14 de outubro de 2015, fl. 06 dos autos. 

 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

 

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 97/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Paulo Marciano 

de Souza. 

 

Pelo que consta dos autos, o Sr. Paulo 

Marciano de Souza Chegou ao estado do Espírito 

Santo no ano de 1968, juntamente com sua família. 

Casou-se com Vânia de Lucena e tiveram três filhos.  

 

Em 1987 foi para capital mineira onde 

recebeu a formação teológica e iniciou seu ministério 

pastoral pela Convenção Batista Brasileira. 

 

Conta ainda que em 1991 voltou ao Espírito 

Santo onde deu continuidade ao ministério pastoral 

no território capixaba onde desenvolveu trabalhos 

sociais bem como a presidência da Associação 

Batista das Igrejas da Serra, presidindo o Lar Batista 

e a Ordem dos Pastores da Serra. Atualmente é pastor 

da Primeira Igreja Batista Vista do Mestre. 

 
Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. Paulo Marciano de Souza 

é que se justifica a concessão do Título de Cidadão 

Espírito-Santense que se objetiva conceder através 

deste Projeto de Decreto Legislativo. 

 

 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

 

III - PARECER Nº154/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 97/2015, de autoria do Deputado 

Bruno Lamas.  
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SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º: 

99/2015  

Autor (a): Deputado Almir Vieira 

Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Carlos Roberto Rodrigues da 

Costa.   

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de 

iniciativa do Excelentíssimo Senhor Deputado Almir 

Vieira, que apresenta o seguinte assunto: concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Carlos 

Roberto Rodrigues da Costa. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

Artigo 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 02, em que 

admite a tramitação da proposição entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 07 

de outubro de 2015, lida no expediente da sessão 

ordinária realizada no dia 13 de outubro de 2015, e, 

posteriormente. Publicação no Diário do Poder 

Legislativo, em 14 de outubro de 2015. 

 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

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

I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 
 

A- ANÁLISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para 

dispor sobre a matéria e competência de iniciativa 

da matéria 

 

Verifica-se inicialmente a competência 

legislativa Parlamentar para deflagrar o presente 

procedimento, nos termos do artigo 56, inciso XXIX, 

e art. 63, ambos da Constituição Estadual, in verbis: 

 

Art. 56. É de competência exclusiva 

da Assembléia Legislativa, além de 

zelar pela preservação da sua 

competência legislativa em face de 

atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 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. 

 

Ademais, cumpre ressaltar que trata-se do 

exercício da competência legislativa remanescente do 

Estado, prevista no art. 25, § 1º, da Constituição da 

República, conforme verifica-se 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 as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

 

Neste contexto, não há que se falar em 

qualquer vício de iniciativa que poderia inviabilizar e 

macular a tramitação da presente proposição de 

iniciativa parlamentar, uma vez estar em 

conformidade com o que determina a Constituição 

Estadual e a Constituição da República. 

 

A.2 - Espécie normativa 

O artigo 61, inciso IV da Constituição 

Estadual
15

 prevê como uma das espécies normativas 

o Decreto Legislativo. Nesse mesmo sentido dispõe o 

artigo 141, inciso III do Regimento Interno
16

 

(Resolução nº 2.700/2009). 

Logo, verifica-se a compatibilidade da 

presente proposição com os textos normativos acima 

citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da 

matéria, quórum para sua aprovação e processo 

de votação a ser utilizado 

 

                                                           
15

 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

(...) 
IV - decretos legislativos; 
16

 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função 

legislativa por via das seguintes proposições: 
(...) 
III - projeto de decreto legislativo; 
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Tendo em vista a reforma constitucional 

estadual decorrente da Emenda n° 62/2009, que 

introduziu o inciso XXIX ao artigo 56
17

, não se aplica 

o dispositivo previsto no inciso IV, do artigo 276 do 

Regimento Interno
18

, uma vez que sob a ótica 

constitucional, tal matéria passou a ser de 

competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

não dependendo mais de sanção do Excelentíssimo 

Senhor Governador, e nem de lei. 

 

Feita essa consideração, conclui-se que, 

como o Regimento Interno não especializou seu 

regime de tramitação inicial, o referido projeto deve 

seguir os moldes do regime ordinário, nos termos do 

artigo 148, inciso II
19

, do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009).. 

 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, 

consoante o artigo 194 do Regimento Interno
20

, é 

necessária a maioria simples dos membros desta Casa 

de Leis, desde que presente a maioria absoluta dos 

Deputados. 

 

Quanto ao processo de votação a ser 

utilizado, segundo a inteligência do artigo 200, inciso 

I
21

, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

o processo a ser utilizado é o simbólico.  

 

Por fim, quanto à discussão e votação, 

ressalta-se que deverá ser observado o contido no art. 

150
22

, do Regimento Interno. 

A.4 – Constitucionalidade material 

 

Inicialmente, é válida a citação dos 

ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do Excelso 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, 

sobre a inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao 

próprio conteúdo ou ao aspecto 

                                                           
17 Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da sua  
competência legislativa em face de atribuição normativa dos 
outros Poderes: 
(...) 
XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 
18 Art. 276. Compete às comissões permanentes abaixo referidas 

a votação dos projetos de lei que versem sobre as seguintes 
matérias:  
(...) 
IV - Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos - 
concessão de título de cidadão; 
19 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes 

regimes de tramitação: 
(...) 
II - ordinária; 
20

 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão 

tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria 
absoluta dos Deputados. 
21

 Art. 200.  São dois os processos de votação: 

I - simbólico 

22
 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são 

sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os demais projetos 
sofrerão uma discussão e uma votação. 

substantivo do ato, originando-se de 

um conflito com regras ou princípios 

estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material 

envolve, porém, não só o contraste 

direto do ato legislativo com o 

parâmetro constitucional, mas 

também a aferição do desvio de 

poder ou do excesso de poder 

legislativo.  

É possível que o vício de 

inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder 

legislativo constitua um dos mais 

tormentosos temas do controle de 

constitucionalidade hodierno. Cuida-

se de aferir a compatibilidade da lei 

com os fins constitucionalmente 

previstos ou de constatar a 

observância do princípio da 

proporcionalidade, isto é, de se 

proceder à censura sobre a adequação 

e a necessidade do ato legislativo.
23

 

 

Como se trata de matéria atinente à 

congratulações a cidadãos que trouxeram benefícios 

relevantes a sociedade, não há falar em violação a 

Direitos Humanos previstos seja na Constituição 

Federal, seja na Constituição Estadual. 

Ressalta-se ainda que o objeto do presente 

projeto de decreto legislativo não se relaciona com a 

problemática da restrição a Direitos Fundamentais. 

Ou seja, o projeto não ataca o núcleo essencial de 

nenhuma Cláusula Pétrea.  

Com efeito, conforme o Ato 2.517/2007 

exige análise, cumpre esclarecer que inexiste 

violação ao princípio da isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da 

República). 

Ademais, o presente projeto de decreto 

legislativo não visa a alcançar situações jurídicas 

pretéritas. Desse modo, o objeto dessa proposição é 

materialmente constitucional sob a perspectiva da 

aplicação na lei no tempo.  

Por fim, não resta caracterizado desvio de 

poder ou excesso de poder legislativo, de maneira 

que a presente proposição está completamente em 

conformidade com a Carta Magna. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

 

A despeito dos requisitos acima elencados, 

pode-se depreender que o presente projeto de decreto 

legislativo respeita as demais formalidades previstas 

no Regimento Interno.  

                                                           
23 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.. 
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No que diz respeito à legalidade, a legislação 

estadual específica (Lei n° 7.832/2004), em seu 

artigo 1º, exige que a concessão de Títulos de 

Cidadão Espírito-Santense seja feita a personalidades 

que tenham prestado relevantes serviços e 

incontestável benefício ao Estado, senão vejamos: 

 

Art.1° O Título de Cidadão Espírito-

Santense será concedido pela 

Assembléia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales à personalidade 

que tenha prestado relevantes 

serviços e incontestável benefício ao 

Estado.   

 

Assim, quanto ao mérito, entende-se ser de 

competência do Plenário desta Assembleia 

Legislativa o juízo de delibação sobre sua concessão. 

Não se pode olvidar que a justificativa 

apresentada à fl. 03 dos presentes autos atende ao que 

determina o art. 2º da Lei n° 7.832/2004, conforme 

observa-se a seguir: 

 

Art. 2° A proposição de concessão de 

Título de Cidadão Espírito-Santense 

deverá estar acompanhada de 

justificativa escrita, com dados 

biográficos suficientes para que se 

evidencie o mérito do homenageado. 

 

Neste contexto, verifica-se a total 

conformidade deste projeto de decreto legislativo 

com o ordenamento jurídico. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 

3º da LC nº 95/1998, porquanto o projeto foi 

estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 

aplicação das disposições normativas; parte 

normativa, compreendendo o texto das normas de 

conteúdo substantivo relacionadas com a matéria 

regulada; e parte final, compreendendo as disposições 

pertinentes às medidas necessárias à implementação 

das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

 
Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 

95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 

objeto da proposição e o respectivo âmbito de 

aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em 

outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.  

 

A vigência da proposição está indicada de 

maneira expressa, respeitando o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no 

texto da proposição, a unidade básica de articulação é 

o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do caput e do 

inciso I do art. 11, pois as disposições normativas 

foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, 

e, para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e 

as expressões em seu sentido comum e frases curtas e 

concisas, foram construídas as orações na ordem 

direta, evitando-se preciosismo, neologismo e 

adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade 

do tempo verbal em todo o texto das normas legais, 

dando-se preferência ao tempo presente ou ao futuro 

simples do presente, e foram usados os recursos de 

pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos 

de caráter estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 

prevista no inciso III do art. 11 da Lei Complementar 

nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição 

a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 

adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado 

pela Diretoria de Redação (fl. 08), ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

 

 Por todo o exposto, sugerimos aos Membros 

desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 449/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 99/2015, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Almir Vieira, 

com fundamento no artigo 25, § 1º, da Constituição 

da República e art. 56, inciso XXIX, art. 61, inciso 

IV e art. 63, caput, todos da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional, notadamente a Lei 

Estadual nº 7.832/04, devendo seguir sua regular 

tramitação nesta Casa Legislativa. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente 

JANETE DE SÁ - Relatora 

MARCELO SANTOS 

RAQUEL LESSA 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº: 

99/2015  

Autor (a): Deputado Almir Vieira 

Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Carlos Roberto Rodrigues da 

Costa. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de 

iniciativa do Excelentíssimo Senhor Deputado Almir 

Vieira, que apresenta o seguinte assunto: concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Carlos 

Roberto Rodrigues da Costa. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

Artigo 120 do Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 02, em que 

admite a tramitação da proposição entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 07 

de outubro de 2015, lida no expediente da sessão 

ordinária realizada no dia 13 de outubro de 2015, e, 

posteriormente. Publicação no Diário do Poder 

Legislativo, em 14 de outubro de 2015. 

 

Seguindo o trâmite regimental, a matéria foi 

distribuída a esta Comissão, da forma como 

estabelece o art. 52 do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

Conforme acima explicitado, o Projeto de 

Decreto Legislativo n. 99/2015, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Almir Vieira, visa a 

conceder o Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. Carlos Roberto Rodrigues. 

 

O Excelentíssimo Senhor Deputado Almir 

Vieira assim justificou a presente proposição: 

 

Solicitamos a indicação do Sr. Carlos Roberto 

Rodrigues da Costa, nascido em Resplendor/MG e 

morador de Anchieta há mais de 10 anos.  

 
Carlos Roberto destaca-se no Município de Anchieta 

por sua atuação e engajamento na área da educação e 

sempre lutou por melhorias no meio ambiente e na 

qualidade de vida da população de Anchieta. 

 
Nesse contexto, o homenageado faz por 

merecer o título proposto, pois, conforme se 

depreende da justificativa do projeto, já prestou 

relevantes serviços à sociedade espírito-santense.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 

seguinte:  

 

PARECER Nº 155/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 99/2015, de autoria do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Almir Vieira. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO – ALES. 

 

PARECER DO RELATOR. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

102/2015. 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL  PADRE 

HONORIO 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr.   Givaldo Inácio da Silva” 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

102/2015, de autoria do Deputado Padre Honorio. A 

matéria passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem 

restrições, sendo lida na Sessão Ordinária do dia 

14/10/2015. Passado pelo crivo da Diretoria de 

Redação, onde sofreu pequenas correções, às quais 

adoto, por serem pertinentes. . 

A justificativa resumida dando conta das razões da 

homenagem encontra-se inclusa.   O Sr. Givaldo 

Inácio da Silva, natural do Estado de Pernambuco, 

Município de Garanhuns; é Militar Reformado, 

detentor de uma vitoriosa carreira cultural como 

escritor, compositor e poeta, membro da Academia  

de Artes e Letras da Serra/ES. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 102/2015, veio a 

esta  Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação na forma do art. 41, I do 

Regimento interno. Designado Relator pelo 

Presidente coube-me a relatoria para oferecer parecer 

quanto aos aspectos da constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e técnica legislativa. 

 

É o relatório 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
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DA ANÁLISE DO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE, FORMAL E 

MATERIAL, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

Aqui estamos a tratar da concessão de um Título de 

Cidadão. É preciso dizer que o Título de Cidadão 

equipara a pessoa homenageada a uma adoção 

oficial. A pessoa agraciada passa a ser tratada como 

um conterrâneo, mesmo que não tenha nascido em 

nosso Estado. 

Para que seja concedida tal homenagem, faz-se 

necessário que se diga o que ela fez sem visar lucros, 

interesses pessoais ou profissionais em defesa do 

povo do Estado do Espírito Santo, desde que um 

Deputado Estadual indique seu nome a apreciação 

dos demais membros do Colegiado Legislativo 

quando chegar ao Plenário. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 102/2015, visa 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Givaldo Inácio da Silva.  Pela descrição do projeto, 

constatamos que o mesmo trata de matéria de 

competência estadual, uma vez que o título de 

cidadão é uma honraria concedida por liberalidade da 

administração pública estadual no exercício de sua 

competência legislativa remanescente prevista nos 

artigos 25, § 1º, da Constituição Federal. 

  

Constatada a competência legislativa do Estado na 

matéria em exame, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais contidas nos artigos 56, XXIX 

(Redação dada pela EC. nº 62/09) e 61, IV, todos da 

Carta Estadual e art. 151, § 2º, do Regimento Interno 

desta Casa de Leis que a espécie normativa adequada 

é o Decreto Legislativo.   

 

A matéria objeto da presente proposição deve ser 

regulada por projeto de origem parlamentar, podendo 

ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora, 

conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária 

Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, 

§2º da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno), 

in verbis: 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

O quórum e o processo de votação da matéria será 

por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

No que tange ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que, a 

princípio, a competência é da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

conforme ditames do Regimento Interno, (Resolução 

nº 2.700/09). Quanto ao quorum para aprovação da 

matéria na Comissão e o respectivo processo de 

votação são de maioria simples e processo de votação 

nominal. 

 

Após análise dos aspectos constitucionais formais, 

resta-nos analisar os aspectos materiais, comparando 

as regras do projeto com os preceitos constitucionais. 

Assim, as normas introduzidas no referido projeto 

encontram compatibilidade com os preceitos 

constantes das Constituições: CF/88 e CE/ES, bem 

como de legislação infraconstitucional pertinente. 

Respeitados estão, os direitos e garantias previstos no 

art. 5º, CF/88, também, o direito adquirido, ato 

jurídico perfeito, coisa julgada e princípio da 

isonomia. 

  

O Projeto de Decreto Legislativo em exame atende 

aos requisitos previstos no RI, bem como no art. 1º, 

caput, da Lei Estadual nº 7.832/04 (alterada pela Lei 

nº 8.957, de 21.07.2008), visto que o homenageado 

presta relevantes serviços à comunidade capixaba, 

verbis: 
 

Lei Estadual nº 7.832/04 

Art. 1º O título de Cidadão Espírito-

Santense será concedido pela 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - ALES à 

personalidade que tenha prestado 
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relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada 

no projeto em apreço, deve ficar evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01, que rege a redação dos atos normativos, o 

que ocorre deve ser aplicado ao projeto em análise. 

 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto que o Sr. Givaldo 

Inácio da Silva, tem contribuído de maneira relevante 

para o desenvolvimento do Município de Serra/ES. 

 

No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a 

valoração dos ditos serviços prestados pelo 

homenageado, em suma, sobre o seu mérito, 

aprovando ou não a presente concessão de autoria do 

Deputado Estadual  Padre Honorio.. 

 

Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer 

restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e a 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Givaldo Inácio da 

Silva. 

 

Quanto à vigência do decreto legislativo, 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, não havendo reparo a ser feito.  

 

É necessário observar, ainda, que a data da entrada 

em vigor do Decreto Legislativo em análise, é a partir 

da sua publicação no Diário Oficial do Estado. O 

artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95 de 1998,        

que sofreu alterações, prescreve que a contagem do 

prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam 

período de vacância far-se-á com a inclusão da data 

da publicação e do último dia do prazo. Obedecendo 

ao princípio da territorialidade, (em razão da 

soberania estatal, a norma deve ser aplicada dentro 

dos limites territoriais do Estado que a editou, (LICC, 

arts. 8º e 9º), e à vigência da lei no tempo: a 

obrigatoriedade só surge com a publicação no Diário 

Oficial; sua força obrigatória está condicionada à sua 

vigência, ou seja, ao dia em que começar a vigorar. 
 

Portanto, opinamos pela Constitucionalidade e 

Legalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 

102/2015, de autoria do Deputado Padre Honorio, 

com fundamento nos artigos 25, § 1º, da Constituição 

Federal e 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 

62/09), 61, IV e 63, caput, da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional pertinente, em 

especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.957/08 e as exigências 

regimentais atendidas como de praxe. 

 

Pelas razões supra, conclui-se pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 102/2015, de autoria do Deputado Estadual Padre 

Honorio com a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense   ao Sr. Givaldo Inácio da Silva. 

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação  

  

Como  Relator, tendo examinado a matéria a luz da 

legislação pertinente, estou relatando pela 

constitucionalidade, legalidade e boa técnica 

legislativa. Sugerindo aos demais pares adoção do 

seguinte: 

 

PARECER Nº 451/2015 

 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 102/2015, de autoria do Deputado 

Estadual  Padre Honório. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente 

JANETE DE SÁ - Relatora 

MARCELO SANTOS 

RAQUEL LESSA 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

102/2015. 

Autor: Deputado Padre Honório 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr Givaldo Inácio da Silva” 

 

I - RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 102/15, de 

autoria do Deputado Padre Honorio, visa conceder o 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Givaldo 

Inácio da Silva 

 

A matéria foi lida no expediente da Sessão Ordinária 

do dia 05/10/2015. Veio acompanhada da 

justificativa expondo as razões da propositura. 
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A propositura recebeu Parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado Padre 

Honorio, visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Givaldo Inácio da Silva, com a 

justificativa dando conta das razões pelas quais 

pretende demonstrar a seus pares da oportunidade de 

homenagear uma pessoa de outro Estado. 

 

O Sr. Givaldo Inácio da Silva, é natural do Estado de 

Pernambuco, reside no Município de Serra do Estado 

do Espírito Santo, onde presta relevantes serviços a 

sociedade capixaba, membro da Academia de Artes e 

Letras da Serra/ES, ocupante da cadeira 22. 

 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadania, eis que, conforme 

consta da justificativa do Projeto, o Sr. Givaldo 

Inácio da Silva, tem dado o melhor de sua 

inteligência em prol da comunidade no Município 

onde desenvolve com tarefa de bem atender o 

cidadão, com isso, prestando um bom serviço cultural 

e social ao povo Serrano. Onde dedica sua vida 

cultural e como Militar Reformado, grande 

incentivador da nossa cultura. 

 

O perfil do homenageado enquadra-se dentro dos 

requisitos exigidos pela Comissão da Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, que tem como 

missão examinar quanto ao mérito de proposição de 

concessão de Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Portanto, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Decreto Legislativo em epígrafe, recomendando aos 

nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

III - PARECER Nº 156/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 

102/2015, de autoria do Deputado Padre Honório. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 
 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG  

PADRE HONÓRIO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

103/2015 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Elvio Ribeiro Lima.” 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 

103/2015, de autoria do Exmo. Deputado Padre 

Honório, concede ao Sr. Elvio Ribeiro Lima o título 

de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Na sua justificativa, o autor informa que: 

 

O Senhor Elvio Ribeiro Lima, nasceu 

em 04 de junho de 1956, na cidade de 

Bom Jesus do Itabapoana, no estado 

dop Rio de Janeiro. O pai, Eduardo 

da Silveira Lima, era policial militar 

e a mãe dona de casa, eram uma 

família itinerante, como era habitual 

para filhos de servidores que 

periodicamente eram transferidos de 

localidade por força da regra da 

corporação. 

 Aos 08 anos de idade o Senhor Elvio 

Ribeiro Lima foi residir na cidade de 

Campos dos Goytacazes, onde cursou 

o ensino fundamental, concluindo o 

segundo grau como Técnico de 

Eletrotécnica.  

Começou a trabalhar com 12 anos de 

idade, como vendedor de mudas 

frutíferas em feiras. Aos 14 anos teve 

o seu primeiro registro em carteira, 

como auxiliar de escritório.  

Aos 17 anos já era chefe de escritório 

e aos 18 anos ingressou no Banco do 

Brasil, por concurso, onde trabalhou 

por 34 anos. 
 

Formou-se Geografo pela 

Universidade Federal do Espírito 

Santo e possui MBA’s em Finanças e 

Administração pela FEA/USP.  

No Banco do Brasil trabalhou em 

inúmeras cidades pelo Brasil, nas 

funções de caixa, gerente de contas, 

gerente de agencia, gerente estadual 

de pessoas jurídicas, gerente estadual 

de relacionamento com governos. 

Participou de muitas mesas temáticas 

na Direção Geral daquela empresa.   

Chegou ao Espírito Santo no ano de 

1992, quando passou a residir na 

cidade de Santa Teresa, onde, além 
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dos trabalhos bancários, exerceu a 

função de educador por 03 anos, a 

serviço do Educandário Seráfico São 

Francisco de Assis. 

Trabalhou ainda na cidade de Vitoria, 

onde por 06 anos atuou na 

superintendência do Banco do Brasil.  

Atualmente é o Diretor Financeiro do 

Grupo Edimar Rizzo/Monte Negro, 

na cidade de João Neiva. 

 Na sua vida comunitária dedicou-se 

a trabalhos a serviço de entidades 

como Lions Clube, Lojas Maçônicas 

e igrejas sempre como colaborador 

juntamente com sua esposa, Dona 

Celia Lima. 

 Possui 02 filhas, sendo uma 

cardiologista no Hospital Sírio 

Libanês, na cidade de São Paulo e a 

outra servidora federal no Tribunal 

Regional do Trabalho na cidade de 

Campinas. 

É apaixonado pelo Espírito Santo 

onde encontrou em sua bandeira um 

símbolo da sua trajetória de vida: 

Trabalhar e Confiar! Trabalhar como 

se tudo dependesse de você e confiar 

como se tudo dependesse de Deus.  

Por tudo o que fora exposto e pela 

relevância dos trabalhos culturais 

prestados pelo Senhor Elvio Ribeiro 

Lima é que se justifica a concessão 

do Título de Cidadão Espírito-

Santense que se objetiva conceder 

através deste Projeto de Decreto 

Legislativo. 

 

A matéria foi protocolada em 

13/10/2015 e lida no expediente do dia 14/10/2015. 

Quanto à publicação no Diário do Poder Legislativo, 

não há nos autos prova de sua realização, a qual deve 

ser providenciada logo após a emissão deste parecer. 

O presente projeto veio a esta Comissão 

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

41, inciso I, do Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2.  PARECER DO RELATOR 
 

2.1. DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  
 

A inconstitucionalidade formal verifica-se 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

 Assim, a inconstitucionalidade formal pode 

decorrer da inobservância da competência legislativa 

para a elaboração do ato (inconstitucionalidade 

formal orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da 

norma. 

 A Constituição Federal divide a competência 

entre as pessoas jurídicas com capacidade política: 

União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); 

e Estados (artigo 25 – competência residual ou 

remanescente). 

 No caso em tela, a competência legislativa 

foi respeitada; pois, nos termos do art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, como a matéria em questão não 

é da competência expressa de outro ente e não há 

vedação, remanesce para o Estado a competência 

para dela dispor. 

 Verificada a competência do Estado para 

tratar da matéria, passamos à análise do 

procedimento para a elaboração da norma jurídica em 

epígrafe. 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve 

ser normatizada por meio de Decreto Legislativo, nos 

termos do artigo 61, inciso IV, da Constituição 

Estadual, e artigo 141, inciso III, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa.  

 O desrespeito ao procedimento de elaboração 

da norma pode ocorrer, ainda, na fase de iniciativa, o 

chamado vício de iniciativa, ou em qualquer outra 

fase do processo legislativo, como, por exemplo, na 

inobservância do quorum de votação ou aprovação da 

espécie normativa. 

 A matéria objeto da presente proposição é de 

competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

como determina o art. 56, inciso XXIX, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, na redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 23 de 

novembro de 2009. 

 Logo, ao ser proposto por parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

a Constituição Estadual. 

 Passa-se, então, à análise dos demais 

requisitos formais atinentes ao processo legislativo, 

em especial, o regime inicial de tramitação da 

matéria, o processo de votação a ser utilizado e o 

quorum para a sua aprovação. 

 No tocante ao regime inicial de tramitação, 

com a Emenda Constitucional n° 62/2009, que 

introduziu o inciso XXIX ao artigo 56 da 

Constituição Estadual, o dispositivo previsto no 

inciso IV do artigo 276 do Regimento Interno foi 

revogado, uma vez que, sob a ótica constitucional, tal 

matéria passou a ser de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, não dependendo mais de 

sanção do Governador. 

 Logo, como o Regimento Interno não 

especializou seu regime de tramitação inicial, o 

referido projeto deve seguir os moldes do regime 
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ordinário, nos termos do artigo 148, inciso II, do 

Regimento Interno. 

 O processo de votação, a princípio, é o 

simbólico, já que a proposição ora analisada não se 

enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa reserva ao processo de 

votação nominal, nos termos do artigo 200, inciso I, 

do Regimento Interno. 

 Relativamente a quorum, é importante 

ressalvar que existem dois tipos: 

a) quorum de votação: é aquele 

necessário para que ocorra deliberação do plenário ou 

da comissão a respeito de certa proposição, e não 

para aprovar o Projeto. O quorum de votação, no caso 

em tela, é de maioria absoluta dos membros (mais de 

50% dos membros) (art. 59 da Constituição do 

Estado e art. 194 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009). 

b) quorum de aprovação: é aquele 

necessário para aprovar o Projeto. O quorum de 

aprovação do Decreto Legislativo é de maioria 

simples ou relativa, ou seja, mais de 50% (cinquenta 

por cento) dos presentes (art. 59 da Constituição do 

Estado e art. 194 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009). 

 Portanto, verifica-se que, até o presente 

momento, não há inconstitucionalidade formal no 

Projeto de Decreto Legislativo em apreço. 

 

2.2.  DA 

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, 

havendo compatibilidade entre os preceitos da 

proposição e as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual. 

 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 

congratulação de cidadão que trouxe benefícios 

relevantes à sociedade, também não há falar em 

violação a Direitos Humanos previstos nas 

Constituições Federal ou Estadual. 

 Já no tocante à vigência da lei, o Projeto de 

Decreto Legislativo 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. 

 

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 Decreto 

Legislativo 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, consoante o artigo 149 do Regimento 

Interno. 

Quanto ao aspecto da legalidade, a Lei 

Estadual n° 7.832/04, no seu artigo 1º, exige que a 

concessão de Títulos de Cidadão Espírito-Santense 

seja feita a personalidades que tenham prestado 

relevantes serviços e incontestável benefício ao 

Estado.  

Desse modo, quanto ao mérito, é de 

competência do Plenário o juízo de delibação sobre a 

sua concessão. 

Não se pode olvidar que a justificativa 

apresentada às fls. 02v-3 dos presentes autos atende 

ao que determina o art. 2º da Lei n° 7.832/2004, 

conforme se observa a seguir: 

 

Art. 2° A proposição de concessão de 

Título de Cidadão Espírito-Santense 

deverá estar acompanhada de 

justificativa escrita, com dados 

biográficos suficientes para que se 

evidencie o mérito do homenageado. 

 

Neste contexto, verifica-se a total 

conformidade deste projeto de decreto legislativo 

com o ordenamento jurídico. 

 
 

2.4.  DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 

3º da LC nº 95/1998, porquanto o projeto foi 

estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 

aplicação das disposições normativas; parte 

normativa, compreendendo o texto das normas de 

conteúdo substantivo relacionadas com a matéria 

regulada; e parte final, compreendendo as disposições 
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pertinentes às medidas necessárias à implementação 

das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 

95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 

objeto da proposição e o respectivo âmbito de 

aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em 

outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.  

A vigência da proposição está indicada de 

maneira expressa, respeitando o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no 

texto da proposição, a unidade básica de articulação é 

o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do 

inciso I do art. 11, pois as disposições normativas 

foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as 

palavras e as expressões em seu sentido comum e 

frases curtas e concisas, foram construídas as orações 

na ordem direta, evitando-se preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 

normas legais, dando-se preferência ao tempo 

presente ou ao futuro simples do presente, e foram 

usados os recursos de pontuação de forma judiciosa, 

evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 

prevista no inciso III do art. 11 da Lei Complementar 

nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição 

a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 

adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado 

pela Diretoria de Redação (fl. 07), ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 
 

PARECER Nº 464/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 103/2015, de autoria do Exmo. 

Deputado Padre Honório, com fundamento no artigo 

25, § 1º, da Constituição da República, e, artigos 56, 

inciso XXIX, art. 61, inciso IV e art. 63, caput, da 

Constituição Estadual, e legislação 

infraconstitucional, notadamente a Lei Estadual nº 

7.832/04, devendo seguir sua regular tramitação nesta 

Casa Legislativa. 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente e Relator 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

RAQUEL LESSA 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

103/2015 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Elvio Ribeiro Lima.” 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 

103/2015, de autoria do Exmo. Deputado Padre 

Honório, concede ao Sr. Elvio Ribeiro Lima o título 

de Cidadão Espírito-Santense. 

 

A matéria foi protocolada em 13/10/2015 e 

lida no expediente do dia 14/10/2015. Quanto à 

publicação no Diário do Poder Legislativo, não há 

nos autos prova de sua realização, a qual deve ser 

providenciada logo após a emissão deste parecer. 

 

O projeto veio a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos para exame e 

parecer de mérito, atendendo ao artigo 52 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 

 

É o relatório. 
 

2.  PARECER DO RELATOR 

 

Conforme acima explicitado, o Projeto de 

Decreto Legislativo n. 103/2015, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Padre Honório, visa 

a conceder o Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. Elvio Ribeiro Lima. 

 

Na sua justificativa, o autor informa que: 

 

O Senhor Elvio Ribeiro Lima, nasceu em 04 de junho 

de 1956, na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, no 

estado dop Rio de Janeiro. O pai, Eduardo da Silveira 

Lima, era policial militar e a mãe dona de casa, eram 

uma família itinerante, como era habitual para filhos 

de servidores que periodicamente eram transferidos 

de localidade por força da regra da corporação. 

 

 Aos 08 anos de idade o Senhor Elvio Ribeiro Lima 

foi residir na cidade de Campos dos Goytacazes, 

onde cursou o ensino fundamental, concluindo o 

segundo grau como Técnico de Eletrotécnica.  
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Começou a trabalhar com 12 anos de idade, como 

vendedor de mudas frutíferas em feiras. Aos 14 anos 

teve o seu primeiro registro em carteira, como 

auxiliar de escritório.  

 

Aos 17 anos já era chefe de escritório e aos 18 anos 

ingressou no Banco do Brasil, por concurso, onde 

trabalhou por 34 anos. 

 

Formou-se Geografo pela Universidade Federal do 

Espírito Santo e possui MBA’s em Finanças e 

Administração pela FEA/USP.  

 

No Banco do Brasil trabalhou em inúmeras cidades 

pelo Brasil, nas funções de caixa, gerente de contas, 

gerente de agencia, gerente estadual de pessoas 

jurídicas, gerente estadual de relacionamento com 

governos. Participou de muitas mesas temáticas na 

Direção Geral daquela empresa.   

 

Chegou ao Espírito Santo no ano de 1992, quando 

passou a residir na cidade de Santa Teresa, onde, 

além dos trabalhos bancários, exerceu a função de 

educador por 03 anos, a serviço do Educandário 

Seráfico São Francisco de Assis. 

 
Trabalhou ainda na cidade de Vitoria, onde por 06 

anos atuou na superintendência do Banco do Brasil.  

 

Atualmente é o Diretor Financeiro do Grupo Edimar 

Rizzo/Monte Negro, na cidade de João Neiva. 

 

Na sua vida comunitária dedicou-se a trabalhos a 

serviço de entidades como Lions Clube, Lojas 

Maçônicas e igrejas sempre como colaborador 

juntamente com sua esposa, Dona Celia Lima. 

 

Possui 02 filhas, sendo uma cardiologista no Hospital 

Sírio Libanês, na cidade de São Paulo e a outra 

servidora federal no Tribunal Regional do Trabalho 

na cidade de Campinas. 

 
É apaixonado pelo Espírito Santo onde encontrou em 

sua bandeira um símbolo da sua trajetória de vida: 

Trabalhar e Confiar! Trabalhar como se tudo 

dependesse de você e confiar como se tudo 

dependesse de Deus.  

 

Por tudo o que fora exposto e pela relevância dos 

trabalhos culturais prestados pelo Senhor Elvio 

Ribeiro Lima é que se justifica a concessão do Título 

de Cidadão Espírito-Santense que se objetiva 

conceder através deste Projeto de Decreto 

Legislativo. 

 

Destarte, uma vez presentes os requisitos 

para a concessão desta honraria, pugnou pela 

aprovação do bom nome do homenageado para 

integrar o rol dos cidadãos do Estado do Espírito 

Santo. 

Assim, este parecer restringe-se ao mérito da 

propositura, pertencendo exclusivamente à 

discricionariedade parlamentar avaliar a conveniência 

da concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao pretenso agraciado. 

 

Em face do exposto, concluímos que o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 103/2015 atende 

aos pressupostos de mérito para ser aprovado. 

 

Desta forma, sugerimos aos demais membros 

desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 157/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 103/2015, de autoria do Exmo. 

Deputado Padre Honório. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

DARY PAGUNG 

PADRE HONÓRIO 

SERGIO MAJESKI 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

104/2015 

AUTOR: Deputado Amaro Neto. 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Tiago Pinto”. 

 
 

I - RELATÓRIO 
  

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa da proposição legislativa em epígrafe, de 

iniciativa do Deputado Amaro Neto, cujo conteúdo, 

em síntese, dispõe sobre a Concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. TIAGO PINTO. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 14/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 19/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

20 de outubro de 2015, fls. 06-07 dos autos. 
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Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

 

Este é o Relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

104/2015 visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. TIAGO PINTO. 

 

Pela descrição do projeto, constatamos que 

se trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 
 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular a 

matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, tais 

como:  

 

(...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 

 

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

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 
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§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 

 O quórum e o processo de votação da 

matéria será por maioria dos votos, presente, no 

mínimo, a maioria absoluta dos Deputados em 

votação simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 

200, I, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno). O regime inicial de tramitação é o ordinário 

(art. 148, II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

  No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

inserido em seu art. 1º
24

, posto que o autor apresenta 

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

O autor traz em sua justificativa (fls.03) os 

relevantes serviços prestados pelo pretenso 

agraciado, dentre os quais, sua atuação no ramo da 

odontologia, onde segundo o autor, presta 

importantes serviços na área de higiene bucal e 

cirurgia odontológica. 

                                                           
24

  “Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–

Santense será concedido pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales à 

personalidade que tenha prestado relevantes 

serviços e incontestável benefício ao Estado”. 

(NR) 

 Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

 

À folha 08 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

 

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Tiago 

Pinto. 

 

 Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

PARECER Nº 447/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 104/2015, de autoria do Deputado 

Amaro Neto. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de  2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente 

RAQUEL LESSA - Relatora 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

104/2015 

AUTOR: Deputado Amaro Neto. 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Tiago Pinto”. 
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I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Amaro Neto, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

TIAGO PINTO. 
 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 14/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 19/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

20 de outubro de 2015, fls. 06-07 dos autos. 

 
A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

 

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR 

 
O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 104/2015 visa conceder Título 

de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. TIAGO 

PINTO. 

 

O autor traz em sua justificativa (fls.03) os 

relevantes serviços prestados pelo pretenso 

agraciado, dentre os quais, sua atuação no ramo da 

odontologia, onde segundo o autor, presta 

importantes serviços na área de higiene bucal e 

cirurgia odontológica. 

 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. TIAGO PINTO é que 

se justifica a concessão do Título de Cidadão 

Espírito-Santense que se objetiva conceder através 

deste Projeto de Decreto Legislativo. 

 
 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

III - PARECER Nº 158/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 104/2015, de autoria do Deputado 

Amaro Neto.  

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º: 

105/2015  

Autor (a): Deputado Amaro Neto 

Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Glauco Grossi de Assis. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de decreto 

legislativo de iniciativa do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Amaro Neto, que apresenta o seguinte 

assunto: concede Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Sr. Glauco Grossi de Assis. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa, em exercício de juízo de delibação que 

lhe impõe o Artigo 120 do Regimento Interno – 

Resolução nº 2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 

02, em que admite a tramitação da proposição 

entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada 

no dia 14 de outubro de 2015, lida no expediente da 

sessão ordinária realizada no dia 19 de outubro de 

2015, e, posteriormente. Publicação no Diário do 

Poder Legislativo, em 20 de outubro de 2015. 

 

Em apertada síntese, são estas as 

questões de fato e de direito com suporte nas quais 

passo a emitir o presente parecer, de acordo com o 

artigo 41, inciso I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 
 

II – PARECER DO RELATOR 

 

A- ANÁLISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  
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A.1 - Competência legislativa para 

dispor sobre a matéria e competência de iniciativa 

da matéria 

 

Verifica-se inicialmente a 

competência legislativa Parlamentar para deflagrar o 

presente procedimento, nos termos do artigo 56, 

inciso XXIX, e art. 63, ambos da Constituição 

Estadual, in verbis: 

 

Art. 56. É de competência exclusiva 

da Assembléia Legislativa, além de 

zelar pela preservação da sua 

competência legislativa em face de 

atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 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. 

 

Ademais, cumpre ressaltar que trata-

se do exercício da competência legislativa 

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

Constituição da República, conforme verifica-se 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 as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

 

Neste contexto, não há que se falar 

em qualquer vício de iniciativa que poderia 

inviabilizar e macular a tramitação da presente 

proposição de iniciativa parlamentar, uma vez estar 

em conformidade com o que determina a 

Constituição Estadual e a Constituição da República. 

 

A.2 - Espécie normativa 

O artigo 61, inciso IV da 

Constituição Estadual
25

 prevê como uma das espécies 

normativas o Decreto Legislativo. Nesse mesmo 

sentido dispõe o artigo 141, inciso III do Regimento 

Interno
26

 (Resolução nº 2.700/2009). 

                                                           
25

 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

(...) 
IV - decretos legislativos; 
26

 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função 

legislativa por via das seguintes proposições: 
(...) 

Logo, verifica-se a compatibilidade 

da presente proposição com os textos normativos 

acima citados. 

A.3 – Regime inicial de tramitação 

da matéria, quórum para sua aprovação e 

processo de votação a ser utilizado 

Tendo em vista a reforma 

constitucional estadual decorrente da Emenda n° 

62/2009, que introduziu o inciso XXIX ao artigo 

56
27

, não se aplica o dispositivo previsto no inciso 

IV, do artigo 276 do Regimento Interno
28

, uma vez 

que sob a ótica constitucional, tal matéria passou a 

ser de competência exclusiva da Assembleia 

Legislativa, não dependendo mais de sanção do 

Excelentíssimo Senhor Governador, e nem de lei. 

Feita essa consideração, conclui-se 

que, como o Regimento Interno não especializou seu 

regime de tramitação inicial, o referido projeto deve 

seguir os moldes do regime ordinário, nos termos do 

artigo 148, inciso II
29

, do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009).. 

No que diz respeito ao quórum de 

aprovação, consoante o artigo 194 do Regimento 

Interno
30

, é necessária a maioria simples dos 

membros desta Casa de Leis, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados. 

Quanto ao processo de votação a ser 

utilizado, segundo a inteligência do artigo 200, inciso 

I
31

, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

o processo a ser utilizado é o simbólico.  

Por fim, quanto à discussão e 

votação, ressalta-se que deverá ser observado o 

contido no art. 150
32

, do Regimento Interno. 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos 

ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do Excelso 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, 

sobre a inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

                                                                                                
III - projeto de decreto legislativo; 
27 Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da sua  
competência legislativa em face de atribuição normativa dos 
outros Poderes: 
(...) 
XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 
28 Art. 276. Compete às comissões permanentes abaixo referidas 

a votação dos projetos de lei que versem sobre as seguintes 
matérias:  
(...) 
IV - Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos - 
concessão de título de cidadão; 
29 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes 

regimes de tramitação: 
(...) 
II - ordinária; 
30

 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão 

tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria 
absoluta dos Deputados. 
31

 Art. 200.  São dois os processos de votação: 

I - simbólico 

32
 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são 

sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os demais projetos 
sofrerão uma discussão e uma votação. 
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Os vícios materiais dizem respeito ao 

próprio conteúdo ou ao aspecto 

substantivo do ato, originando-se de 

um conflito com regras ou princípios 

estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material 

envolve, porém, não só o contraste 

direto do ato legislativo com o 

parâmetro constitucional, mas 

também a aferição do desvio de 

poder ou do excesso de poder 

legislativo.  

É possível que o vício de 

inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder 

legislativo constitua um dos mais 

tormentosos temas do controle de 

constitucionalidade hodierno. Cuida-

se de aferir a compatibilidade da lei 

com os fins constitucionalmente 

previstos ou de constatar a 

observância do princípio da 

proporcionalidade, isto é, de se 

proceder à censura sobre a adequação 

e a necessidade do ato legislativo.
33

 

 

Como se trata de matéria atinente à 

congratulações a cidadãos que trouxeram benefícios 

relevantes a sociedade, não há falar em violação a 

Direitos Humanos previstos seja na Constituição 

Federal, seja na Constituição Estadual. 

Ressalta-se ainda que o objeto do 

presente projeto de decreto legislativo não se 

relaciona com a problemática da restrição a Direitos 

Fundamentais. Ou seja, o projeto não ataca o núcleo 

essencial de nenhuma Cláusula Pétrea.  

Com efeito, conforme o Ato 

2.517/2007 exige análise, cumpre esclarecer que 

inexiste violação ao princípio da isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da 

República). 

Ademais, o presente projeto de 

decreto legislativo não visa a alcançar situações 

jurídicas pretéritas. Desse modo, o objeto dessa 

proposição é materialmente constitucional sob a 

perspectiva da aplicação na lei no tempo.  

Por fim, não resta caracterizado 

desvio de poder ou excesso de poder legislativo, de 

maneira que a presente proposição está 

completamente em conformidade com a Carta 

Magna. 

 

B - JURIDICIDADE E 

LEGALIDADE:  

A despeito dos requisitos acima 

elencados, pode-se depreender que o presente projeto 

                                                           
33 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 

2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.. 

de decreto legislativo respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno.  

No que diz respeito à legalidade, a 

legislação estadual específica (Lei n° 7.832/2004), 

em seu artigo 1º, exige que a concessão de Títulos de 

Cidadão Espírito-Santense seja feita a personalidades 

que tenham prestado relevantes serviços e 

incontestável benefício ao Estado, senão vejamos: 

 

Art.1° O Título de Cidadão Espírito-

Santense será concedido pela 

Assembléia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales à personalidade 

que tenha prestado relevantes 

serviços e incontestável benefício ao 

Estado.   
 

Assim, quanto ao mérito, entende-se 

ser de competência do Plenário desta Assembleia 

Legislativa o juízo de delibação sobre sua concessão. 

Não se pode olvidar que a 

justificativa apresentada à fl. 03 dos presentes autos 

atende ao que determina o art. 2º da Lei n° 

7.832/2004, conforme observa-se a seguir: 

 

Art. 2° A proposição de concessão de 

Título de Cidadão Espírito-Santense 

deverá estar acompanhada de 

justificativa escrita, com dados 

biográficos suficientes para que se 

evidencie o mérito do homenageado. 

 

Neste contexto, verifica-se a total 

conformidade deste projeto de decreto legislativo 

com o ordenamento jurídico. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  
 

No caso em exame, houve obediência 

ao art. 3º da LC nº 95/1998, porquanto o projeto foi 

estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 

aplicação das disposições normativas; parte 

normativa, compreendendo o texto das normas de 

conteúdo substantivo relacionadas com a matéria 

regulada; e parte final, compreendendo as disposições 

pertinentes às medidas necessárias à implementação 

das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 
 

Atendidas as regras do art. 7º da LC 

nº 95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 

objeto da proposição e o respectivo âmbito de 

aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em 

outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.  
 

A vigência da proposição está 

indicada de maneira expressa, respeitando o art. 8º da 

LC 95/98. 
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Cumpridas as regras do art. 10, 

porquanto, no texto da proposição, a unidade básica de 

articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, 

seguida de numeração ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do 

caput e do inciso I do art. 11, pois as disposições 

normativas foram redigidas com clareza, precisão e 

ordem lógica, e, para obtenção de clareza, foram 

usadas as palavras e as expressões em seu sentido 

comum e frases curtas e concisas, foram construídas 

as orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 

normas legais, dando-se preferência ao tempo presente 

ou ao futuro simples do presente, e foram usados os 

recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando-se 

os abusos de caráter estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a 

regra prevista no inciso III do art. 11 da Lei 

Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de 

ordem lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo 

da proposição a um único assunto ou princípio. 

 
Quanto ao aspecto da técnica 

legislativa, adota-se o Estudo de Técnica Legislativa 

elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 08), ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

 

Por todo o exposto, sugerimos aos 

Membros desta douta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

 

PARECER Nº 452/2015 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 105/2015, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Amaro Neto, 

com fundamento no artigo 25, § 1º, da Constituição 

da República e art. 56, inciso XXIX, art. 61, inciso 

IV e art. 63, caput, todos da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional, notadamente a Lei 

Estadual nº 7.832/04, devendo seguir sua regular 

tramitação nesta Casa Legislativa. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

 

RODRIGO COELHO – Presidente 

JANETE DE SÁ – Relatora 

MARCELO SANTOS 

RAQUEL LESSA 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº: 

105/2015  

Autor (a): Deputado Amaro Neto 

Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Glauco Grossi de Assis. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de 

iniciativa do Excelentíssimo Senhor Deputado Amaro 

Neto, que apresenta o seguinte assunto: concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Glauco 

Grossi de Assis. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

Artigo 120 do Regimento Interno - Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 02, em que 

admite a tramitação da proposição entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 
 

A proposição que foi protocolizada no dia 14 

de outubro de 2015, lida no expediente da sessão 

ordinária realizada no dia 19 de outubro de 2015, e, 

posteriormente. Publicação no Diário do Poder 

Legislativo, em 20 de outubro de 2015. 

 

Seguindo o trâmite regimental, a matéria foi 

distribuída a esta Comissão, da forma como 

estabelece o art. 52 do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 
 

II - PARECER DO RELATOR 

 

Conforme acima explicitado, o Projeto de 

Decreto Legislativo n. 105/2015, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Amaro Neto, 

visa a conceder o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Glauco Grossi de Assis. 
 

O Excelentíssimo Senhor Deputado Amaro 

Neto assim justificou a presente proposição: 
 

Natural de Caratinga/ MG, nascido em 23/09/1970, 

é Publicitário, formou-se na Pontifica Universidade 

Católica de Minas -(PUC Minas) e Administrador 

formado pela Universidade Federal de Minas 

Gerais- (UFMG), com especialização e mestrado 

em Administração. 
 

Professor de administração e comunicação nas 

instituições educacionais como a PUC Minas, 

FIC/Doctum (Caratinga), FUNEDI/MG, Centro 

Universitário UNA e IBMEC Minas. 

 
Coordenador do curso de Publicidade e Propaganda 

(PUC Minas) e diretor da Faculdade Comunicação e 

Artes do Centro Universitário UMA. 
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Atualmente é sócio-gerente da Construtora Casa 

Brasil, construtora e incorporadora especializada em 

programas habitacionais populares (Minha Casa, 

Minha Vida) e consultor no mercado imobiliário de 

Minas e Espírito Santo, que com projetos sociais, 

contribui para o desenvolvimento imobiliário 

habitacional social, prestando assim, relevantes 

serviços ao estado do Espírito Santo no setor social e 

imobiliário. 

 

Ante o exposto, proponho o presente projeto de 

Decreto Legislativo para o fim de conceder ao 

Senhor Glauco Grossi de Assis. O título de Cidadão 

Espírito-Santense. 

 

Nesse contexto, o homenageado faz por 

merecer o título proposto, pois, conforme se 

depreende da justificativa do projeto, já prestou 

relevantes serviços à sociedade espírito-santense.  

 

Diante do exposto, somos pela adoção do 

seguinte:  

 

PARECER Nº 159/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 105/2015, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Amaro Neto. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 

PADRE HONÓRIO 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 106/2015 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. 

Sylvio Araújo.” 

 

3.  RELATÓRIO 
 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 

106/2015, de autoria do Exmo. Deputado Amaro 

Neto, concede ao Sr. Sylvio Araújo o título de 

Cidadão Espírito-Santense. 

Na sua justificativa, o autor informa que 

o pretenso agraciado é: 

 

Natural de Caratinga/MG, Advogado, 

Especialista em Marketing pelo 

UNEC (2005), MBA em Gestão 

Empresarial pelo UNIS-MG (2010), 

Mestre em Meio Ambiente e 

Sustentabilidade pela UNEC (2008), 

Pós-graduado em Direito Tributário 

(UGF), MBA em Administração de 

Negócios Imobiliários (2011-2012) – 

ESAB, Superintendente da Fazenda 

do município de Caratinga (2011-

2012), Consultor de Planejamento 

Estratégico da Prefeitura Municipal 

de Caratinga (2009/2010), tem 

Experiência na área de Planejamento 

Tributário Municipal, Marketing, 

Gestão Estratégica, Administração é 

Palestrante Organizacional nos temas 

Motivação, Liderança e 

Planejamento Estratégico, Gerente 

Geral da Empresa Tradição Soluções 

Imobiliária (2012/2013). 

 

Atualmente é Sócio administrador do 

Grupo ARN ENGENHARIA 

composto por empresas relacionadas 

ao mercado Imobiliário no Estado do 

Espírito Santo, o cidadão a quem 

pretendemos agraciar, presta 

relevantes serviços ao Estado do 

Espírito Santo na área do mercado 

imobiliário, mantendo em nosso 

estado a atenção do Grupo ARN 

Engenharia, onde é sócio gerente. 

Ante o exposto, proponho o presente 

projeto de Decreto Legislativo para o 

fim de conceder ao Senhor SYLVIO 

ARAÚJO, o Título de Cidadão 

Espírito-Santense. 

 

A matéria foi protocolada em 

14/10/2015, lida no expediente do dia 19/10/2015 e 

publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL do 

dia 20/10/2015 (fl. 06 dos autos). 

O presente projeto veio a esta Comissão 

para exame e parecer, na forma do disposto no art. 41, 

inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 

É o relatório. 

 

4.  PARECER DO RELATOR 

 

4.1. DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  
 

A inconstitucionalidade formal verifica-

se quando há algum vício no processo de formação 

das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente 

do desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 
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Assim, a inconstitucionalidade formal 

pode decorrer da inobservância da competência 

legislativa para a elaboração do ato 

(inconstitucionalidade formal orgânica: competência 

da União, Estados e Municípios) ou do procedimento 

de elaboração da norma. 

 

A Constituição Federal divide a 

competência entre as pessoas jurídicas com 

capacidade política: União (artigos 21 e 22); 

Municípios (artigos 29 e 30); e Estados (artigo 25 – 

competência residual ou remanescente). 

No caso em tela, a competência 

legislativa foi respeitada; pois, nos termos do art. 25, 

§ 1º, da Constituição Federal, como a matéria em 

questão não é da competência expressa de outro ente 

e não há vedação, remanesce para o Estado a 

competência para dela dispor. 

Verificada a competência do Estado para 

tratar da matéria, passamos à análise do 

procedimento para a elaboração da norma jurídica em 

epígrafe. 

Quanto à espécie normativa, a matéria 

deve ser normatizada por meio de Decreto 

Legislativo, nos termos do artigo 61, inciso IV, da 

Constituição Estadual, e artigo 141, inciso III, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa.  

O desrespeito ao procedimento de 

elaboração da norma pode ocorrer, ainda, na fase de 

iniciativa, o chamado vício de iniciativa, ou em 

qualquer outra fase do processo legislativo, como, 

por exemplo, na inobservância do quorum de votação 

ou aprovação da espécie normativa. 

A matéria objeto da presente proposição 

é de competência exclusiva da Assembleia 

Legislativa, como determina o art. 56, inciso XXIX, 

da Constituição do Estado do Espírito Santo, na 

redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 

23 de novembro de 2009. 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

a Constituição Estadual. 

Passa-se, então, à análise dos demais 

requisitos formais atinentes ao processo legislativo, 

em especial, o regime inicial de tramitação da 

matéria, o processo de votação a ser utilizado e o 

quorum para a sua aprovação. 
 

No tocante ao regime inicial de 

tramitação, com a Emenda Constitucional n° 

62/2009, que introduziu o inciso XXIX ao artigo 56 

da Constituição Estadual, o dispositivo previsto no 

inciso IV do artigo 276 do Regimento Interno foi 

revogado, uma vez que, sob a ótica constitucional, tal 

matéria passou a ser de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, não dependendo mais de 

sanção do Governador. 

Logo, como o Regimento Interno não 

especializou seu regime de tramitação inicial, o 

referido projeto deve seguir os moldes do regime 

ordinário, nos termos do artigo 148, inciso II, do 

Regimento Interno. 

O processo de votação, a princípio, é o 

simbólico, já que a proposição ora analisada não se 

enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa reserva ao processo de 

votação nominal, nos termos do artigo 200, inciso I, 

do Regimento Interno. 

Relativamente a quorum, é importante 

ressalvar que existem dois tipos: 

c) quorum de votação: é aquele 

necessário para que ocorra deliberação do plenário ou 

da comissão a respeito de certa proposição, e não 

para aprovar o Projeto. O quorum de votação, no caso 

em tela, é de maioria absoluta dos membros (mais de 

50% dos membros) (art. 59 da Constituição do 

Estado e art. 194 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009). 

d) quorum de aprovação: é aquele 

necessário para aprovar o Projeto. O quorum de 

aprovação do Decreto Legislativo é de maioria 

simples ou relativa, ou seja, mais de 50% (cinquenta 

por cento) dos presentes (art. 59 da Constituição do 

Estado e art. 194 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa - Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009). 

Portanto, verifica-se que, até o presente 

momento, não há inconstitucionalidade formal no 

Projeto de Decreto Legislativo em apreço. 

  

4.2.  DA 

CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

4.3.  

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, havendo compatibilidade entre os preceitos 

da proposição e as normas e princípios das 

Constituições Federal e Estadual. 

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 

congratulação de cidadão que trouxe benefícios 

relevantes à sociedade, também não há falar em 
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violação a Direitos Humanos previstos nas 

Constituições Federal ou Estadual. 

Já no tocante à vigência da lei, o Projeto 

de Decreto Legislativo 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. 

 

4.4.  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 Decreto 

Legislativo 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 (fl. 06 dos autos), consoante 

o artigo 149 do Regimento Interno. 

Quanto ao aspecto da legalidade, a Lei 

Estadual n° 7.832/04, no seu artigo 1º, exige que a 

concessão de Títulos de Cidadão Espírito-Santense 

seja feita a personalidades que tenham prestado 

relevantes serviços e incontestável benefício ao 

Estado.  

‘Desse modo, quanto ao mérito, é de 

competência do Plenário o juízo de delibação sobre a 

sua concessão. 

Não se pode olvidar que a justificativa 

apresentada à fl. 03 dos presentes autos atende ao que 

determina o art. 2º da Lei n° 7.832/2004, conforme se 

observa a seguir: 

 

Art. 2° A proposição de concessão de 

Título de Cidadão Espírito-Santense 

deverá estar acompanhada de 

justificativa escrita, com dados 

biográficos suficientes para que se 

evidencie o mérito do homenageado. 

 

Neste contexto, verifica-se a total 

conformidade deste projeto de decreto legislativo 

com o ordenamento jurídico. 

4.5.  DA TÉCNICA 

LEGISLATIVA  

No caso em exame, houve obediência ao 

art. 3º da LC nº 95/1998, porquanto o projeto foi 

estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 

aplicação das disposições normativas; parte 

normativa, compreendendo o texto das normas de 

conteúdo substantivo relacionadas com a matéria 

regulada; e parte final, compreendendo as disposições 

pertinentes às medidas necessárias à implementação 

das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 

95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 

objeto da proposição e o respectivo âmbito de 

aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em 

outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.  

A vigência da proposição está indicada 

de maneira expressa, respeitando o art. 8º da LC 

95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, 

porquanto, no texto da proposição, a unidade básica 

de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura 

“Art.”, seguida de numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e 

do inciso I do art. 11, pois as disposições normativas 

foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as 

palavras e as expressões em seu sentido comum e 

frases curtas e concisas, foram construídas as orações 

na ordem direta, evitando-se preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 

normas legais, dando-se preferência ao tempo 

presente ou ao futuro simples do presente, e foram 

usados os recursos de pontuação de forma judiciosa, 

evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a 

regra prevista no inciso III do art. 11 da Lei 

Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de 

ordem lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo 

da proposição a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 

adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado 

pela Diretoria de Redação (fl. 08), ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 453/2015 

 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

é pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 106/2015, de autoria do Exmo. 

Deputado Amaro Neto, com fundamento no artigo 

25, § 1º, da Constituição da República, e, artigos 56, 

inciso XXIX, art. 61, inciso IV e art. 63, caput, da 

Constituição Estadual, e legislação 

infraconstitucional, notadamente a Lei Estadual nº 
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7.832/04, devendo seguir sua regular tramitação nesta 

Casa Legislativa. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 11 de novembro 

de 2015. 

 

RODRIGO COELHO - Presidente 

JANETE DE SÁ - Relatora 

MARCELO SANTOS 

RAQUEL LESSA 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

106/2015 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Sylvio Araújo.” 

 

3.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 

106/2015, de autoria do Exmo. Deputado Amaro 

Neto, concede ao Sr. Sylvio Araújo o título de 

Cidadão Espírito-Santense. 

 

Na sua justificativa, o autor informa que o 

pretenso agraciado é: 

 

Natural de Caratinga/MG, Advogado, 

Especialista em Marketing pelo UNEC (2005), MBA 

em Gestão Empresarial pelo UNIS-MG (2010), 

Mestre em Meio Ambiente e Sustentabilidade pela 

UNEC (2008), Pós-graduado em Direito Tributário 

(UGF), MBA em Administração de Negócios 

Imobiliários (2011-2012) - ESAB, Superintendente 

da Fazenda do município de Caratinga (2011-2012), 

Consultor de Planejamento Estratégico da Prefeitura 

Municipal de Caratinga (2009/2010), tem 

Experiência na área de Planejamento Tributário 

Municipal, Marketing, Gestão Estratégica, 

Administração é Palestrante Organizacional nos 

temas Motivação, Liderança e Planejamento 

Estratégico, Gerente Geral da Empresa Tradição 

Soluções Imobiliária (2012/2013). 
 

Atualmente é Sócio administrador do Grupo 

ARN ENGENHARIA composto por empresas 

relacionadas ao mercado Imobiliário no Estado do 

Espírito Santo, o cidadão a quem pretendemos 

agraciar, presta relevantes serviços ao Estado do 

Espírito Santo na área do mercado imobiliário, 

mantendo em nosso estado a atenção do Grupo ARN 

Engenharia, onde é sócio gerente. 

 

Ante o exposto, proponho o presente projeto 

de Decreto Legislativo para o fim de conceder ao 

Senhor SYLVIO ARAÚJO, o Título de Cidadão 

Espírito-Santense. 

A matéria foi protocolada em 14/10/2015, 

lida no expediente do dia 19/10/2015 e publicada no 

Diário do Poder Legislativo - DPL do dia 20/10/2015 

(fl. 06 dos autos). 

 

O projeto veio a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos para exame e 

parecer de mérito, atendendo ao artigo 52 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

4.  PARECER DO RELATOR 

 

Conforme acima explicitado, o Projeto de 

Decreto Legislativo nº 106/2015, de autoria do 

Exmo. Deputado Amaro Neto, concede ao Sr. Sylvio 

Araújo o título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Da justificativa apresentada pelo autor, 

podemos perceber que o agraciado é merecedor da 

concessão do Título de Cidadão, pois prestou e 

continua prestando relevantes serviços ao Estado do 

Espírito Santo. 

 

No entanto, cabe salientar que é competência 

do Plenário valorar os serviços prestados pelo 

homenageado, aprovando ou não a concessão do 

Título de Cidadão. 

 

Assim, este parecer restringe-se ao mérito da 

propositura, pertencendo exclusivamente à 

discricionariedade parlamentar avaliar a conveniência 

da concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao pretenso agraciado. 

 

Em face do exposto, concluímos que o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 106/2015 atende 

aos pressupostos de mérito para ser aprovado. 

 

Desta forma, sugerimos aos demais membros 

desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

PARECER Nº 144/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 106/2015, de autoria do Exmo. 

Deputado Amaro Neto. 

 

SALA DAS COMISSÕES, em 16 de 

novembro de 2015. 

 
 

NUNES - Presidente e Relator 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG  

PADRE HONÓRIO 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 10.441 

 

Institui o Dia de 

Reconhecimento e 

Lembrança às Vítimas do 

Genocídio do Povo Armênio.  

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, faço saber que a Assembleia Legislativa 

aprovou, o Governador do Estado, nos termos do 

artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e 

eu, Theodorico Ferraço, seu Presidente, nos termos 

do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica instituído o Dia de 

Reconhecimento e Lembrança às Vítimas do 

Genocídio do Povo Armênio, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 24 do mês de abril. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 24 de 

novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 811 

 

Estabelece regras de 

promoção dos procuradores 

da Assembleia Legislativa, 

nos termos do parágrafo 

único do art. 11 da Lei 

Complementar nº 762, de 

13.01.2014, e dá outra 

providência. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, faço saber que a Assembleia Legislativa 

aprovou, o Governador do Estado, nos termos do 

artigo 66, § 1º da Constituição Estadual sancionou, e 

eu, Theodorico Ferraço, seu Presidente, nos termos 

do § 7º do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei 

Complementar: 

 

Art. 1º A promoção dos procuradores de que 

trata o parágrafo único do art. 11 da Lei 

Complementar nº 762, de 13.01.2014, far-se-á na 

forma como segue: 

 

I - os procuradores que estão sem promoção 

há mais de 8 (oito) anos em 31.12.2013 terão direito 

a ser promovidos para a categoria seguinte; 

 

II - para fins da promoção de que trata o 

inciso I deste artigo, são dispensados os demais 

requisitos previstos na Lei Complementar nº 287, de 

14.6.2004, e na Lei Complementar nº 717, de 

25.10.2013. 

 

Art. 2º Para efetivação da promoção prevista 

nesta Lei Complementar, será baixado ato da Mesa, 

dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 24 de 

novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1962 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 

 CONCEDER a servidora TATIANA 

SOARES DE ALMEIDA, Técnico Legislativo 

Sênior - ETLS, matrícula nº 201354, o 2º (segundo) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 23/11/2015, conforme o art. 3º, 

da Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 

10.083/2013 e pela Lei nº 10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1963 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 

 CONCEDER a servidora ROSANE DE 

SOUZA GOMES QUEIROZ, Técnico Legislativo 

Sênior - ETLS, matrícula nº 207972, o 1º (primeiro) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 30/09/2015, conforme o art. 3º, 

da Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 

10.083/2013 e pela Lei nº 10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

 

ATO Nº 1964 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 

 CONCEDER a servidora GRAZIELA 

GUSMÃO PONTINI, Técnico em Comunicação 

Social - ETCS, matrícula nº 208010, o 1º (primeiro) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 01/10/2015, conforme o art. 3º, 

da Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 

10.083/2013 e pela Lei nº 10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1965 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 

 CONCEDER a servidora TITINA MAIA 

CARDOSO, Analista em Comunicação Social - 

EACS, matrícula nº 207921, o 1º (primeiro) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 01/10/2015, conforme o art. 3º, 

da Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 

10.083/2013 e pela Lei nº 10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1966 

 

 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, ANDREIA VERLY 

GOMES MORAES MELGAÇO, do cargo em 

comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TSGRP, do 

gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, por 

solicitação do próprio Deputado. 

  
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 
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THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº 1967 

 

 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, ALESSANDRA NUNES 

MILANEZE, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1968 

 

 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, RAMON SANTANA GAVA, do 

cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1969 

 

 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, NATALIA FRANCO VIANNA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 

da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1970 

 

 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, ANDREIA VERLY GOMES 

MORAES MELGAÇO, para exercer o cargo 

em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº  1971 

 

 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, ELVECIO ANDRANDE, para exercer 

o cargo em comissão de Técnico Sênior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 
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TSGRP, no gabinete do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, por solicitação do próprio Deputado. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 

ERRATA 

 

 No Ato nº 1955 de 19/11/2015, publicado 

em 20/11/2015, na parte referente a servidora  

TITINA MAIA CARDOSO, matrícula nº 

207921, Analista em Comunicação Social – 

EACS, onde lê: 
 

 “(...) TITINA MARIA CARDOSO(...)” 
 

 leia-se: 
 

 “(...) TITINA MAIA CARDOSO(...)” 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 0562 

 

 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, dos 

servidores abaixo relacionados. 
 

Servidores Matrícula Exercício Período 
Quantidade 

de dias 

JOÃO 

ANTONIO 

CARDOSO 

NETO 

208206 2015 
04 a 

22/01/2016 

19 (dezenove) 

dias restantes 

ROSANE DE 

SOUZA 

GOMES 

QUEIROZ 

207972 2015 
26/11 a 

25/12/2015 
30 (trinta) dias 

WERLANE 

BRAGUNCE 

MAULAZ 

208577 2015 
06/01 a 

04/02/2016 
30 (trinta) dias 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de novembro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 0563 

 

 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, do 

servidor abaixo relacionado. 

 

Matrícula Servidor 

Período 

marcad

o 

Exercício 
A partir 

de 

Quantida

de de dias 

Período 

transferido 

207925 

TIAGO 

FRANCISCO 

LACERDA 

DE 
ALMEIDA 

19/11 a 

18/12/20

15 

2015 30/11/2015 

19 

(dezenove) 

dias 
restantes 

Época 

oportuna 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de novembro de 2015. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 0564 

 

 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 dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 
de dias 

200890 
ADEMIR 

PAZOLINI 
2015 

09 a 
23/12/2015 

03 a 

17/12/2015 

15 (quinze) 
dias restantes 

208000 

CLAUDIO 

SOARES 

DA MOTA 
2015 

07/03 a 
05/04/2015 

04/01 a 

02/02/2016 

30 (trinta) 
dias 

207300 

JANIO 

SPALENZA 

ALVES 

JUNIOR 

2015 
25/11 a 

24/12/2015 
Época 

oportuna 

30 (trinta) 
dias 

208339 

JOSE 

ANTONIO 

MELO 

SOARES 

2015 
1º a 

30/12/2015 
04/01 a 

02/02/2016 

30 (trinta) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de novembro de 2015. 

 
PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

 

• QUARTA-FEIRA - 25.11.15 • 

 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

07h00 STJ: DIREITO MEU DIREITO SEU 

Apenas no ano passado a Agência Nacional de Saúde recebeu mais de 

100 mil reclamações contra as operadoras de planos de saúde, saiba o 

que fazer se o atendimento médico for negado.  A ofensa na rede 

social é crime para quem ofende, compartilha e quem curte, entenda 

como funciona a lei na Internet. O Sistema de Cotas é uma realidade 

que deu certo nas universidades brasileiras, conheça como o processo 

funciona e quem tem o perfil de cotista.  

 

07h30 
FIOCRUZ – CIÊNCIA 

E LETRAS 
O programa traz: Viagem Solitária. 

08h00 
TSE: BRASIL 

ELEITOR 
Acompanhe os trabalhos da Justiça Eleitoral. 

08h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo, com a reportagem 

especial: Folclore capixaba. 

 

08h45 PANORAMA 
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

 

09h00 
SESSÃO 

ORDINÁRIA (V) 

Trabalhos do Legislativo estadual. 

 

 

12h00 INTER-SESSÃO (V) 

Trabalhos do Legislativo estadual. 

 

 

12h15 
 AÇÃO 

PARLAMENTAR 

O deputado estadual Amaro Neto (PPS) está em seu primeiro 

mandato no legislativo. Nas últimas eleições foi o candidato mais 

votado com mais de 55 mil votos. Nesta edição,  fala sobre sua estreia 

na política capixaba; opina sobre a iniciativa governo que institui o 

programa  Escola Viva, e também sobre segurança pública.   

 

 

13h00 
UM DEDO DE 

PROSA 

Izabel Mendonça é jornalista e autora do livro "Lisboa com Afeto", 

sua estreia na literatura. O romance é baseado em fatos reais. A 

escritora morou em Portugal por mais de 4 anos e passou por 

situações engraçadas, enfrentou preconceito e conheceu um grande 

amor. 

 

13h30 OPINIÃO 

Médico Celso Murad, membro dos conselhos Regional e Federal de 

Medicina, fala sobre a inclusão do canabidiol na lista dos 

medicamentos de uso controlado da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). O canabidiol possui um dos princípios ativos da 

maconha.  
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14h00 CONTRAPONTO 

O programa debate a oferta do ensino religioso no Brasil, disciplina 

facultativa para os alunos do ensino fundamental das escolas públicas. 

Aborda questões como o tratamento da diversidade religiosa nas salas 

de aula e a influência da matéria na formação dos alunos. Participam 

do debate a gerente de ensino fundamental da Secretaria de Educação 

(Sedu), Edna Rossim, e a presidente do Conselho de Ensino Religioso 

do Espírito Santo (Coneres), Rita Cola. 

 

14h30 PANORAMA 
Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

 

15h00 SESSÃO SOLENE (V) 

Homenagem aos 60 anos do DIEESE e aos 30 anos do escritório 

regional do DIEESE no ES. 

 

18h15 
AÇÃO 

PARLAMENTAR 

Deputado Gilsinho Lopes destaca o trabalho como membro efetivo da 

Comissão de Segurança da Ales e vice-presidente do Fórum Nacional 

de Segurança Pública. Além disso, sobre os desdobramentos das 

reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor.   

 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) 
Em homenagem aos profissionais da área de decoração. 

 

22h00 PANORAMA 

Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

 

 

22h15 MP COM VOCÊ 

O programa recebe a promotora  de Justiça, Nícia Regina Sampaio, 

da comarca de Vila Velha,  a convidada explica a importância do 

Plano Diretor Municipal, a concepção de Função Social da Cidade e 

da Propriedade e as ações realizadas pelo Ministério Público no 

enfrentamento da Crise Hídrica no estado. 

 

 

22h45 OPINIÃO 

Médico Celso Murad, membro dos conselhos Regional e Federal de 

Medicina, fala sobre a inclusão do canabidiol na lista dos 

medicamentos de uso controlado da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). O canabidiol possui um dos princípios ativos da 

maconha.  

 

 

23h15 PERSONALIDADES 
Saiba mais sore a vida e a carreira do cantor Roberto Carlos. 

 

23h30 
REPORTAGEM 

ESPECIAL 

Saiba mais sobre a cultura do Espírito Santo, com a reportagem 

especial: Folclore capixaba. 

 

23h45 
MEMÓRIAS DA 

DEMOCRACIA 

O programa traz o depoimento do ministro Ilmar Nascimento Galvão, 

que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral de 1997 a 1999. 

 

 

00h15 

TV CÂMARA – 

MEMÓRIA 

POLÍTICA 

O ex governador do Pará, ex ministro e ex senador, Jarbas Passarinho 

conta passo a passo a história da conspiração que resultou no Golpe 

de 64. Justifica o papel dos militares e culpa os radicais da esquerda 

pela guerra suja da repressão política. Em depoimento ao Programa 

Memória Política, Jarbas Passarinho comenta, sob a ótica de quem 

viveu e conviveu com o poder durante toda a vida, sobre os principais 

fatos de nossa história política. 

 
 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 

DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE 

MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA RAQUEL 

LESSA OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 

  

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Senhoras e senhores, Senhora 

Deputada, público e autoridades presentes e 

telespectadores da TV Ales, boa-noite! 

 É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem aos Quarenta 

Anos da Copa A Gazetinha. 

 A Copa A Gazetinha de Futebol Infanto-

Juvenil foi criada pelo jornalista José Antônio Nunes 

do Couto, Janc, em 1976, por meio de uma promoção 

do jornal A Gazeta. Tudo começou com uma capa 

colorida na edição do dia 6 de dezembro de 1975 do 

suplemento infantil A Gazetinha, anunciando o 1.º 

Torneio de Futebol de Praia Infanto-Juvenil. A 

competição foi disputada por doze times de vários 

bairros da Grande Vitória. O primeiro jogo reuniu a 

equipe da Desportiva Ferroviária e a que tinha o 

nome do então vereador Gerson Camata. As demais 

equipes participantes foram Cruzeiro, Guarani de 

Goiabeiras, Benfica, Estrelinha, Panorama, 

Goiabinha, Copinho, Rio Branquinho, Nacional e 

Tamoio. O grande campeão foi o Guarani de 

Goiabeiras, um time de garotos de famílias de classe 

média baixa que treinava somente aos domingos, 

porque todos os jogadores trabalhavam.  

 O sucesso do torneio foi tão grande que, por 

sugestão dos próprios participantes, o jornalista Janc 

sentiu-se motivado a montar outra competição. Mas 

não de futebol de areia e, sim, de futebol de campo. 

Como Janc, na época, era um dos responsáveis pela 

edição do suplemento infantil A Gazetinha, decidiu 

dar ao campeonato o nome de Copa A Gazetinha. E, 

assim, nasceu a Copa A gazetinha, cujo primeiro 

torneio foi aberto numa bela manhã de céu azul, do 

dia 8 de maio de 1976, com quarenta e três equipes 

desfilando no Estádio Engenheiro Araripe.  
 

 O que Janc não imaginava, nessa época, é 

que, ao criar a Copa A Gazetinha, estaria dando 

início a uma competição que atravessaria os anos, 

chegaria até os dias atuais, e revelaria tantos 

jogadores importantes, como alguns que estão aqui, 

outros que não estão, e os que ainda, certamente, 

virão.  

 Já se encontra à Mesa a Senhora Deputada 

Raquel Lessa, proponente desta sessão, e o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, 1.º Secretário da Mesa 

Diretora, que a partir deste momento farão a abertura 

dos trabalhos.   

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um 

versículo da Bíblia. 

 

(A Senhora Deputada Raquel Lessa lê Mateus, 

6:3)  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Dispenso a leitura da ata da sessão 

anterior e informo aos senhores deputados e demais 

presentes que esta sessão é solene, em homenagem 

aos Quarenta anos da Copa A Gazetinha, conforme 

requerimento de minha autoria, aprovado em 

plenário. 

Passo a palavra ao cerimonialista. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido para compor a Mesa o 

jornalista José Antônio Nunes do Couto, Janc, 

idealizador da Copa A Gazetinha; o senhor Deputado 

Federal Carlos Manato; o senhor Fábio Luiz, 

subsecretário de Esportes, representando o Governo 

do Estado do Espírito Santo; o senhor Carlos 

Fernando Lindenberg Neto, Café, diretor-geral da 

rede Gazeta; o senhor Gerson Camata, ex-governador 

do Espírito Santo; o senhor Max Mauro, ex-

governador do Espírito Santo; o senhor Mário Sérgio 

Lubiana, prefeito de Nova Venécia, representando os 

prefeitos do Estado do Espírito Santo; o senhor 

Gustavo Vieira, presidente da Federação de Futebol 

do Espírito Santo; o senhor Carlos Germano, ex-

goleiro do Vasco da Gama, representando os atletas 

presentes. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Neste momento, convido todos para, 

de pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional e a do 

Espírito Santo. (Pausa)  

 

(É executado o Hino Nacional e o do Espírito 

Santo) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) – Agradecemos a presença do Vereador 

Ronaldo Barreira, presidente da Câmara Municipal 

de Nova Venécia, e de Edson Zache, secretário de 

Esportes de Nova Venécia.   

 Convido para fazer uso da palavra a Senhora 

Deputada Raquel Lessa, proponente desta sessão 

solene em homenagem aos Quarenta Anos da Copa A 

Gazetinha. 
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 A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) - Passo a presidência dos trabalhos ao 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa)  

  

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Assumo a presidência dos 

trabalhos e passo a palavra à Senhora Deputada 

Raquel Lessa. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD – Sem 

revisão da oradora) – Boa-noite a todos! Saúdo o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, o senhor José 

Antônio Nunes do Couto, o Janc, jornalista e 

realizador da Copa A Gazetinha; o Senhor Deputado 

Federal Carlos Manato; o senhor Fábio Luiz, 

subsecretário de Estado do Esporte, representando o 

nosso secretário Valdir Klug; o senhor Carlos 

Fernando Lindenberg Neto, Café, diretor-geral da 

Rede Gazeta; os ex-governadores Gerson Camata e 

Max Mauro; o senhor Mário Sérgio Lubiana, prefeito 

de Nova Venécia; o senhor Gustavo Vieira, 

presidente da Federação de Futebol do Espírito 

Santo, e o senhor Carlos Germano, ex-goleiro do 

Vasco da Gama. 

Agradeço a presença de todos que estão 

participando desta sessão solene em homenagem aos 

quarenta anos da Copa A Gazetina. Cada um de 

vocês tem um pedacinho dessa história para contar. 

Quero homenagear principalmente o Janc, 

que criou a Copa A Gazetinha e que também é filho 

da nossa querida cidade de São Gabriel da Palha. Foi 

ele que há quarenta anos entrou em campo e começou 

essa competição que até hoje continua fazendo a bola 

rolar.  

É necessário dizer ainda que a Copa A 

Gazetinha vem transformando a vida de muitas 

crianças e adolescentes nos setenta e oito municípios 

do Espírito Santo. Isso é muito importante, porque 

todos que passam pela competição se tornam 

cidadãos melhores, pois, como sabemos, o esporte 

ajuda na socialização dessas crianças e adolescentes 

ensinando-os a ter disciplina, limite, organização e 

caráter. E, mais ainda, mostra que nem sempre 

ganhamos na vida. Às vezes, temos que saber perder. 

Sem falar que ajuda a colocá-las no caminho certo. E 

isso é muito importante! 

Nesse momento parabenizo também a Rede 

Gazeta, que abraçou esse projeto desde o início e 

ajudou a sua divulgação pelo Espírito Santo. O papel 

da imprensa é muito importante na 

construção da cidadania e da democracia. Inclusive, o 

nome da competição surgiu a partir do suplemento 

infantil A Gazetinha, que na época era editada pelo 

Janc.  

Para que esse projeto desse certo, muitas 

pessoas trabalharam voluntariamente para a sua 

grandeza e sucesso. Dentre elas, quero homenagear 

José Antônio Maria da Costa, o Costa, que treinou 

por dezessete anos o time de São Gabriel da Palha e 

várias vezes ajudou a organizar o campeonato.  

São realmente muitas histórias. E o mais 

importante, são histórias que envolvem o esporte 

mais querido do Brasil, o futebol. É importante 

lembrar que a Copa A Gazetinha também 

democratiza o acesso ao sonho de se chegar a um 

grande clube de futebol capixaba, brasileiro e até do 

exterior. Isso é maravilhoso!  

Vale destacar ainda a importância da 

competição para o futebol profissional, revelando os 

talentos do nosso estado. Um exemplo disso é que os 

dois últimos jogadores capixabas que estiveram em 

uma Copa do Mundo foram revelados pela Copa A 

Gazetinha: o goleiro Carlos Germano, que está ao 

meu lado, convocado para a Copa de 1998, na 

França; e o lateral- esquerdo Maxwell, chamado para 

a última Copa do Mundo no ano passado, no Brasil. 

Mas a competição revelou outros talentos que 

hoje jogam em outras áreas profissionais. Por isso, 

estamos nesta sessão, entrando em campo, para 

homenagear quem fez parte dessa história ou ainda 

faz. Afinal, estamos falando da mais importante 

competição de futebol da chamada categoria de base 

no Brasil. E a prova de que esse campeonato já é um 

patrimônio capixaba, disputado de norte a sul do 

estado, é a quantidade de pessoas envolvidas na 

construção desse trabalho. Nesta sessão estão 

presentes autoridades, empresários, árbitros, clubes, 

dirigentes e jogadores, que de alguma maneira 

fizeram tudo isso acontecer. 

Parabéns! E que o torneio continue pelo 

menos mais quarenta anos. Obrigada por tudo que 

fizeram e pela história que construíram. Muito 

obrigada! (Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Agradecemos a presença do senhor 

José Romildo, secretário de Esportes do Município 

de Santa Leopoldina.  

Neste momento assistiremos ao vídeo 

selecionado pela equipe e pelo Janc, em homenagem 

aos Quarenta Anos da Copa A Gazetinha.  

 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, convido a tomar 

assento à Mesa o senhor Geovani Silva, ex-jogador e 

ex-deputado. (Pausa) 

 

(Toma assento à Mesa o referido convidado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – É convidado a fazer uso da palavra o 

senhor Carlos Fernando Lindenberg Neto, Café, 

diretor da Rede Gazeta. 

 

O SR. CARLOS FERNANDO 

LINDENBERG NETO – (Sem revisão do orador) 

- Boa-noite a todos, senhoras e senhores, ilustres 

membros da Mesa. 
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Em rápidas palavras gostaria de dizer que me 

sinto muito lisonjeado, muito orgulhoso pela 

homenagem proposta pela Senhora Deputada Raquel 

Lessa, endossada pelo Senhor Presidente desta Casa, 

Deputado Theodorico Ferraço, aos quarenta anos da 

Copa A Gazetinha na noite de hoje. É uma honra 

também fazer parte de uma Mesa tão seleta, com ex-

jogadores, ex-governadores, deputados. 

O campeonato de futebol realizado 

anualmente sob a batuta do jornalista José Antônio 

Nunes do Couto, nosso querido e conhecido Janc, 

revelou inúmeros craques e deu oportunidade a 

centenas de jovens no futebol capixaba. Começando 

com nosso Carlos Germano, ex-jogador do Vasco, 

ex-goleiro do Vasco aqui presente. Nessas quatro 

décadas temos outros nomes, como Eurico Batalha, 

que jogou em clubes cariocas e também na Arábia 

Saudita; temos o nome do Sávio Martins, que atuou 

no Real Madrid e no Flamengo; temos o Jussiê 

Ferreira, que jogou em times internacionais e no 

Coríntias; temos o Geovani, jogador do Vasco, da 

Seleção Brasileira, nos deu muita alegria, e, 

inclusive, militou nesta Casa como deputado. O 

Maxwell, que joga no Paris Saint-Germain, na 

Europa. São apenas alguns exemplos de craques que 

foram revelados pela Copa A Gazetinha. Todos 

foram descobertos nos campos que o Janc ajudou a 

organizar nesses últimos quarenta anos. 

A capa colorida da edição do dia 06 de 

dezembro de 1975, do suplemento A Gazetinha, 

anunciou o primeiro torneio de praia infanto-juvenil. 

De lá para cá, a Copa A Gazetinha cresceu, ganhou 

vida e se consolidou no Espírito Santo. Alimenta 

sonhos de muitos jovens que buscam no futebol um 

futuro promissor. Tudo isso vimos com muita clareza 

nessa matéria que foi exibida, feita pela TV Gazeta 

Sul. 

Jovens pequenos craques ganham celebridade 

nas páginas da editoria de esporte de A Gazeta, é o 

caso agora do capixaba Luan Garcia, que jogou a 

Copa A Gazetinha até os doze anos e hoje, aos vinte 

e dois, é zagueiro do Vasco e da Seleção Brasileira 

das Olimpíadas de 2016. É por ele e por outros atletas 

que a Rede Gazeta continuará apoiando os 

campeonatos, assim como também faz com o futebol 

profissional com a realização do torneio Capixabão.  

O esporte é uma janela de oportunidades para 

o desenvolvimento e inclusão social de muitos 

adolescentes.  

Muito obrigado por reconhecerem nosso 

trabalho. Isso também faz parte do nosso dia a dia. 

Em nome da empresa rendo esta homenagem 

especialmente ao jornalista Janc pelo sucesso dessa 

iniciativa, ele que foi o herói e vem nesses quarenta 

anos carregando com muito carinho e muito amor 

essa realização da Rede Gazeta e também pelo 

comprometimento com a realização dos torneios 

muitas vezes em condições adversas, não é Janc? 

Conversamos muito sobre isso, mas sempre com 

muito sucesso.  

Obrigado, Janc! Obrigado, Deputada Raquel 

Lessa. Muito obrigado a todos. (Muito bem!) 

(Palmas) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Fará uso da palavra o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, 1.º Secretário da Mesa 

Diretora da Assembleia Legislativa. 

  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD – 

Sem revisão do orador) – Cumprimento a Senhora 

Deputada Raquel Lessa que teve esta ideia perfeita de 

reconhecimento da Assembleia Legislativa pela Copa 

A Gazetinha. Cumprimento também seu esposo 

Paulo Lessa, que não jogou a Copa A Gazetinha, mas 

jogou no Juvenil do Rio Branco em tempos passados. 

Tanto ele quanto S. Ex.ª quando prefeitos de São 

Gabriel da Palha sempre apoiaram a Copa A 

Gazetinha e sempre fizeram com que ela fosse uma 

novidade muito saudável, porque permitia que as 

crianças pudessem alcançar o espaço e o sonho que 

desejavam por meio desse esporte.  

O jornalista Janc é uma das maiores 

inteligências que o Espírito Santo já teve, pena que 

não nasceu em Barra de São Francisco, mas em São 

Gabriel da Palha. Ele é uma pessoa do norte e de 

quem nos orgulhamos muito por sua inteligência e 

pela forte participação na política e na sociedade do 

Espírito Santo.  

Ao criar a Copa A Gazetinha, Janc teve uma 

visão que o Estado deveria ter, que todos os Estados 

brasileiros e o País deveriam ter de estender o braço a 

essas crianças que em sua maioria são pobres, têm 

dificuldades de acesso a treinamentos, competições e 

que ficam, às vezes, isoladas da cidadania, da chance 

de participar de eventos, de viajar, de conviver em 

sociedade e entre crianças. Ele fez a Copa A 

Gazetinha que deu respaldo e nova dimensão nos 

municípios do Estado do Espírito Santo para aqueles 

que tinham vontade por meio do esporte de conseguir 

fazer relacionamentos e até ter possibilidade de 

alcançar um espaço na vida.  

A Rede Gazeta, não preciso dizer, sempre foi 

um marco de desenvolvimento no Espírito Santo 

desde toda a família Lindenberg, não só na imprensa, 

mas também administrativamente, já teve 

participação e tem até hoje muito forte no estado em 

termos de desenvolvimento, de melhoramento, de 

divulgação das nossas riquezas e potenciais, 

respaldou esses eventos que fizeram agora quarenta 

anos de felicidade, de sucesso.  

Todas as homenagens ao Janc que fizermos 

ainda serão poucas. Ele deveria receber um título de 

governador honorário, de deputado honorário porque 

foi realmente muito importante para o esporte de base 

do estado do Espírito Santo.  

Vemos o ex-governador Max Mauro, espero 

que o cerimonial altere sua programação e o conceda 

a palavra. Foi um governador importante para o 

Espírito Santo na luta, na política sempre defendendo 
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os interesses da população e a coisa correta; teve 

também participação muito importante na Copa A 

Gazetinha. O ex-governador Camata, que todos 

conhecemos, também lutou muito pela Copa A 

Gazetinha apoiando-a como governador do Estado. O 

Deputado Federal Carlos Manato com certeza é um 

dos deputados atuantes em Brasília que pode também 

enaltecer esse momento oportuno.  

Nosso país vive momentos difíceis, mas não 

podemos deixar tocar a Nação, de ter nossas 

atividades porque é com esse tipo de evento e 

homenagem que mostramos para a população que 

vale a pena lutar, acreditar e confiar. São nos piores 

momentos que construímos soluções para resolver os 

nossos problemas. 

Temos hoje também no futebol brasileiro 

aqueles que são inteligentes torcedores porque 

torcem para o Vasco da Gama e sabem que hoje 

estamos na iminência de cair, mas a solução do 

Vasco está aqui. O goleiro melhor que o Vasco já 

teve e o melhor meia-esquerda que o Vasco já teve. 

Com certeza esses dois ainda têm condições de jogar 

melhor que os jogadores que estão lá hoje, e a gente 

tem que ter orgulho de dizer que são capixabas. 

Carlos Germano foi um sucesso de seriedade, 

competência e compenetração, foi um atleta que 

orgulhou o Espírito Santo; bem como o Geovani, que 

jogou na Europa e onde passou representou bem o 

Espírito Santo.  

É essa divulgação que precisamos ter. O 

nosso estado já tem tanto problema, tem tanta 

Samarco, que precisa ter gente para exaltar, divulgar 

e engrandecer o Espírito Santo. 

Cumprimento a Senhora Deputada Raquel 

Lessa por ter tido essa ideia, que foi excelente, e 

homenageamos esta deputada que tem feito um 

trabalho excelente aqui, tem defendido o norte do 

Espírito Santo, tem defendido o Espírito Santo, tem 

sido parceira do Governo do Estado nos projetos 

importantes que estão modificando, acompanhando 

essa dificuldade econômica do estado e 

restabelecendo uma segurança financeira para o 

Espírito Santo poder passar por essa crise sem muitos 

problemas, como está passando.  

Somos hoje um dos poucos estados que está 

pagando em dia fornecedor e funcionário. A maioria 

dos estados brasileiros estão entrando dinheiro de 

depósitos judiciais para poder pagar a folha de 

pagamento, como o Rio Grande do Sul. 

Precisamos estar sempre unidos e juntos para 

poder fazer o Espírito Santo crescer cada vez mais, 

porque o Espírito Santo tem que estar bem e não nós 

individualmente. Muito obrigado. (Muito bem!) 

(Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Anunciamos e agradecemos a presença 

do assessor parlamentar do Deputado Nunes e 

também ex-jogador da Copa A Gazetinha, jogou a 

final do campeonato brasileiro de 95, Marquinho 

Capixaba. Gostaria que todos o saudassem. (Palmas) 

Convido todos para assistirmos a mais um 

vídeo selecionado pelo senhor José Antônio Nunes 

do Couto. (Pausa)  

 

(É exibido o vídeo) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Esse foi mais um vídeo representando 

os quarenta anos da Copa A Gazetinha. 

 Convido para fazer uso da palavra o 

jornalista idealizador e criador da Copa A Gazetinha, 

senhor José Antônio Nunes do Couto, Janc. 

 

 O SR. JOSÉ ANTÔNIO NUNES DO 

COUTO – (Sem revisão do orador) – Saúdo a 

Deputada Raquel Lessa, nossa amiga e responsável 

por esta festa bonita dos quarenta anos da Copa A 

Gazetinha. Ao saudar a deputada, saúdo todos os 

integrantes da Mesa, meus amigos. Obrigado por 

terem aceitado nosso convite e por terem vindo 

participar desta bonita festa. 

 Inicio minha fala agradecendo a Deus por ter 

me inspirado há quarenta anos a criar o projeto 

esportivo Copa A Gazetinha. A minha crença de que 

o projeto foi inspirado por Ele, está na sua perenidade 

vindo ao longo desses últimos quarenta anos 

ajudando na formação de milhares de jovens. Muitos 

desses jovens conseguiram, por meio da Copa A 

Gazetinha, realizações fantásticas como futebolistas, 

sendo reconhecidos no Brasil e no exterior como 

excepcionais jogadores de futebol. Aqui há dois 

exemplos: Carlos Germano e Giovani Silva.  

 É bom ressaltarmos que a nossa Copa A 

Gazetinha não só ajuda o jovem a ser craque com a 

bola, aliás, isso já foi dito e repetirei, pois muitas 

pessoas de todos os níveis sociais, que quando jovem 

disputaram a Copa A Gazetinha, estão cientes de que 

ela contribuiu na sua formação estimulando-os aos 

estudos, a manter o corpo sadio, a ficar longe das 

drogas e a trabalhar em grupo. 

 Por isso, temos orgulho de dizer que se 

colaboramos para o surgimento de gente boa de bola, 

como Giovani Silva e Carlos Germano, colaboramos 

também para o surgimento de muitos craques da 

Medicina, do Direito, da Engenharia, do Jornalismo. 

Enfim, a Copa A Gazetinha tem como principal 

missão a formação de homens de bem. 

 Nasci querendo ser jornalista. Nos anos 50, 

meus pais moravam em Águia Branca e eu me 

lembro bem da minha alegria quando o jornal A 

Gazeta chegava a minha casa. Não sei como chegava, 

mas chegava. Devia ser de burro, de cangalha. À 

noite, sob a luz de uma lamparina, lia o jornal 

todinho, inclusive, o artigo do Mesquita Neto, que 

saía na primeira página em uma letra miudinha e em 

negrito. Eu gostava de ler as crônicas do pai do 

Uchôa de Mendonça. Consegui ser jornalista no Rio 

de Janeiro, mas o curioso é que hoje não sou mais 

conhecido como o Janc do jornal A Gazeta, mas 



64 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 25 de novembro de 2015 

como o Janc da Copa A Gazetinha.   

Grande parte dessa meninada que disputa 

nossa competição presentemente, não conhece as 

peripécias que já fiz como jornalista e, 

principalmente, como desenhista. Por isso, certa vez, 

pensei em largar esse negócio de Copa A Gazetinha e 

voltar a ser apenas jornalista. Mas comecei a fazer 

um balanço da Copa e percebi a sua enorme 

dimensão. A única explicação que encontrei pelo 

meu envolvimento nela era que cada um na Terra tem 

uma missão a cumprir dada por Deus, e Ele me deu a 

missão de fazer a Copa A Gazetinha. Aliás, não tem 

outra explicação para que deixasse de lado meus 

preciosos pincéis e minhas queridas penas para cuidar 

da Copa A Gazetinha.  

O segundo agradecimento que faço é aos 

diretores passados e presentes da Rede Gazeta. Se 

não fosse o apoio que tenho recebido durante esses 

anos todos da direção de A Gazeta, na certa o projeto 

não teria alcançado tanto sucesso. Tenho orgulho e 

saudade dos quase quarenta anos que vivi dentro da 

redação de A Gazeta, onde me realizei 

profissionalmente. 

Estou certo de que, com meu trabalho e 

minha arte, faço parte de um enorme grupo de 

profissionais que contribuíram para o crescimento do 

jornal A Gazeta. Às vezes encontro pessoas que me 

cumprimentam dizendo: Olha aí o pai da Copa A 

Gazetinha. E eu, de imediato, sempre respondo: Mas 

a mãe é A Gazeta. 

Por isso não me sinto pretensioso ao afirmar 

que a Copa A Gazetinha não existiria sem o Janc, 

também não existiria sem A Gazeta. 

Hoje, voltamos pela quarta vez à Assembleia 

Legislativa para uma sessão solene. A primeira foi 

para recebermos o título de Cidadão Espírito-

Santense. A bem da verdade, disseram que nasci em 

São Gabriel da Palha, mas nasci em Aimorés. Mas a 

minha cidade que tenho o título de cidadão é São 

Gabriel da Palha. 

Na segunda vez, essa Casa nos homenageou 

com a comenda Domingos José Martins. Na terceira 

vez, há dez anos, estivemos aqui para uma sessão 

solene em comemoração aos trinta anos da Copa A 

Gazetinha. E retornamos, hoje, justamente com 

muitos amigos para reverenciar os quarenta anos de 

existência da Copa A Gazetinha. 

Essa solenidade está acontecendo por 

iniciativa da Senhora Deputada Raquel Lessa, ex-

prefeita de São Gabriel da Palha, cidade que faz parte 

de minha história, onde me casei e onde repousam 

eternamente os meus pais Francisco e Aspásia.  

Ninguém faz nada sozinho e não poderia ser 

diferente com o nosso projeto. Se chegamos até aqui 

é porque houve a colaboração de muitos. O nosso 

sucesso deve ser creditado a pessoas humildes, como 

treinadores, pais de atletas e equipes de periferias, 

passando por homens públicos, prefeitos, vereadores, 

governadores aqui, no caso, representado pelos ex-

governadores Max Mauro e Gerson Camata. 

Por isso, desejaria ressaltar que não só as 

pessoas homenageadas, indicadas por nós e pelo 

gabinete da Senhora Deputada Raquel Lessa, 

colaboraram para o sucesso da Copa A Gazetinha. 

Ficaria muito feliz, mas muito mesmo, se todos, mas 

todos mesmo que deram uma grande ou pequena 

colaboração para o nosso sucesso, sentissem-se 

também homenageados nesta noite. 

Faço um agradecimento especial ao pessoal 

que trabalha no gabinete da Senhora Deputada 

Raquel Lessa, principalmente ao amigo e xará, José 

Antônio Costa, e à minha ex-colega de redação de A 

Gazeta, jornalista Raquel Martins, pelos esforços que 

fizeram para organizar essa bonita solenidade. 

Senhora Deputada Raquel Lessa, em meu 

nome e no de milhares de atletas, pais de atletas e 

treinadores, agradeço a V. Ex.ª a oportunidade de 

estarmos nesta sessão comemorando solenemente os 

quarenta anos da nossa Copa A Gazetinha. Se Deus 

quiser, daqui a dez anos, quando estiver 

comemorando os meus noventa anos, estaremos aqui 

pela quinta vez e, agora, para comemorarmos o 

cinquentenário da Copa A Gazetinha. Quem viver, 

verá. Acreditem, obrigado! (Muito bem!) (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Depois das emocionadas palavras do 

jornalista e criador da Copa A Gazetinha, senhor José 

Antônio Nunes do Couto, neste momento daremos 

início à entrega das homenagens. 

Passaremos à entrega das placas alusivas aos 

Quarenta Anos da Copa A Gazetinha aos 

homenageados da Senhora Deputada Raquel Lessa.  

  

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Passo a presidência dos trabalhos ao 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Assumo a presidência dos 

trabalhos e passo a palavra ao cerimonialista. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – A primeira homenagem, nada mais 

justa, será ao criador da copa A Gazetinha. 

Convido o senhor José Antônio Nunes do 

Couto, o Janc, para receber a placa das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 

O senhor José Antônio Nunes do Couto, mais 

conhecido como Janc, desde criança gostava de ler o 

jornal A Gazeta sob a luz de uma lamparina. Mas, 

nessa época, nem sonhava ainda em ser jornalista e 

muito menos um dia trabalhar no jornal do qual 

sempre foi fã. Mas, foi isso que aconteceu a partir de 

1960. O jornalista Janc começou a trabalhar em A 

Gazeta, onde passou por vários setores, inclusive 

produzindo charges, que ainda era uma novidade no 

Espírito Santo. Até que em 1965, ele criou o jornal 

do Janc, uma página humorística sobre o futebol 

capixaba com dois personagens: Capa Preta e 
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Maquinista Ferroviário. Depois, mais tarde, passou a 

editar as páginas do suplemento infantil A Gazetinha, 

até que em 1975 criou a Copa A Gazetinha, que 

revelou muitos talentos em campo e continua jogando 

um bolão até hoje.  

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Carlos Fernando 

Lindenberg Neto, Café, para receber a placa das 

mãos da Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor 

José Antônio Nunes do Couto, Janc. (Pausa) 

O senhor Carlos Fernando Lindenberg Neto, 

quando a Copa A Gazetinha começou, ainda era um 

menino e já carregava o apelido de Café, nome 

adequado para um craque de futebol. Mas, o menino 

não queria ser jogador de futebol, pois se preparava 

para comandar, no futuro, a Rede Gazeta, então sob a 

batuta de seu pai, Carlos Fernando Lindenberg Filho, 

o Cariê, um dos grandes apoiadores da Copa A 

Gazetinha. Esse apoio continua hoje pelas mãos de 

Café, que também considera o torneio um evento 

importante para a Rede Gazeta.   

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Carlos Germano 

Schwambach Neto para receber a placa das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc. (Pausa)  

O senhor Carlos Germano Schwambach Neto 

despontou num dos primeiros torneios da Copa A 

Gazetinha, realizado no interior do estado, mais 

precisamente em Guaçuí. O seu bom desempenho 

como goleiro na competição chamou a atenção de 

Nelson Teixeira, olheiro do Vasco da Gama. Não 

demorou muito e o jovem, filho da bonita Domingos 

Martins, seguiu para o Rio de Janeiro, mais 

precisamente para São Januário, onde deu início a sua 

brilhante carreira, chegando, inclusive à Seleção 

Brasileira. Carlos Germano nunca se esqueceu de 

suas origens e até hoje é agradecido à Copa A 

Gazetinha por ter sido a porta por onde entrou para 

estar hoje no rol dos mais talentosos jogadores do 

futebol brasileiro. 

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Eurico Aguinaldo 

Souza Batalha para receber a placa das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc. (Pausa)  

O senhor Eurico Aguinaldo Souza Batalha 

começou jogando no primeiro campeonato de futebol 

de praia, promovido por A Gazetinha. Já correu o 

mundo jogando bola, inclusive na Arábia Saudita. Ele 

defendeu o time do Copinho no campeonato de praia. 

Quando foi instituída a Copa A Gazetinha, continuou 

no Copinho, transferindo-se posteriormente para a 

Desportiva. No time grená jogou no juvenil e 

algumas vezes no profissional. A sua fama chegou ao 

conhecimento do Fluminense, do Rio de Janeiro, e 

foi emprestado ao time tricolor. Depois de defender o 

clube carioca no campeonato de juvenis, acabou 

levado para a Arábia Saudita. Batalha é mais um, 

entre tantos, que começou dando os primeiros chutes 

na Copa A Gazetinha e foi o primeiro jogador do 

torneio a se profissionalizar e ter ido para o exterior. 

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Geovani Silva para 

receber a placa das mãos da Senhora Deputada 

Raquel Lessa e do senhor José Antônio Nunes do 

Couto, Janc. (Pausa)  

O senhor Geovani Silva iniciou a carreira de 

jogador de futebol no infantil do Bahia, um time do 

bairro Alto Laje. Seu principal incentivador era o pai, 

José Conrado, que sempre o acompanhava nos jogos. 

O professor Alfredo Barroca, na época integrante do 

grupo que comandava as categorias de base da 

Desportiva, teve notícias de que em Alto Laje tinha 

um menino de quinze anos bom de bola. Ele foi 

conferir e não teve dúvidas em dizer que estava 

vendo um jovem que tinha tudo para ser uma estrela 

do futebol brasileiro e trouxe o menino para o clube. 

Com dezesseis anos ele defendia a Desportiva na 

Copa A Gazetinha, no juvenil e no profissional no 

campeonato nacional. Com tanta habilidade não 

demorou muito para que o inesquecível olheiro 

Nelson Teixeira o levasse para o Vasco da Gama. Em 

pouco tempo já era um grande ídolo da torcida 

vascaína e o seu bom futebol o levou para a Seleção 

Brasileira e para o futebol italiano. Geovani é um 

verdadeiro produto da Copa A Gazetinha. 

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Regis Felisberto 

Masarin para receber a placa das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc. (Pausa) 

O Senhor Regis Felisberto Masarin começou 

a carreira na equipe do Nova Venécia, em 1985. 

Logo em seguida foi levado para o Clube de Regatas 

do Flamengo, para a categoria pré-mirim, em 1986, 

pelo saudoso olheiro do Vasco da Gama, Nelson 

Teixeira. No Flamengo passou por todas as 

categorias de base, pré-mirim, infantil, juvenil, 

juniores e profissional, de 1994 e 1995. Em 1989 foi 

convocado pela Seleção Brasileira para a disputa do 

Mundial Sub 15 na Escócia. Em 1992, teve a 

oportunidade de jogar ao lado de Zico, no Kashima 

Antlers, do Japão, nas temporadas 1992 e 1993, 

sendo campeão japonês em 1993. Atuou ainda pelas 
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equipes profissionais do Bragantino, em 1995; União 

da Madeira, Portugal, em 1996; Al-Aribi, Qatar, em 

1997; Al-shamal, Qatar, em 1998; Mogi-Mirim, em 

2000; CFZ Rio de Janeiro, em 2001 e 2002; e 

Veneciano, Nova Venécia. Atualmente trabalha na 

secretaria municipal de esportes de Nova Venécia; é 

treinador das categorias sub 11, sub 13 e sub 15 de 

nova Venécia, várias vezes campeãs.  

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Neste momento, passaremos à entrega 

dos certificados aos homenageados. 

Convido o senhor Alfredo Maria Barroca 

para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc. (Pausa) 

O senhor Alfredo Maria Barroca atuou desde 

a primeira Copa A Gazetinha. Foi o corresponsável 

pela confecção do regulamento geral da competição; 

colaborou na realização de vários torneios estaduais e 

nacionais. Como treinador, foi várias vezes campeão 

pela Desportiva Ferroviária e descobridor de craques, 

como Geovani e muitos outros. Barroca, hoje 

aposentado, dedicou toda sua vida ao 

desenvolvimento do futebol de base do Espírito 

Santo, especialmente ao projeto Copa A Gazetinha. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Ailson de Almeida 

Amorim para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc. (Pausa) 

 O senhor Ailson de Almeida Amorim é 

engenheiro civil e foi, entre 1991 e 1995, o diretor de 

esportes da Associação Esportiva e Recreativa de 

Tubarão, a Aert. Nesse período passou a colaborar 

com o projeto Copa A Gazetinha, facilitando a 

realização da competição nos campos da Aert. Foi 

também o principal colaborador nas viagens que as 

seleções da Copa A Gazetinha fizeram aos Estados 

Unidos. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Wilson de Jesus 

para receber, em nome da Associação Desportiva 

Ferroviária Vale do Rio Doce, o certificado das mãos 

da Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc. (Pausa) 

 A Associação Desportiva Ferroviária Vale do 

Rio Doce é uma das equipes fundadoras da Copa A 

Gazetinha e sempre foi uma parceira fiel, 

participando de todos os seus principais eventos. No 

início da copa, as aberturas dos campeonatos eram 

sempre realizadas no estádio Engenheiro Araripe. 

Além disso, por várias vezes, o estádio foi liberado 

para os jogos da competição. 

 

(O convidado recebe o certificado em nome da 

Associação) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Cosme Eduardo 

Bernardes para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc. (Pausa)  

 O senhor Cosme Eduardo Bernardes foi o 

primeiro treinador da seleção A Gazetinha aos 

dezessete anos. Foi campeão de várias edições da 

copa, dirigiu o Copinho EC, Maria Ortiz, Álvares 

Cabral, Banestes, Ítalo (quatro vezes campeão), Santa 

Cruz FC (seis vezes campeão e campeão nacional 

infantil), e, atualmente, o CTCE (campeão em várias 

edições). Revelou vários atletas para os mais diversos 

clubes do estado, do Brasil e do exterior. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Carlos Roberto 

Mariano de Castro Filho para receber o certificado 

das mãos da Senhora Deputada Raquel Lessa e do 

senhor José Antônio Nunes do Couto, Janc. (Pausa) 

 O senhor Carlos Roberto Mariano de Castro 

Filho começou na vida de árbitro de futebol com a 

Copa a Gazetinha e colaborava ajudando o jornalista 

Janc na coordenação dos torneios.  Tornou-se árbitro 

profissional pela Federação de Futebol com a ajuda 

da Copa A Gazetinha, que foi sua vitrine para o 

futebol profissional. Por mais de dez anos atuou 

como árbitro da CBF.  

 

(O homenageado recebe o certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Daniel Martins de 

Brito para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc. (Pausa) 

 O senhor Daniel Martins de Brito é mineiro e 

mais conhecido no meio esportivo como Daniel bola 

Cheia; mora em Timóteo, Minas Gerais, e é 

responsável pelo futebol do Acesita. Tem uma 

relação de muitos anos com a Copa A Gazetinha. 

Primeiro, como participante de todas as edições da 

Copa A Gazetinha nacional, realizada sempre no mês 

de janeiro, e em segundo, como integrante da seleção 

da Copa A Gazetinha que realizou várias excursões 

aos Estados Unidos. O Bola Cheia é um dos maiores 

divulgadores da Copa A Gazetinha em Minas Gerais, 

principalmente na região do Vale do Aço. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 
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TRISTÃO) – Convido a senhora Melinda Kohlert 

Cipriano para receber, in memoriam do senhor 

Dorivaldo Kohlert, o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc. (Pausa) 

 O senhor Dorivaldo Kohlert era conhecido 

pelo carinhoso apelido Lolinha. Ele tinha uma 

capacidade de superar todos os possíveis obstáculos 

físicos na direção do futebol infantojuvenil de São 

Gabriel da Palha, sendo respeitado pelos jovens 

atletas, como também por seus pais, que confiavam a 

guarda de seus filhos ao pequeno-gigante Lolinha.  

 

(A convidada recebe o certificado)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Edson José Loss 

para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

 O senhor Edson José Loss foi colaborador na 

Copa A Gazetinha, onde atuou como árbitro; 

começou em 1988 e foi até 2001 na Copa A 

Gazetinha Estadual, Festibolin, entre outras 

competições. Também trabalhou como mesário. 

Edson sente orgulho de ter contribuído para a 

formação dos jovens capixabas e ter dado 

oportunidade a tantos talentos futebolísticos. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o Senhor Enivaldo Eusébio 

dos Anjos para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

 O senhor Enivaldo dos Anjos, como prefeito 

de Barra de São Francisco e como desportista e 

dirigente de clubes de futebol, colaborou bastante 

para o sucesso da Copa A Gazetinha, principalmente 

no início do projeto. Ele promoveu vários torneios 

em Barra de São Francisco e incentivava a 

participação dos jovens futebolistas do seu município 

na Copa A Gazetinha. Atualmente é o 1.º Secretário 

da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Geneci Pinto das 

Mercês para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

 Mais conhecido como Geneci Marcelo, foi 

treinador de muitos craques. Desde 1979 participou 

da Copa A Gazetinha como treinador dos clubes 

Fluminensinho, Desportiva, Rio Branco e Aert. Foi 

treinador da seleção da Copa A Gazetinha na 

Argentina e no Paraguai; campeão municipal e 

estadual trinta e três vezes pelas categorias sub 13, 

sub 15 e sub 17 e campeão nacional e internacional. 

Hoje é treinador. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Gerson Camata para 

receber o certificado das mãos da Senhora Deputada 

Raquel Lessa e do senhor José Antônio Nunes do 

Couto, Janc.  (Pausa)  

Gerson Camata foi o primeiro homem 

público a apoiar a Copa A Gazetinha. No torneio de 

futebol de areia criado em 1975 e realizado no antigo 

aterro da Condusa, na Praia Comprida, patrocinou 

uma modesta equipe de Cariacica, e por isso os seus 

jogadores decidiram dar o nome de Gerson Camata 

ao grupo. O Gerson Camata não foi campeão, mas 

seu patrocinador continuou apoiando a Copa A 

Gazetinha, principalmente depois que foi eleito 

governador. Esse apoio vinha através do Deares, 

órgão então responsável pelo gerenciamento do 

esporte no Espírito Santo.  

 

(O homenageado recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido a senhora Grace Kelly Rocha 

Loss Franzin de Oliveira para receber o certificado 

das mãos da Senhora Deputada Raquel Lessa e do 

senhor José Antônio Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

Em 1997, Grace Kelly foi convidada para 

fazer um teste para o futebol feminino do Rio 

Branco, o treinador era Alvimar de Oliveira. Em 

1998, os dois começaram a fazer a divulgação da 

escolinha Cruzeiro da Serra. Hoje, Grace Kelly atua 

na escolinha como administradora, ajuda no 

transporte dos alunos e, principalmente, tenta suprir a 

ausência dos pais que, por motivo de trabalho, não 

podem estar com os filhos nos jogos. Grita e se 

emociona com cada um deles. A escolinha disputou a 

primeira Copa A Gazetinha em junho de 1998 e foi 

campeã algumas vezes. Além disso, a escolinha já 

revelou para o futebol brasileiro atletas com 

passagem pela Copa A Gazetinha, como Rayner, hoje 

no Vitória da Bahia, e Daniel Oliveira, no Atlético 

Paranaense. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Jorge Rodrigues 

Buery para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

Editor de esportes da Rede Gazeta, Jorge 

Rodrigues Buery guarda boas recordações da época 

em que atuava como zagueiro na equipe Butantã, de 

Jardim da Penha, em Vitória. Ele e seus 

companheiros disputavam animadas peladas na 

escolinha de futebol do Sesi quando resolveram 
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inscrever a equipe na Copa A Gazetinha, em 1977. 

Depois, foi convidado para ingressar no Vitória 

Futebol Clube, mas não pôde aceitar e deu por 

encerrada sua carreira no futebol. Hoje, como 

jornalista, é um dos principais divulgadores do 

torneio. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor José Antônio Maria 

da Costa para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

 O senhor José Antônio Maria da Costa foi 

um dos primeiros a colaborar para o sucesso da Copa 

A Gazetinha, sendo também um dos primeiros 

desportistas capixabas a reconhecer o trabalho do 

jornalista Janc, entregando-lhe um diploma que tinha 

o título de Aqueles que ajudam a construir o ideal 

esportivo. Foi com seu prestígio junto à comunidade 

gabrielense que conseguiu realizar vários torneios em 

São Gabriel da Palha, movimentando os desportistas 

locais e as escolas que participavam com entusiasmo 

dos desfiles de abertura no antigo campinho no 

centro da cidade, onde tem hoje o ginásio de esportes. 

José Antônio Costa não poderia nunca ficar de fora 

da lista dos homenageados desta noite.   

 

(O homenageado recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Mário Sérgio 

Lubiana para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

O senhor Mário Sérgio Lubiana segue a 

filosofia de antigos prefeitos de nova Venécia: 

participar e apoiar a Copa A Gazetinha. No passado, 

em alguns períodos, a cidade de Nova Venécia 

poderia até ter o título de A Cidade da Copa A 

Gazetinha devido à presença constante da 

competição naquele município. E agora este tempo 

voltou. Depois de realizar em janeiro de 2014 uma 

final geral de muito sucesso, a comunidade veneciana 

verá, no próximo mês de janeiro, uma final geral da 

Copa A Gazetinha sendo realizada mais uma vez no 

gramado do famoso estádio Zenor Pedrosa.  

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Max Freitas Mauro 

para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

O senhor Max Freitas Mauro foi um dos 

fundadores do MDB, Movimento Democrático 

Brasileiro, no Espírito Santo, e depois do PMDB. Foi 

prefeito de Vila Velha por dois anos; deputado 

estadual, deputado federal por três legislaturas e 

governador do estado. Fundou a liga vilavelhense de 

futebol em 1964 e foi seu presidente por dois anos. 

Presidiu o Olímpico Esporte Clube, filiado à liga 

vilavelhense; também, o Atlético Futebol Clube, 

único representante de Vila Velha na primeira divisão 

do futebol capixaba. Como governador do estado, 

desenvolveu o projeto socioeducativo denominado: 

Bom de Bola, Bom na Escola.  

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Odilon Abreu de 

Oliveira para receber o certificado das mãos da 

Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor José 

Antônio Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

O senhor Odilon Abreu de Oliveira é 

contabilista e diretor da escolinha de futebol de 

Natividade; é muito querido na sua cidade, no norte 

fluminense. É um dos maiores apoiadores do futebol 

infantojuvenil daquela região. Seu time foi cinco 

vezes campeão em quarenta edições do torneio. Ele 

tem três paixões: a sua Natividade, o Nacional 

Atlético Clube e o Flamengo. Foi por isso que o 

jornalista Janc fez sua caricatura vestido com uma 

camisa com a cor azul do Nac e com a rubro-negra do 

mengão.  

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Lucyano Jesus 

Ribeiro para receber o certificado em nome de Pedro 

Carlos Gomes Ribeiro, das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

O doutor Pedro Carlos Gomes Ribeiro 

também tem uma longa história na Copa A 

Gazetinha. Dedicou boa parte de sua vida a esse 

torneio que é o principal campeonato do futebol de 

base do Espírito Santo, principalmente no Município 

de São Gabriel da Palha. 

 

(O convidado recebe o certificado em nome do 

homenageado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Reinaldo Coutinho 

de Oliveira, o Naná, para receber o certificado das 

mãos da Senhora Deputada Raquel Lessa e do senhor 

José Antônio Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

O senhor Reinaldo Coutinho de Oliveira, o 

Naná, - poucos o conhecem como Reinaldo - é 

conhecidíssimo entre os desportistas que atuam na 

Copa A Gazetinha. Ele tem trinta e oito anos de 

participação no torneio, sempre dirigindo as equipes 

da cidade de sua querida João Neiva, onde é muito 

querido pelos seus ex-atletas, agora adultos, e pelos 

jovens atletas de hoje.  
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(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Ronald Mansur para 

receber o certificado das mãos da Senhora Deputada 

Raquel Lessa e do senhor José Antônio Nunes do 

Couto, Janc.  (Pausa)  

Quando Ronald Mansur foi editar o Jornal do 

Campo, em 1979, a maioria das matérias era 

realizada aos domingos e muitas vezes os jogos da 

Copa A Gazetinha coincidiam com o roteiro do 

programa. Então, o jornalista aproveitava e fazia a 

cobertura do campeonato.  Isso ajudou muito para a 

interiorização do torneio. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Convido o senhor Wilson Marcelino 

Dias para receber o certificado das mãos da Senhora 

Deputada Raquel Lessa e do senhor José Antônio 

Nunes do Couto, Janc.  (Pausa)  

O senhor Wilson Marcelino Dias em 1980 

conseguiu o diploma de árbitro de futebol, depois do 

curso administrado pela escola Gabino Rios, da 

Federação de Futebol do Espírito Santo. Tão logo se 

formou, procurou o Janc e começou apitar jogos da 

Copa A Gazetinha, onde desenvolveu a formação de 

árbitro, chegando ao quadro da Confederação 

Brasileira de Futebol, em 1985, tendo permanecido 

até 1996. É instrutor de árbitros desde 1986. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Feitas as homenagens, é convidado a 

fazer uso da palavra, em nome dos homenageados, 

senhor Geovani Silva, ex-deputado e ex-jogador.  

 

O SR. GEOVANI SILVA – (Sem revisão 

do orador) – Cumprimento a Senhora Deputada 

Rachel Lessa, que fez essa homenagem maravilhosa, 

demais componentes da Mesa e público presente. 

 O Jorge Buery e vários jornalistas estão 

presentes. A Copa A Gazetinha tem uma importância 

muito grande para mim. Fico até emocionado de 

saber... (Palmas) meu pai não está mais aqui, mas ele 

acreditava que eu jogava futebol, mais até do que eu 

mesmo. Levou-me para a Desportiva e fui fazer um 

teste lá na Marinha. O Sargento Lucas era o 

treinador. Ninguém podia ir no ônibus. Meu pai com 

um carrinho velho disse-me: vamos no ônibus. Era 

um ônibus verdão que o Cosminho conhece bem.  

 Chegando lá fiz o teste e voltei para casa 

cansado. Meu pai perguntou-me como tinha sido o 

teste e eu falei que não tinha passado. Meu pai não 

sossegou, andava dentro de casa de um lado para o 

outro, quando me chamou e falou: - Vou conseguir 

outro teste para você, se você não passar, você não 

jogará nem no Bahia de Alto Lage, nem em um time 

daqui da rua e nem em lugar nenhum. Sabem o que 

aconteceu? Fui lá e joguei. Então meu pai acreditava 

que eu podia jogar mais que do que eu mesmo.  

 Faço um agradecimento a tudo isso. Tive a 

felicidade de jogar na Copa A Gazetinha pelo Bahia 

de Alto Lage. Lembro-me muito bem. Uma coisa que 

sempre coloquei na cabeça era que queria ser jogador 

de futebol. Não queria saber de fama nem daquela 

história: - o cara que joga futebol é famoso. Eu não 

estava preocupado com isso ou se iria ganhar. Só 

queria ser jogador de futebol.  

 Graças ao grande Deus, com todos os 

problemas que tive... eu já nasci com problema. 

Colocaremos isso em um livro um dia, e todos irão 

ver. Quando nasci as minhas pernas eram tortas e 

tiveram que quebrá-las para que eu pudesse andar 

normalmente, mas acabei jogando futebol.  

 Estou aqui para agradecer a todos vocês. 

Janc, um beijo no seu coração. Hoje, posso dizer que 

sou um cidadão de bem porque você organizou e A 

Gazeta ajudou a desenvolver a Copa A Gazetinha. 

Parabéns! Mais cem anos está bom, não é, Janc? Não 

vamos furar a fila de ninguém.  

 Uma boa-noite a todos. Agradeço a todos. 

Falarei até amanhã, mas não vou demorar. Quero 

dizer somente uma coisa: vamos acreditar no esporte. 

Esporte é saúde, é vida. Com ele atravessamos 

fronteiras. Um dos grandes jogadores de futebol hoje 

do Espírito Santo, Buery está presente e sabe quem 

foi. Sabem quem foi o meu maior ídolo do futebol? O 

meu ídolo é o Senhor, lógico, mas o meu ídolo 

ninguém sabe, era capixaba. E não está aqui porque 

não consegui falar. Queria que estivesse aqui para eu 

poder dar um abraço nele. Ele se chama Eli, que 

jogava no Rio Branco. Esse foi meu grande ídolo. O 

Eli nem saberá disso ou já sabe. Esse foi o maior 

grande ídolo. Eu tive exemplo no Espírito Santo, 

como temos vários exemplos de grandes jogadores 

que saem daqui do estado.  

Um grande abraço a todos. Obrigado pela 

homenagem! Janc, um beijo grande no seu coração. 

Parabéns! Mil anos para você é pouco. Um beijo! 

(Muito bem!) (Palmas)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Depois das palavras emocionadas do 

ex-deputado e ex-jogador Geovani Silva, passo a 

palavra à Senhora Deputada Raquel Lessa para os 

procedimentos finais de encerramento. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Agradecemos a todos que 

abrilhantaram nossa sessão solene em homenagem 

aos quarenta anos da Copa A Gazetinha. Agradeço 

também a toda Mesa; à TV Ales; aos cerimonialistas 

Francis, Cleuma e Dóris; aos funcionários da 

Assembleia Legislativa; à equipe do meu gabinete, 

faço um agradecimento especial à Rede Gazeta e ao 

Janc. 

Foi uma sessão maravilhosa. Estamos felizes 
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demais por ter realizado esta sessão. Só tenho a 

agradecer a todos vocês. O nosso muito-obrigada. 

Muito obrigada mesmo! 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 17 de 

novembro de 2015, para a qual designo 

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 

sexta sessão ordinária, realizada dia 16 de novembro 

de 2015. 

 

*Encerra-se a sessão às vinte horas e 

quarenta minutos. 
 

 

 

CENTÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 

DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Cacau Lorenzoni, Dary Pagung, 

Doutor Hércules, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Euclério Sampaio,  Freitas, Gildevan 

Fernandes, Janete de Sá, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur, Rodrigo Coelho e Sergio 

Majeski) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão. 

 

(A convite do Presidente assume a 1.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni e a  2.ª Secretaria 

a Senhora Deputada Janete de Sá) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Convido a Senhora Deputada 

Janete de Sá a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia.  

 

(A Senhora Deputada Janete de Sá lê Salmos, 

97:11-12)  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Convido a Senhora 2.ª 

Secretária a proceder à leitura da ata da centésima 

sexta sessão ordinária, realizada em 16 de novembro 

de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora 2.ª Secretária procede à leitura da ata) 

  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Aprovada a ata como lida. 

(Pausa)  

Convido a Senhora 2.ª Secretária a proceder à 

leitura da ata da quadragésima terceira sessão solene, 

realizada em 16 de novembro de 2015. (Pausa)  

 

(A Senhora 2.ª Secretária procede à leitura da ata) 

  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Aprovada a ata como lida. 

(Pausa)  
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 241/2015 

 

Vitória, 13 de novembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 
 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos 

através deste, solicitar de Vossa Excelência, que 

conceda o uso da Tribuna Popular desta Casa de Leis 

no dia 7 (sete) do mês de Dezembro do corrente ano, 

para o Senhor Edmar Camata, para falar sobre o 

tema: “Dia Internacional de Combate à Corrupção”, 

em nome da Transparência Capixaba.  

Sem mais para o momento, desejamos votos 

de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

Ao 

Ex.
mo 

Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

OFÍCIO 10456/2015 

 

Vitória, 06 de novembro de 2015. 
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Senhor Presidente: 

 

Em atenção ao Ofício SGP/ALES Nº 

2918/2015, protocolizado neste Tribunal sob o Nº 

65113/2015-4, em 28 de outubro de 2015, por meio 

do qual Vossa Excelência solicita atendimento ao 

pedido de informação formulado pela Deputado 

Enivaldo dos Anjos, por meio do Requerimento nº 

228/2015, que questiona sobre o número, e o 

preenchimento, de vagas originalmente previstas no 

Edital nº 9 – TCE/ES, de 09 de janeiro de 2015 

(concurso público para provimento de vagas e 

formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor 

de Controle para provimento de vagas e formação de 

cadastro de reserva no cargo de Auditor de Controle 

Externo) e também daquelas abertas além das 

originalmente previstas, encaminho-lhe a 

manifestação exarada pela 3ª Secretaria de Controle 

Externo, com os dados requeridos. 

 

 Atenciosamente, 

 

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo 

 

Ao 

Ex.
mo 

Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos por cópia. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

OFÍCIO N.º492/2015 

 

Vitória, 12 de novembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI do 

Regimento Interno encaminhamos a Vossa 

Excelência o Relatório das atividades desta 

Comissão, referente ao mês de OUTUBRO de 2015.  

 

Atenciosamente,  
  

NUNES 

Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e 

dos Direitos Humanos 

Ao 

Ex.
mo 

Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 308/2015 

 

Vitória, 16 de novembro de 2015. 

 

Senhor Presidente: 

 

Ao cumprimentar Vossa Excelência, em 

conformidade com o § 6º do artigo 305 do regimento 

interno desta casa de Leis, venho através deste 

justificar a minha ausência na Sessão realizada no dia 

11 de novembro de 2015 às 09h00 por motivos de 

foro íntimo. 
Sem mais para o momento, desde já 

agradeço; 

 

Atenciosamente, 

 

NUNES 

Deputado Estadual 

 

Ao 

Ex.
mo 

Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem nº 

316/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

veto parcial ao Projeto de Lei nº 163/2015, de autoria 

do Deputado Euclério Sampaio, que proíbe o descarte 

de qualquer material por meio de queimada no 

perímetro urbano do Estado. Publicada 

integralmente no DPL do dia 18 de novembro de 

2015. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Ciente. Publique-se. À 

Comissão de Justiça. 
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Continua a leitura do Expediente.  

 

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

317/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei n.º 388/2015, de autoria 

do Deputado Euclério Sampaio, que proíbe a 

interrupção no fornecimento de água e energia 

elétrica por inadimplência do consumidor, nos dias 

que antecederem os sábados, domingos e feriados, no 

âmbito do Estado. Publicada integralmente no DPL 

do dia 18 de novembro de 2015. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Ciente. Publique-se. À 

Comissão de Justiça. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

318/2015, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei nº 459/2015, que inclui entidades no 

Anexo V da Lei Orçamentária nº 10.347, de 06 de 

fevereiro de 2015, para atender as Secretarias de 

Estado de Desenvolvimento das Micro e Pequenas 

Empresas e do Empreendimento – ADERES e de 

Assistência Social e Políticas para Mulheres. 

Publicada integralmente no DPL do dia 18 de 

novembro de 2015. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Publique-se. À Comissão de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Resolução n.º 061/2015, da Mesa Diretora, que altera 

Regimento Interno para permitir licença para as 

funções dos membros da Mesa. Publicado 

integralmente no DPL do dia 18 de novembro de 

2015. 

 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, à 

Comissão de Justiça e à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 428/2015 
 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 66/2015 

Autor: Deputado Da Vitoria 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Clayton Siqueira do Nascimento”.. 

 

Relatório 

 

Trata-se do presente Projeto de Decreto 

Legislativo nº 66/2015, de autoria do Deputado Da 

Vitória, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Clayton  Siqueira do Nascimento.  

A proposição foi protocolada no dia 29 de 

julho de 2015, lida na Sessão Ordinária do dia 03 do 

mês de agosto. A presente proposição encontra-se 

publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL, do 

dia 04 de agosto de 2015, à pág. 01. 

Aduz a justificativa que o homenageado, 

“nasceu na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de 

Janeiro, tem formação acadêmica em Direito pela 

Faculdades UNES,  é Policial Militar pertence aos 

quadros da honrosa instituição Polícia Militar do 

Estado do Espírito Santo desde 17 de junho do ano de 

1994, há 21 anos. 

Trabalhou em diversos municípios do Estado 

do Espírito Santo, trabalhando em Vila Velha, 

Castelo, Muqui, Mimoso do Sul, Cachoeiro de 

Itapemirim e atualmente encontra-se desempenhando 

suas funções no município de Atílio Vivacqua, é 

Diretor da Associação de Cabos e Soldados da 

Polícia Militar do Espírito Santo, possuindo inúmeras 

anotações de elogias em sua ficha funcional, pelos 

bons serviços prestados a sociedade capixaba. 

O presente Projeto foi encaminhado a douta 

Procuradoria para exame e parecer na forma do art. 

121 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), para parecer sobre sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa. ), vindo a esta Comissão de 

Constituição e Justiça Serviço Público e Redação 

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

do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 

desenvolvida. 

 

Parecer do Relator 

 

Fundamentação 

 

Da análise quanto ao aspecto da 

legalidade, da constitucionalidade formal e 

material, da juridicidade e da técnica legislativa. 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

66/2015, de autoria do Deputado Da Vitória, tem a 

seguinte ementa: “Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Clayton Siqueira do 

Nascimento.”  
 

Pela descrição do projeto, constatamos que o 

mesmo trata de matéria que diz respeito ao estado-

membro, uma vez que o Título de Cidadão é uma 

honraria concedida por liberalidade da administração 

pública estadual através do Poder Legislativo. 
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Sobre o prisma da constitucionalidade, não 

há quaisquer obstáculos a serem invocados, eis que o 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe trata de 

matéria de competência legislativa remanescente, 

consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1°- São reservadas aos Estados às competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos acima descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto Legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da 

Assembléia Legislativa, além de zelar pela 

preservação da sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende 

a elaboração de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados 

a regular a matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não disponha, 

integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como:  

 

(...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora, 

conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária 

Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, 

§2º, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno), in verbis: 

 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, assim como com 

o Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual 

nº 7.832/2004. 

O quórum necessário para aprovação será 

obtido com a maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros, conforme art. 59 da 

Constituição Estadual e art. 194 do Regimento 

Interno. 

O processo de votação a ser utilizado, 

inicialmente, deverá adotar a modalidade simbólica, 

por força dos arts. 200, I, 201 do Regimento Interno. 

O regime inicial de tramitação será o ordinário - art. 

148, II, do Regimento Interno. 

Sob o aspecto da constitucionalidade 

material, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

Constituições Federal e Estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais tratados no art. 5º 

da Carta Magna Federal, respeitando-se, assim, o 

princípio da isonomia e da proteção ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

O presente Projeto de Decreto Legislativo 

não ofende o ordenamento jurídico 

infraconstitucional e legislação específica geral.   

Quanto à compatibilidade com o regimento 
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interno, não foi encontrado nenhum vício que macule 

a tramitação ordinária do projeto de decreto 

legislativo em apreço. 

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; vale lembrar que a 

fl. 07 dos autos a DR se manifestou no que tange a 

técnica legislativa, o qual somos pelo seu 

acolhimento. 

No que se refere à vigência da lei no tempo, 

assim dispõe ao art. 8º da Lei Complementar nº 

95/98, in verbis: 

 

Art. 8º 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. 

 

Desse modo, tem-se por observado o presente 

requisito legal. 

Portanto, no tocante a juridicidade, 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, 

o Projeto não encontra óbice que possa impedir sua 

regular tramitação. 

À luz do que ficou posto, a análise restringe-

se, tão somente, ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Mário Laignier 

Neto. 

Assim analisado, concluímos no sentido de 

que o Projeto de Decreto Legislativo nº 664/2015, 

de autoria do Deputado Edson Magalhães, concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Clayton 

Siqueira do Nascimento, atende aos pressupostos de 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, devendo prosperar em sua 

tramitação, por não conter vícios contrários à sua 

natureza, sugerindo aos demais membro desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 428/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 66/2015, de autoria do Deputado Da 

Vitória, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Clayton Siqueira do Nascimento, 

devendo prosperar em sua tramitação, por não conter 

vícios contrários à sua natureza. 
 

Plenário Rui Barbosa, 27 de outubro de 

2015. 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

ELIANA DADALTO 

Relatora 

RAQUEL LESSA 

MARCELO SANTOS 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 131/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 66/2015 

Autor: Deputado Da Vitória 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Clayton Siqueira do Nascimento.. 

 

Relatório 

 

Trata-se do presente Projeto de Decreto 

Legislativo nº 66/2015, de autoria do Deputado Da 

Vitória, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Clayton  Siqueira do Nascimento.  

A proposição foi protocolada no dia 29 de 

julho de 2015, lida na Sessão Ordinária do dia 03 do 

mês de agosto. A presente proposição encontra-se 

publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL, do 

dia 04 de agosto de 2015, à pág. 01. 

O presente Projeto foi encaminhado à douta 

Procuradoria para exame e parecer na forma do art. 

121 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), recebeu parecer sobre sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa). Encaminhado à Comissão de 

Constituição e Justiça Serviço Publico e Redação, na 

forma do art. 41, inciso I do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), recebendo Parecer pela 

sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa. Após análise pela referida 

Comissão, a matéria veio a esta Comissão de 

Cidadania e dos Direitos Humanos, na forma do art. 

52, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

para análise do mérito da matéria. 

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 

desenvolvida. 

 

Parecer do Relator 

 

O presente Projeto de Lei nº 66/2015, de 

autoria do Deputado Da Vitória, tem a seguinte 

ementa: “Concede Título Espírito-Santense ao Sr. 

Clayton Siqueira do Nascimento.”  
 

Descrito o objeto da proposição, devemos 

ressaltar que o parecer desta Comissão abrange 

apenas a análise de seu mérito, em conformidade com 

o artigo 52 do Regimento Interno, estando 
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prejudicada qualquer análise sob ponto de vista 

diverso, que compete às outras Comissões, nos 

termos regimentais. 

Aduz a justificativa que o homenageado, 

“nasceu na cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de 

Janeiro, tem formação acadêmica em Direito pela 

Faculdade UNES, é Policial Militar pertence aos 

quadros da honrosa instituição Polícia Militar do 

Estado do Espírito Santo desde 17 de junho do ano de 

1994, há 21 anos. Trabalhou em diversos municípios 

do Estado do Espírito Santo, entre eles Vila Velha, 

Castelo, Muqui, Mimoso do Sul, Cachoeiro de 

Itapemirim e atualmente encontra-se desempenhando 

suas funções no município de Atílio Vivacqua, é 

Diretor da Associação de Cabos e Soldados da 

Polícia Militar do Espírito Santo, possuindo inúmeras 

anotações de elogias em sua ficha funcional, pelos 

bons serviços prestados a sociedade capixaba. 

Ao analisar o Projeto em comento quanto ao 

mérito, pode-se sustentar que o mesmo enquadra-se 

dentro dos requisitos exigidos pela Comissão da 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, que 

tem o condão de atender uma gama indeterminada de 

pessoas que serão atendidas caso a matéria seja 

aprovada.  

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 66/2015, recomendando aos nobres 

Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 131/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 66/2015, de autoria do Deputado Da 

Vitória, que Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Clayton Siqueira do Nascimento. 

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Publiquem-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 429/2015 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 68/2015 

Autor: Deputado Padre Honório 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Manoel Fagundes”. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

68/2015, de Autoria do Deputado Padre Honório, que 

tem como finalidade conceder  Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr.  Manoel Fagundes. 

Em atendimento ao disposto no art. 41, I, do 

Regimento Interno, o Presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

designou-me a relatoria para fazer o parecer, sobre a 

análise prévia acerca do aspecto constitucional, legal 

e regimental do Projeto de Decreto Legislativo n.º 

68/2015, de autoria do Deputado Padre Honório 

A matéria passou pelo crivo da Mesa 

Diretora, sem restrições e foi lida na sessão Ordinária 

do dia 09/09/2015, foi publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 10 de setembro de 2015. 

Incluído ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

68/2015, a justificativa que substitui o  currículo do 

homenageado devidamente assinado pelo autor. 

Inclusive dando conta de que o homenageado nasceu 

no Município de Aimorés/MG. 

O Projeto de Decreto em comento passou 

pela Diretoria de Redação, onde sofreu alterações, às 

quais adoto integralmente por ser pertinentes. 

 

Encontra-se, também, no Projeto de Decreto 

Legislativo em exame, a documentação pessoal do 

Sr. Manoel Fagundes, (fl.04). 

 

DA ANÁLISE DO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE, FORMAL E 

MATERIAL, JURIDICIDADE E LEGALIDADE. 

 

Pela descrição do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 68/2015, constatamos que o mesmo 

trata de matéria que diz respeito ao Estado, uma vez 

que o título de cidadania é uma honraria concedida 

por liberalidade da Assembleia através do Deputado 

Estadual,  no exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal da República, in verbis: 
 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem e     observados os 

princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame,  pela exegese das 

regras constitucionais contidas na Carta Estadual, “ex 

vi” do art. 61, IV , que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é por meio de  decreto 

legislativo, guardando o projeto, neste aspecto, estrita 

observância à Constituição Estadual. 
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No que diz respeito à iniciativa da matéria 

em exame, pode se concluir por sua subjunção aos 

preceitos constitucionais, com fundamento no art. 63, 

“caput”, da Constituição Estadual, que estabelece a 

iniciativa legislativa concorrente da matéria ora em 

apreciação.  A doutrina vencedora defende que a 

competência concorrente é típico de repartição 

vertical  no Brasil. Ela se expressa na possibilidade 

de que sobre  uma mesma matéria diferentes entes 

políticos  atuem  de maneira a legislar sobre 

determinada matéria, adotando-se, a predominância 

da União, que irá legislar normas gerais ( art. 25, § 

1º) e aos Estados estabelece-se a possibilidade, em 

virtude do poder suplementar, de legislar  sobre 

assuntos referentes aos interesses locais (art. 24, §§ 2º 

3º e 4º, da CF). 

Em relação ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que o quórum 

para aprovação da matéria e o respectivo processo de 

votação é por meio de maioria simples estando 

presente no mínimo a maioria absoluta dos membros 

em processo de votação simbólico nos termos dos 

artigos 194 e 200, I do Regimento Interno. 

Após análise dos aspectos constitucionais 

formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 

comparando as regras do projeto com os preceitos 

constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 

referido projeto encontram compatibilidade com os 

preceitos constante das Constituições Federal e 

Estadual, bem como da legislação infraconstitucional 

pertinente à espécie.  

Em especial, no que se refere ao aspecto da 

legalidade, cumpre-nos evidenciar que o projeto em 

apreço atende os requisitos previstos no art. 1º, caput 

e parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.832, de 

20.07.2004, e a Lei de nº 8.957/2008, posto que o 

autor  na justificativa em forma de currículo da 

informações  a respeito da vida  profissional e social. 

Ressalte-se, por fim, que cumpre ao Plenário 

manifestar-se sobre a valoração dos ditos serviços, 

em suma, sobre o seu mérito, aprovando ou não a 

presente concessão do honroso Título, assim 

redigido, verbis:  

 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Manoel Fagundes 

(...) 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no projeto em apreço, deve ficar 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas 

pela Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a 

redação dos atos normativos, o que ocorre in casu. 
 

A luz do que ficou posto, a análise restringe-

se, tão somente, ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e a 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense de iniciativa do Deputado 

Padre Honório ao Sr. Manoel Fagundes, uma vez 

atendido os requisitos necessários. 

Pelas razões supra, incluído a correção feito 

pela Diretoria de Redação, no Art. 2º, a qual, como 

relator acolho. No mais em análise ao projeto, 

verifica-se que foi eleito o expediente legislativo 

correto, bem como observada a competência para 

iniciativa, além de atender aos requisitos de 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa referente ao Projeto de Decreto 

Legislativo de nº 68/2015, de autoria do Deputado 

Estadual  Padre Honório. 

 

PARECER N.º 429/2015 

 

À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 68/2015, de autoria do Deputado 

Estadual Padre Honório. 

 

Plenário Rui Barbosa, 27 de outubro de 

2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

ELIANA DADALTO 

Relatora 

RAQUEL LESSA 

MARCELO SANTOS 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 138/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 68/2015 

Autor: Deputado Estadual Padre Honório 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Manoel Fagundes”. 

 

RELATÓRIO 
 

A matéria constante do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 68/2015 passou pelo crivo da Mesa 

Diretora, sem restrições e foi lida na Sessão Ordinária 

do dia 09/09/2015; e está  publicada no Diário do 

Poder Legislativo do dia 10/09/2015, o currículo do 

homenageado em forma de justificativa devidamente 

assinada pelo autor, preenche os requisitos 

necessários, principalmente por ter nascido no 

Município de Aimorés/MG. 

O Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe 

veio a esta Comissão para exame e parecer quanto ao 

mérito da propositura. 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
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A defesa da cidadania e dos direitos humanos 

está prevista na Constituição Federal e nos principais 

diplomas internacionais, e entre estes, deve constar o 

direito a não discriminação de qualquer espécie, 

atualmente é o assunto do dia a dia de nossa 

sociedade. Tanto é verdade, que o Regimento Interno 

da Augusta Casa Legislativa Capixaba, em seu art. 

52, normatiza a Comissão de Defesa da Cidadania e 

dos Direitos Humanos. 

Em pesquisa encontramos um breve relato 

sobre a defesa da cidadania, na ótica do professor 

Dalmo Dallari.  

 

“A cidadania expressa um conjunto de direitos que 

dá à  pessoa a possibilidade de participar ativamente 

da vida e do governo de seu povo. Quem não tem 

cidadania está marginalizado ou excluído da vida 

social e da tomada de decisões, ficando numa 

posição de inferioridade dentro do grupo social. Por 

extensão, a cidadania pode designar o conjunto das 

pessoas que gozam daqueles direitos. Assim, por 

exemplo, pode-se dizer que todo brasileiro, no 

exercício de sua cidadania, tem o direito de influir 

sobre as decisões do governo. Mas também se pode 

aplicar isso ao conjunto dos brasileiros, dizendo-se 

que a cidadania brasileira exige que seja respeitado 

seu direito de influir nas decisões do governo. Nesse 

caso se entende que a exigência não é de um cidadão 

mas do conjunto de cidadãos.” (Skype: direitos 

humanos”. 

 

No que se refere à matéria em exame, como 

se vê, trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de nº 

68/2015, de autoria do Deputado Padre Honório, que 

tem como finalidade conceder Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Manoel Fagundes. 

Ao chegar à Comissão de Defesa da 

Cidadania e Direitos Humanos para ser submetida 

quanto ao mérito, ao nosso sentir, não existe 

obstáculos que possam impedir sua aprovação, já que 

a matéria tem como objetivo maior agraciar uma 

pessoa nascida fora do nosso Estado, mas que aqui 

chegando dedicou sua vida profissional e social a 

nossa cidade, como bem salientou na justificativa o 

Deputado autor.   

 

Portanto é merecedor do honroso Título de Cidadão 

Espírito-Santense, com a redação dada pelo Autor, in 

verbis: 

 

“Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Manoel Fagundes. 

Art. 2º -Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação” 

 

Pelos motivos acima expostos, na qualidade 

de relator concluo pela APROVAÇÃO do Projeto de 

Decreto Legislativo de nº 68/2015, razão pela qual 

sugiro aos demais membros desta Comissão a adoção 

do seguinte: 

PARECER N.º 138/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS – 

ALES, é pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 68/2015, de autoria do Deputado 

Estadual Padre Honório. 

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Publiquem-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 405/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 69/2015 

Autor: Deputado Edson Magalhães 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Renato Célio de Mendonça”. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Edson 

Magalhães, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre 

a Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Sr. Renato Célio de Mendonça. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 15/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 21/09/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

22 de setembro de 2015, fl. 06 dos autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 
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efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 69/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Renato Célio de 

Mendonça. 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da 

Assembléia Legislativa, além de zelar pela 

preservação da sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros Poderes: 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende 

a elaboração de: 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de lei. 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados 

a regular a matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não disponha, 

integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como:  

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 

 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

O quórum e o processo de votação da matéria será 

por maioria dos votos, presente, no mínimo, a 

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 
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jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, cumpre-

nos evidenciar que o projeto em apreço atende os 

requisitos previstos na Lei Estadual nº 7.832, de 

20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de 18/07/08 e 

nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele inserido 

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

justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta dos autos, o Sr. Renato Célio 

de Mendonça chegou à Guarapari, em 1976, vindo do 

interior de Minas Gerais da cidade de Cataguases, 

onde já trabalhava no ramo óptico desde 1971.  

É o fundador das Óticas Guarapari. Percebeu 

a carência desses serviços na Cidade de Guarapari, 

visto que na época, não havia lojas do ramo óptico 

em uma cidade de pouco mais de 12 mil habitantes.  

Renato formou-se em técnico em óptica no 

ano de 1979, o que lhe propiciou a vivência de 

situações reais do mercado de trabalho e o 

desenvolvimento de competências relacionadas à 

óptica oftálmica como a aviamento da prescrição 

óptica, fabricação e montagem de lentes oftálmicas e 

orientação de clientes quanto à utilização, 

conservação e manutenção dos óculos. Com isso 

conseguiu montar seu próprio laboratório de 

fabricação e montagem de lentes oftálmicas.  

Após alguns anos com o retorno positivo do 

mercado, ampliou suas fronteiras e abriu filial em 

Piúma, Anchieta e Iconha. Embora o investimento 

tenha dado retorno, o fato da existência das lojas em 

outras cidades do sul do Estado exigia muito de sua 

pessoa, somando-se a distância entre uma cidade de 

outra, decidiu investir e ficar somente na cidade de 

Guarapari. 

Hoje conta com 06 (seis) lojas em Guarapari 

empregando 17 funcionários sendo referência no 

segmento óptico com produtos de qualidade, 

atendimento diferenciado, logística com agilidade, 

contando com colaboradores motivados e produtivos. 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 07 dos autos, encontra-se estudo técnico da 

Diretoria de Redação adequando o Projeto de Decreto 

Legislativo em apreço à técnica legislativa, às normas 

gramaticais e às normas para padronização dos atos 

legislativos estabelecido pela Secretaria Geral da 

Mesa, o qual somos pelo seu acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Renato Célio de Mendonça. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 405/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 69/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Edson Magalhães. 

Plenário Rui Barbosa, 20 de outubro de 

2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente/Relator 

MARCELO SANTOS 

RAQUEL LESSA 

JANETE DE SÁ 

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

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 142/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 69/2015 

Autor: Deputado Edson Magalhães 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Renato Célio de Mendonça”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Edson 

Magalhães, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre 

a Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense 
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ao Sr. Renato Célio de Mendonça. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 15/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 21/09/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

22 de setembro de 2015, fl. 06 dos autos. 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 69/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Renato Célio de 

Mendonça. 

Pelo que consta dos autos, o Sr. Renato Célio 

de Mendonça chegou à Guarapari, em 1976, vindo do 

interior de Minas Gerais da cidade de Cataguases, 

onde já trabalhava no ramo óptico desde 1971.  

É o fundador das Óticas Guarapari. Percebeu 

a carência desses serviços na Cidade de Guarapari, 

visto que na época, não havia lojas do ramo óptico 

em uma cidade de pouco mais de 12 mil habitantes.  

Renato formou-se em técnico em óptica no 

ano de 1979, o que lhe propiciou a vivência de 

situações reais do mercado de trabalho e o 

desenvolvimento de competências relacionadas à 

óptica oftálmica como a aviamento da prescrição 

óptica, fabricação e montagem de lentes oftálmicas e 

orientação de clientes quanto à utilização, 

conservação e manutenção dos óculos. Com isso 

conseguiu montar seu próprio laboratório de 

fabricação e montagem de lentes oftálmicas.  

Após alguns anos com o retorno positivo do 

mercado, ampliou suas fronteiras e abriu filial em 

Piúma, Anchieta e Iconha. Embora o investimento 

tenha dado retorno, o fato da existência das lojas em 

outras cidades do sul do Estado exigia muito de sua 

pessoa, somando-se a distância entre uma cidade de 

outra, decidiu investir e ficar somente na cidade de 

Guarapari. 

Hoje conta com 06 (seis) lojas em Guarapari 

empregando 17 funcionários sendo referência no 

segmento óptico com produtos de qualidade, 

atendimento diferenciado, logística com agilidade, 

contando com colaboradores motivados e produtivos. 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. Renato Célio de 

Mendonça é que se justifica a concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense que se objetiva conceder 

através deste Projeto de Decreto Legislativo. 

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

III – PARECER N.º 142/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 69/2015, de autoria do Deputado 

Edson Magalhães.  

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015.  

 

NUNES 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

SERGIO MAJESKI 

DARY PAGUNG 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 431/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 70/2015 

Autor: Edson Magalhães 

Assunto: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Luzildo Adeodato Borges”. 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 70/2015, 

de autoria do Deputado Estadual Edson Magalhães, 

visa conceder ao Sr. Luzildo Adeodato Borges o 

título de Cidadão Espírito-Santense. 

Na sua justificativa, o autor informa a 

trajetória de vida do pretenso agraciado, que nasceu 

na cidade de Cardoso, SP em 1975. Em 1995, casou-

se com Claudia Cristina Borin Borges, com quem 

iniciou uma jornada no mundo da estética, como 

cabelereiro. Em 2005, juntamente com a esposa e o 

filho Isaac Gabriel Borin Borges, começou a atuar, 

em Guarapari, como distribuidor de uma renomada 
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indústria de cosméticos capilar, ao mesmo tempo em 

que montou o seu próprio salão de beleza.  

Em 2009, vislumbrou a oportunidade de 

realizar um antigo sonho: a abertura de sua própria 

indústria no ramo de cosméticos. Assim, abriu a 

empresa A&B Cosméticos, com estrutura familiar. A 

partir daí, mostrou-se um virtuoso e competente 

empresário, proporcionando a movimentação da 

economia local, com geração de empregos e outras 

benesses para a cidade de Guarapari. 

A A&B Cosméticos tornou-se referência no 

mercado nacional, através da implantação de modelo 

inovador de gestão empresarial, planejamento e 

execução de projetos exclusivos. O próximo passo foi 

a abertura de duas novas empresas – Suportt 

Publicidade e Representação e a Chunnel Indústria e 

Comercio.  

Atualmente o pretenso agraciado emprega 

diretamente, em Guarapari 80 funcionários, e 

indiretamente, cerca de 1000 pessoas. 

A matéria foi protocolada em 15.09.2015, 

lida no expediente do dia 21.09.2015 e publicada no 

Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 22.09.2015 

(fls. 06/07 dos autos). 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de 

técnica legislativa (fl. 08), ofertando sugestões 

apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial do projeto de decreto legislativo. 

Após parecer técnico da Procuradoria, o 

Projeto recebeu encaminhamento para esta Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

com o fim de elaboração de Parecer para efeito de 

análise da sua constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e técnica legislativa empregada em sua 

feitura, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Assembleia 

Legislativa). 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal 

quando ocorre algum tipo de vício no processo de 

formação das normas, seja no processo legislativo de 

sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por 

autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica 

decorre da inobservância da competência legislativa 

para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, 

aqui, se a competência para elaboração do Projeto de 

Lei é da União, do Estado ou de Município. 

A Constituição Federal divide a competência 

entre as pessoas jurídicas com capacidade política: 

União (arts. 21 e 22); Municípios (arts. 29 e 30); e 

Estados (art. 25 – competência residual ou 

remanescente). 

No caso em tela, a competência legislativa 

foi respeitada, pois, nos termos do art. 25, § 1º
1
, da 

Constituição Federal, como a matéria em questão não 

é da competência expressa de outro ente e não há 

vedação, remanesce para o Estado a competência 

para dela dispor. 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do 

Espírito Santo exercer competência legislativa para 

tratar da matéria alvo do Projeto de Decreto 

Legislativo n
o
. 70/2015, não havendo, portanto, que 

se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme art. 25, § 1º da CRFB/1988. 

Superada a questão da competência 

legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que 

decorre da inobservância do devido processo 

legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe 

vício no procedimento de elaboração da norma, seja 

na fase de iniciativa (vício formal subjetivo), seja em 

fases posteriores (vício formal objetivo).  

Em relação à iniciativa para deflagrar a 

propositura, verifica-se que a matéria é de 

competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

como determina o art. 56, XXIX
2
, da Constituição 

Estadual. Além disso, não se insere dentre aquelas 

cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe 

do Executivo (art. 63, parágrafo único
3
 da CE/1989). 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o Projeto de 

Decreto Legislativo está em sintonia com a 

Constituição Estadual e com o Regimento Interno 

desta Casa de Leis (art. 152, I
4
 da Resolução n

o
. 

2.700/2009). 

Verificada a competência do Estado e a 

iniciativa parlamentar para tratar da matéria, 

passemos à análise do procedimento para a 

elaboração da norma jurídica em epígrafe. 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve 

ser normatizada por meio de Decreto Legislativo, nos 

termos do art. 61, IV
5
, da Constituição Estadual, e 

arts. 141, III
6
 e 151 § 2º.

7
  do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa. Como se trata de matéria de 

competência exclusiva da Assembleia Legislativa a 

ser regulada por meio de decreto legislativo, esta não 

depende de sanção do Governador. 

Passa-se, então, à análise dos demais 

requisitos formais atinentes ao processo legislativo, 

em especial, o regime inicial de tramitação da 

matéria, o processo de votação a ser utilizado e o 

quorum para a sua aprovação: 

 

- regime inicial de tramitação da matéria: em 

princípio, deverá seguir o regime de tramitação 

ordinário, nos termos do art. 148
8
 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução n
o
. 2.700/2009). 

- quorum para aprovação da matéria: em linha 

com o art. 194
9
 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução n
o
. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da 

Casa, desde que presente a maioria absoluta dos 

Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a 

inteligência do art. 200, l
10

, do Regimento Interno, o 
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processo de votação, em princípio, é o simbólico, já 

que a proposição ora analisada não se enquadra entre 

aquelas em que o Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa reserva ao processo de votação nominal, 

nos termos do artigo 202, do Regimento Interno. 

 

Portanto, verifica-se que, até o presente 

momento, não há inconstitucionalidade formal no 

Projeto de Decreto Legislativo em questão. 

 

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, 

havendo compatibilidade entre os preceitos da 

proposição e as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual. 

Não há que se 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 a 

congratulação de cidadão que trouxe benefícios 

relevantes à sociedade, também não há que se falar 

em violação a Direitos Humanos previstos nas 

Constituições Federal ou Estadual. 

Já no tocante à vigência da lei, o Projeto de 

Decreto Legislativo em questão não visa a alcançar 

situações jurídicas pretéritas, uma vez que há 

previsão de entrar em vigor na data de sua 

publicação.  

 

JURIDICIDADE E LEGALIDADE 

 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. 

Diz-se que uma matéria é jurídica, ou possui 

juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em 

consonância com a Constituição, as leis, os princípios 

jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, com o 

Direito como um todo. Caso não haja tal 

conformidade, a matéria é dita injurídica ou 

antijurídica. 
11

 

Analisando o ordenamento jurídico e as 

decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo 

ao conteúdo ou à forma do Projeto de Decreto 

Legislativo em epígrafe. 

A propositura está de acordo com o que 

determina a Lei n
o
. 7.832/2004, que dispõe sobre a 

concessão de Títulos de Cidadão Espírito-Santense. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 

o presente momento, respeita as demais formalidades 

previstas no RI da Casa (Resolução nº 2.700/2009). 

Assim, quanto ao mérito, é de competência 

do Plenário o juízo de delibação sobre a matéria. 

 

 

TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, faz-

se necessário observar as regras previstas na Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, que rege a 

redação dos atos normativos.  

Nesse aspecto, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 

08), que propõe o ajuste meramente redacional da 

proposição, razão pela qual adiro integralmente ao 

estudo técnico. 

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei 

Complementar Federal nº 95/1998 recomenda a 

reserva de vigência na data de sua publicação aos 

projetos de pequena repercussão, o que se aplica ao 

presente. 

Ante o exposto, conclui-se que projeto em 

tela observa a boa técnica legislativa e legislação de 

regência. 

Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 431/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

na forma do art. 41, I, do Regimento Interno, é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 70/2015 de autoria do Deputado Estadual Edson 

Magalhães. 

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de novembro de 

2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

JANETE DE SÁ 

Relatora 

RAQUEL LESSA 

MARCELO SANTOS 

ELIANA DADALTO 

 
1
 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. 
2
 Art. 56.  É de competência exclusiva da Assembleia 

Legislativa, além de zelar pela preservação da sua 

competência legislativa em face de atribuição 

normativa dos outros Poderes: 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 
3
 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer 
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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. 

Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do 

Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

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. 

4
 Art. 152. A iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da Constituição Estadual e 

deste Regimento Interno, será:  

I - de Deputados; 

 (...) 
5
 Art. 61. O processo legislativo compreende a 

elaboração de: 

(...) 

IV - decretos legislativos; 

(...) 
6
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua 

função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 

III - projeto de decreto legislativo; 

(...) 
7
 Art. 151.  Os projetos serão de resolução, de decreto 

legislativo e de lei. 
8 

Art. 148. As proposições serão submetidas aos 

seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
9 

Art. 194. As deliberações, salvo disposições em 

contrário, serão tomadas por maioria dos votos, 

presente, no mínimo, a maioria absoluta dos 

Deputados. 
10 

Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
11

 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de 

`Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de 

Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, agosto/2014 

(Texto para Discussão no. 151). 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

PARECER N.º 137/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 70/2015 

Autor: Edson Magalhães 

Assunto: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Luzildo Adeodato Borges”. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de 

autoria do Exmo. Deputado Estadual Edson 

Magalhães, que visa conceder ao Sr. Luzildo 

Adeodato Borges o Título de Cidadão Espírito-

santense. 

A matéria foi protocolada em 15.09.2015, 

lida no expediente da sessão do dia 21.09.2015 e 

publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL do 

dia 22.09.2015 (fl.06/07 dos autos). 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de 

técnica legislativa (fl. 08), ofertando sugestões 

apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial do projeto de decreto legislativo. 

A Procuradoria da Assembleia Legislativa, 

por sua vez, opinou pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa nos 

termos de seu parecer técnico legislativo.  

Após, a proposição foi encaminhada à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, que manifestou-se pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do projeto de decreto legislativo. 

Por derradeiro, vieram os autos a esta 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos.  

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Analisando a justificativa apresentada pelo 

Exmo. Deputado Estadual Edson Magalhães, 

percebe-se que o Sr. Luzildo Adeodato é merecedor 

do Título de Cidadão Espírito-Santense, pois presta 

relevantes serviços em prol da sociedade do Estado 

do Espírito Santo, especialmente na região de 

Guarapari. 

Consta na justificativa que o pretenso 

agraciado nasceu na cidade de Cardoso, SP em 1975. 

Em 1995, casou-se com Claudia Cristina Borin 

Borges, com quem iniciou uma jornada no mundo da 

estética, como cabelereiro. Em 2005, juntamente com 

a esposa e o filho Isaac Gabriel Borin Borges, 

começou a atuar, em Guarapari, como distribuidor de 

uma renomada indústria de cosméticos capilar, ao 

mesmo tempo em que montou o seu próprio salão de 

beleza.  

Em 2009, vislumbrou a oportunidade de 

realizar um antigo sonho: a abertura de sua própria 

indústria no ramo de cosméticos. Assim, abriu a 

empresa A&B Cosméticos, com estrutura familiar. A 
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partir daí, mostrou-se um virtuoso e competente 

empresário, proporcionando a movimentação da 

economia local, com geração de empregos e outras 

benesses para a cidade de Guarapari. 

A A&B Cosméticos tornou-se referência no 

mercado nacional, através da implantação de modelo 

inovador de gestão empresarial, planejamento e 

execução de projetos exclusivos. O próximo passo foi 

a abertura de duas novas empresas – Suportt 

Publicidade e Representação e a Chunnel Indústria e 

Comercio.  

Atualmente o empresário emprega 

diretamente, em Guarapari 80 funcionários, e 

indiretamente, cerca de 1000 pessoas. 

É incontestável, portanto, que o Sr. Luzildo 

Adeodato presta relevantes serviços em prol da 

sociedade do Estado do Espírito Santo, motivo pelo 

qual merece ser homenageado por esta Assembleia 

Legislativa. 

Em face do exposto, concluímos que o 

Projeto de Decreto Legislativo nº 70/2015 atende aos 

pressupostos de mérito para ser aprovado. 

Desta forma, sugerimos aos demais membros 

desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 137/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 70/2015, de autoria do Exmo. 

Deputado Estadual Edson Magalhães. 

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 430/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 71/2015 

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Eduardo Antônio Bertacchi Uvo”. 

Relatório 

 

Trata-se do presente Projeto de Decreto 

Legislativo nº 71/2015, de autoria da Mesa Diretora, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre conceder 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Eduardo 

Antônio Bertacchi Uvo.”  

A proposição foi protocolada no dia 21 de 

setembro de 2015, lida na Sessão Ordinária do dia 21 

do mês de setembro. A presente proposição encontra-

se publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

do dia 22 de setembro de 2015, à pág. 2/3. 

Aduz a justificativa que o homenageado, 

“nasceu em 1959, na cidade de Garça, no Estado de 

São Paulo. Médico, formado pela Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde 

também fez a residência médica em Ortopedia e 

Traumatologia. 

Mudou-se para o Espírito Santo em 1988, 

onde atua na área de Ortopedia Oncológica. Criou o 

grupo de Ortopedia Oncológica do Hospital Santa 

Rita de Cássia e trouxe para o nosso Estado o 

conceito de preservação de membros com  o uso de 

endopróteses não convencionais, fazendo as 

primeiras cirurgias. Foi um dos fundadores da 

COOTES (Cooperativa dos Ortopedistas e 

Traumatologista do Estado do Espírito Santo) e o seu 

primeiro Presidente, em 1993. 

Atua no HEIMABA (Hospital Estadual 

Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves), 

na equipe responsável pelo tratamento das crianças 

com Pé Torto Congênito, há mais de cinco anos e 

participa do Projeto Pé Torto Congênito em parceria 

com o Clube Shriners Brasil-ES do qual é o atual 

Presidente.  

O presente Projeto foi encaminhado a douta 

Procuradoria para exame e parecer na forma do art. 

121 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), para parecer sobre sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa, vindo a agora a esta Comissão de 

Constituição e Justiça Serviço Público e Redação 

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

do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 

desenvolvida. 

 

Parecer do Relator 

 

Da análise quanto ao aspecto da 

legalidade, da constitucionalidade formal e 

material, da juridicidade e da técnica legislativa 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

71/2015, de autoria da Mesa Diretora, tem a seguinte 

ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Eduardo Antônio  Bertacchi Uvo.”  

Pela descrição do projeto, constatamos que o 

mesmo trata de matéria que diz respeito ao estado-

membro, uma vez que o Título de Cidadão é uma 

honraria concedida por liberalidade da administração 
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pública estadual através do Poder Legislativo. 

Sobre o prisma da constitucionalidade, não 

há quaisquer obstáculos a serem invocados, eis que o 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe trata de 

matéria de competência legislativa remanescente, 

consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1°- São reservadas aos Estados às competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos acima descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto Legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da 

Assembléia Legislativa, além de zelar pela 

preservação da sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende 

a elaboração de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados 

a regular a matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não disponha, 

integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como:  

 

(...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora, 

conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária 

Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, 

§2º, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno), in verbis: 

 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, assim como com 

o Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual 

nº 7.832/2004. 

O quórum necessário para aprovação será 

obtido com a maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros, conforme art. 59 da 

Constituição Estadual e art. 194 do Regimento 

Interno. 

O processo de votação a ser utilizado, 

inicialmente, deverá adotar a modalidade simbólica, 

por força dos arts. 200, I, 201 do Regimento Interno. 

O regime inicial de tramitação será o ordinário - art. 

148, II, do Regimento Interno. 

Sob o aspecto da constitucionalidade 

material, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

Constituições Federal e Estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais tratados no art. 5º 

da Carta Magna Federal, respeitando-se, assim, o 

princípio da isonomia e da proteção ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

O presente Projeto de Decreto Legislativo 

não ofende o ordenamento jurídico 

infraconstitucional e legislação específica geral.   
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Quanto à compatibilidade com o regimento 

interno, não foi encontrado nenhum vício que macule 

a tramitação ordinária do projeto de decreto 

legislativo em apreço. 

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; vale lembrar que a 

fl. 09 dos autos a DR se manifestou no que tange a 

técnica legislativa, o qual somos pelo seu 

acolhimento. 

No que se refere à vigência da lei no tempo, 

assim dispõe ao art. 8º da Lei Complementar nº 

95/98, in verbis: 

 

Art. 8º 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. 

 

Desse modo, tem-se por observado o presente 

requisito legal. 

Portanto, no tocante a juridicidade, 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, 

o Projeto não encontra óbice que possa impedir sua 

regular tramitação. 

À luz do que ficou posto, a análise restringe-

se, tão somente, ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Eduardo Antônio 

Bertacchi Uvo. 

Assim analisado, concluímos no sentido de 

que o Projeto de Decreto Legislativo nº 71/2015, de 

autoria da Mesa Diretora, concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Eduardo Antônio Bertacchi 

Uvo, atende aos pressupostos de legalidade, 

constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa, devendo prosperar em sua tramitação, por 

não conter vícios contrários à sua natureza, sugerindo 

aos demais membro desta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 430/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 71/2015, de autoria da Mesa Diretora, 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Eduardo Antônio Bertacchi Uvo, atende aos 

pressupostos de legalidade, constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa, devendo 

prosperar em sua tramitação, por não conter vícios 

contrários à sua natureza. 

 

Plenário Rui Barbosa, 27 de outubro de 

2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

ELIANA DADALTO 

Relatora 

RAQUEL LESSA 

MARCELO SANTOS 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 135/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 71/2015 

Autor: Mesa Diretora 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Eduardo Antônio Bertacchi Uvo”. 

 

Relatório 

Trata-se do presente Projeto de Decreto 

Legislativo nº 71/2015, de autoria da Mesa Diretora, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre conceder 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Eduardo 

Antônio Bertacchi Uvo.”  

A proposição foi protocolada no dia 21 de 

setembro de 2015, lida na Sessão Ordinária do dia 21 

do mês de setembro. A presente proposição encontra-

se publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

do dia 22 de setembro de 2015, à pág. 2/3. 

Aduz a justificativa que o homenageado, 

“nasceu em 1959, na cidade de Garça, no Estado de 

São Paulo. Médico, formado pela Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde 

também fez a residência médica em Ortopedia e 

Traumatologia. 

Mudou-se para o Espírito Santo em 1988, 

onde atua na área de Ortopedia Oncológica. Criou o 

grupo de Ortopedia Oncológica do Hospital Santa 

Rita de Cássia e trouxe para o nosso Estado o 

conceito de preservação de membros com  o uso de 

endopróteses não convencionais, fazendo as 

primeiras cirurgias. Foi um dos fundadores da 

COOTES (Cooperativa dos Ortopedistas e 

Traumatologista do Estado do Espírito Santo) e o seu 

primeiro Presidente, em 1993. 

Atua no HEIMABA (hospital Estadual 

Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves), 

na equipe responsável pelo tratamento das crianças 

com Pé Torto Congênito, há mais de cinco anos e 

participa do Projeto Pé Torto Congênito em parceria 

com o Clube Shriners Brasil-ES do qual é o atual 

Presidente.  

O presente Projeto foi encaminhado à douta 
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Procuradoria para exame e parecer na forma do art. 

121 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), recebeu parecer sobre sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa). Encaminhado à Comissão de 

Constituição e Justiça Serviço Publico e Redação, na 

forma do art. 41, inciso I do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), recebendo Parecer pela 

sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa. Após análise pela referida 

Comissão, a matéria veio a esta Comissão de 

Cidadania e dos Direitos Humanos, na forma do art. 

52, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

para análise do mérito da matéria. 

É o relatório. Passo a fundamentar a análise 

desenvolvida. 

 

Parecer do Relator 

 

Da análise quanto ao aspecto da 

legalidade, da constitucionalidade formal e 

material, da juridicidade e da técnica legislativa 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

71/2015, de autoria da Mesa Diretora, tem a seguinte 

ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Eduardo Antônio  Bertacchi Uvo.”  

Aduz a justificativa que o homenageado, 

“nasceu em 1959, na cidade de Garça, no Estado de 

São Paulo. Médico, formado pela Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde 

também fez a residência médica em Ortopedia e 

Traumatologia. 

Mudou-se para o Espírito Santo em 1988, 

onde atua na área de Ortopedia Oncológica. Criou o 

grupo de Ortopedia Oncológica do Hospital Santa 

Rita de Cássia e trouxe para o nosso Estado o 

conceito de preservação de membros com  o uso de 

endopróteses não convencionais, fazendo as 

primeiras cirurgias. Foi um dos fundadores da 

COOTES (Cooperativa dos Ortopedistas e 

Traumatologista do Estado do Espírito Santo) e o seu 

primeiro Presidente, em 1993. 

Descrito o objeto da proposição, devemos 

ressaltar que o parecer desta Comissão abrange 

apenas a análise de seu mérito, em conformidade com 

o artigo 52 do Regimento Interno, estando 

prejudicada qualquer análise sob ponto de vista 

diverso, que compete às outras Comissões, nos 

termos regimentais. 

Ademais, a presente proposição conforme 

acima, já foi analisada pela douta Procuradoria e na 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, que analisaram quanto o aspecto da 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa. 

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº71/2015, recomendando aos nobres 

Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 135/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 71/2015, de autoria do Deputado 

Mesa Diretora, que Concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Eduardo Antônio Bertacchi 

Uvo, na forma do Art. 276 do Regimento Interno. 

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 436/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 72/2015 

Autor: Deputado Euclério Sampaio. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

SÉRGIO ALMEIDA DE MELLO”. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. SÉRGIO ALMEIDA DE MELLO. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 21/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 23/09/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

24 de setembro de 2015, fl. 06 dos autos. 

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

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 72/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. SÉRGIO 

ALMEIDA DE MELLO. 

 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da 

Assembléia Legislativa, além de zelar pela 

preservação da sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende 

a elaboração de: 

 

(...) 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados 

a regular a matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não disponha, 

integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como:  

 

(...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 O quórum e o processo de votação da matéria 

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

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 
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materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

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

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta dos autos, o Sr. Sérgio 

Almeida de Mello é bacharel em Direito com 

graduação proveniente da Sociedade universitária 

Augusto Motta com especialização em Segurança 

Pública pela Escola Superior de Policia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, atuou como Oficial da 

Policia Militar do Estado do Estado do Rio de Janeiro 

nos entre os anos de 1975 a 1999, onde chegou ao 

posto de Major. 

 Ingressou no Curso de Formação de 

Delegado de Polícia Civil do Espírito Santo, no qual 

tomou posse em 19/05/1999 no cargo de Delegado de 

Polícia, onde exerceu suas funções na Delegacia de 

Crimes Contra a Vida de Guarapari, Delegacias dos 

Municípios de Santa Maria de Jetibá, Conceição do 

Castelo e Brejetuba. Foi chefe da Divisão de 

Administração e Finanças – DIAF, assessor de 

gabinete da chefia de Policia Civil e atualmente 

Delegado regional do município de Vila Velha. 

Também atuou no magistério durante 10 

(dez) anos junto às instituições de ensino Faculdade 

Estácio de Sá e Faculdade São Geraldo, onde 

lecionou disciplinas de direito penal, criminologia e 

segurança pública prestando relevantes serviços a 

sociedade capixaba. 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 07 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

SÉRGIO ALMEIDA DE MELLO. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 436/2015 

  

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 72/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de novembro de 

2015. 

  

RODRIGO COELHO 

Presidente 

ELIANA DADALTO 

Relatora 

RAQUEL LESSA 

MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

GILDEVAN FERNANDES 

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

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 140/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 72/2015 

Autor: Deputado Euclério Sampaio. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. SÉRGIO ALMEIDA DE MELLO”. 

 

I – RELATÓRIO 

 

 Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 
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quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. SÉRGIO ALMEIDA DE MELLO. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 21/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 23/09/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

24 de setembro de 2015, fl. 06 dos autos. 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 72/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. SÉRGIO 

ALMEIDA DE MELLO. 

Pelo que consta dos autos, o Sr. Sérgio 

Almeida de Mello é bacharel em Direito com 

graduação proveniente da Sociedade universitária 

Augusto Motta com especialização em Segurança 

Pública pela Escola Superior de Policia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, atuou como Oficial da 

Policia Militar do Estado do Estado do Rio de Janeiro 

nos entre os anos de 1975 a 1999, onde chegou ao 

posto de Major. 

 Ingressou no Curso de Formação de 

Delegado de Polícia Civil do Espírito Santo, no qual 

tomou posse em 19/05/1999 no cargo de Delegado de 

Polícia, onde exerceu suas funções na Delegacia de 

Crimes Contra a Vida de Guarapari, Delegacias dos 

Municípios de Santa Maria de Jetibá, Conceição do 

Castelo e Brejetuba. Foi chefe da Divisão de 

Administração e Finanças – DIAF, assessor de 

gabinete da chefia de Policia Civil e atualmente 

Delegado regional do município de Vila Velha. 

Também atuou no magistério durante 10 

(dez) anos junto às instituições de ensino Faculdade 

Estácio de Sá e Faculdade São Geraldo, onde 

lecionou disciplinas de direito penal, criminologia e 

segurança pública prestando relevantes serviços a 

sociedade capixaba.     

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. SÉRGIO ALMEIDA 

DE MELLO, é que se justifica a concessão do Título 

de Cidadão Espírito-Santense que se objetiva 

conceder através deste Projeto de Decreto 

Legislativo. 

 Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

III – PARECER N.º 140/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 72/2015, de autoria do Deputado 

Euclério Sampaio.  

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 439/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 73/2015 

Autor: Deputado Da Vitória. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. RUBNES SERAFIM BERBERT 

JUNIOR”. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Da 

Vitória, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. RUBNES SERAFIM BERBERT JUNIOR. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 
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entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 21/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 23/09/2015 e publicada 

no DPL de 24/09/2015.  

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 73/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. RUBNES 

SERAFIM BERBERT JUNIOR. 

 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 
Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da 

Assembléia Legislativa, além de zelar pela 

preservação da sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros Poderes: 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende 

a elaboração de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados 

a regular a matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não disponha, 

integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como:  

 

(...) 

  

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 

 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 
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7.832/2004. 

 O quórum e o processo de votação da matéria 

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

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

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

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta dos autos, o Senhor Rubnes 

Serafim Berbert Junior, nasceu em 10 de outubro de 

1977, no rio de Janeiro, filho único de Rubens 

Serafim Berbert e Helenice Andrade Berbert. 

Com um ano de idade veio para o Espirito 

Santo, para a cidade de Conceição da Barra. Perdeu o 

pai, aos 5 anos de idade. Aos 17 anos, voltou para o 

Rio de Janeiro.  

O homenageado destaca-se por seu trabalho e 

dedicação no ramo da Construção Civil, voltado para 

o mercado imobiliário, sendo reconhecido pela 

população de diversos municípios no Estado do 

Espirito Santo. 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 07 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

RUBNES SERAFIM BERBERT JUNIOR. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 439/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 73/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Da Vitória. 

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de novembro de 

2015. 

  

RODRIGO COELHO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

Relatora 

ELIANA DADALTO 

MARCELO SANTOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

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

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 134/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 73/2015 

Autor: Deputado Da Vitória. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. RUBNES SERAFIM BERBERT 

JUNIOR”. 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Senhor Deputado Da 

Vitória, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 
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Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. RUBNES SERAFIM BERBERT JUNIOR. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 21/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 23/09/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 73/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. RUBNES 

SERAFIM BERBERT JUNIOR. 

Pelo que consta dos autos, o Senhor Rubnes 

Serafim Berbert Junior, nasceu em 10 de outubro de 

1977, no rio de Janeiro, filho único de Rubens 

Serafim Berbert e Helenice Andrade Berbert. 

Com um ano de idade veio para o Espirito 

Santo, para a cidade de Conceição da Barra. Perdeu o 

pai, aos 5 anos de idade. Aos 17 anos, voltou para o 

Rio de Janeiro.  

O homenageado destaca-se por seu trabalho e 

dedicação no ramo da Construção Civil, voltado para 

o mercado imobiliário, sendo reconhecido pela 

população de diversos municípios no Estado do 

Espirito Santo. 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. RUBNES SERAFIM 

BERBERT JUNIOR é que se justifica a concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense que se 

objetiva conceder através deste Projeto de Decreto 

Legislativo. 

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

III – PARECER N.º 134/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 73/2015, de autoria do Deputado Da 

Vitória.  

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/ Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 440/2015 

 

Parecer do Relator: PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO N.º 74/2015. 

Autor: Deputado Estadual Edson Magalhães. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. José Aluízio da Rocha Campos”. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo nº 

74/2015, de autoria do Deputado Edson Magalhães. 

A matéria passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem 

restrições, sendo lida na Sessão Ordinária do dia 

29/09/2015.   Passado pelo crivo da Diretoria de 

Redação, onde sofreu correções, às quais adoto, por 

ser pertinente. 

A justificativa acompanhada do currículo do 

homenageado encontra-se devidamente assinada pelo 

autor, indica que o Sr. José Aluízio da Rocha 

Campos,   nasceu em Belo Horizonte/MG,  e reside 

no Município de Guarapari no Estado do Espírito 

Santo.  O Sr. José Aluízio da Rocha Campos é 

comerciante do setor calçadista. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 74/2015, 

veio À Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, para análise e elaboração de 

parecer. Designado para oferecer o parecer quanto ao 

aspecto da constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e técnica legislativa; passo ao exame da 

matéria para atender o disposto no art. 41,I, do 

Regimento Interno.  

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

DA ANÁLISE DO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE, FORMAL E 

MATERIAL, JURIDICIDADE, LEGALIDADE E 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 



94 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 25 de novembro de 2015 

Aqui estamos a tratar da concessão de um 

Título de Cidadão. É preciso dizer que o Título de 

Cidadão equipara a pessoa homenageada a uma 

adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser tratada 

como um conterrâneo, mesmo que não tenha nascido 

em nosso Estado. 

Para que seja concedida tal homenagem, faz-

se necessário que se diga o que ele fez sem visar 

lucros, interesses pessoais ou profissionais em defesa 

do povo do Estado do Espírito Santo, desde que um 

Deputado Estadual indique seu nome a apreciação 

dos demais membros do Colegiado Legislativo 

quando chegar ao Plenário. 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 74/2015, 

visa conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. José Aluízio da Rocha Campos. Pela descrição do 

projeto, constatamos que o mesmo trata de matéria de 

competência estadual, uma vez que o título de 

cidadão é uma honraria concedida por liberalidade da 

administração pública estadual no exercício de sua 

competência legislativa remanescente prevista nos 

artigos 25, § 1º, da Constituição Federal. 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 62/09) e 

61, IV, todos da Carta Estadual e art. 151, § 2º, do 

Regimento Interno desta Casa de Leis que a espécie 

normativa adequada é o Decreto Legislativo.   

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser de qualquer Deputado ou Mesa Diretora, 

conforme se depreende do art. 3º da Lei Ordinária 

Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, 

§2º da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno), 

in verbis: 

 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

O quórum e o processo de votação da matéria 

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

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

No que tange ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que, a 

princípio, a competência é da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

conforme ditames do Regimento Interno, (Resolução 

nº 2.700/09).    

Após análise dos aspectos constitucionais 

formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 

comparando as regras do projeto com os preceitos 

constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 

referido projeto encontram compatibilidade com os 

preceitos constantes das Constituições: CF/88 e 

CE/ES, bem como de legislação infraconstitucional 

pertinente. Respeitados estão, os direitos e garantias 

previstos no art. 5º, CF/88, também, o direito 

adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada e 

princípio da isonomia. 

O Projeto de Decreto Legislativo em exame 

atende aos requisitos previstos no RI, bem como no 

art. 1º, caput, da Lei Estadual nº 7.832/04 (alterada 

pela Lei nº 8.957, de 21.07.2008), visto que o 

homenageado presta relevantes serviços à 

comunidade capixaba, verbis: 

 

Lei Estadual nº 7.832/04 

 

Art. 1º O título de Cidadão Espírito-Santense será 

concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - ALES à personalidade que tenha 

prestado relevantes serviços e incontestável benefício 

ao Estado. 

(...) 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no projeto em apreço, deve ficar 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas 

pela Lei Complementar Federal nº 95/98, com 

introduções apresentadas pela Lei Complementar 

Federal nº 107/01, que rege a redação dos atos 

normativos, o que ocorre deve ser aplicado ao projeto 

em análise.  

Não resta dúvida que o agraciado é 

merecedor da concessão do Título de Cidadania, eis 

que, conforme consta da justificativa do Projeto, 

trata-se de um comerciante que há muitos anos tem 
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contribuído para o desenvolvimento do Município de 

Guarapari. Basta verificar na justificativa onde o 

autor faz uma explanação dando conta da oportuna 

homenagem. 

No entanto, cumpre ao Plenário manifestar-se 

sobre a valoração dos ditos serviços prestados pelo 

homenageado, em suma, sobre o seu mérito, 

aprovando ou não a presente concessão de autoria do 

Deputado Estadual Edson Magalhães. 

Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer 

restringe-se ao aspecto jurídico, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar à 

avaliação de mérito sobre a conveniência e a 

oportunidade acerca da concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao  Sr. José Aluízio da  

Rocha Campos. 

Quanto à vigência do decreto legislativo, 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. Desse 

modo, tem-se por observado o presente requisito 

legal, já que está  obedecendo ao princípio da 

territorialidade, (em razão da soberania estatal, a 

norma deve ser aplicada dentro dos limites territoriais 

do Estado que a editou, (LICC, arts. 8º e 9º), e à 

vigência da lei no tempo: a obrigatoriedade só surge 

com a publicação no Diário Oficial; sua força 

obrigatória está condicionada à sua vigência, ou seja, 

ao dia em que começar a vigorar. 

Portanto, opinamos pela Constitucionalidade 

e Legalidade do Projeto de Decreto Legislativo nº 

74/2015, de autoria do Deputado Edson Magalhães, 

com fundamento nos artigos 25, § 1º, da Constituição 

Federal e 56, XXIX (Redação dada pela EC. nº 

62/09), 61, IV e 63, caput, da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional pertinente, em 

especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.957/08. 

Pelas razões supra, conclui-se pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 74/2015, de autoria do Deputado Estadual Edson 

Magalhães 

Como Relator, sou pela constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. 

Sugerindo aos demais pares adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 440/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 74/2015, de autoria do Deputado 

Estadual Edson Magalhães.  

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de novembro de 

2015. 

  

RODRIGO COELHO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

Relatora 

ELIANA DADALTO 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

MARCELO SANTOS 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 141/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 74/2015. 

Autor: Deputado Edson  Magalhães. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. José Aluízio da Rocha Campos.” 

 

I – RELATÓRIO 

  

O Projeto de Decreto Legislativo nº 74/2015, 

que visa conceder Titulo de Cidadão ao Sr. José 

Aluízio da Rocha Campos, que nasceu em Belo 

Horizonte/MG, e reside no Município de Guarapari 

no Estado do Espírito Santo. È comerciante do setor 

calçadista. 

A matéria foi lida no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 29/setembro de 2015.  Veio 

acompanhada da justificativa e currículo expondo as 

razões da propositura. 

A propositura recebeu Parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação.  

Vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado 

Edson Magalhães,  tem como objetivo   conceder o 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José  

Aluízio da Rocha Campos, fazendo acompanhar da 

justificativa e do currículo do homenageado. 

O Projeto em comento enquadra-se dentro 

dos requisitos exigidos pela Comissão da Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, que tem como 

missão examinar quanto ao mérito de proposição de  

com intuito de homenagear pessoas que de uma 

forma ou de outra tem contribuído com o 

desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, no 

caso como comerciante no ramo do comercio de 
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calçados e outras atividades afim. 

Quanto ao mérito nesta Comissão, nosso 

entendimento é no sentido da aprovação do Projeto 

em comento, por considerar que a presente iniciativa 

encontra-se de acordo com a competência 

determinada pelo art. 52, do Regimento Interno, 

Resolução nº 2.700/2009. 

Portanto, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, por 

tratar-se uma pessoa merecedora da homenagem, 

uma vez que tornou-se um cidadão empenhado no 

desenvolvimento da cidade de Guarapari onde 

desenvolve suas atividades comerciais e não mede 

esforços para contribuir com atividades sociais 

importantes naquele Município. 

Por tais razões, como Relator, recomendo aos 

demais pares desta Comissão de Defesa da Cidadania 

e dos direitos Humanos, pela APROVAÇÃO. 

 

III – PARECER N.º 141/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto legislativo 

nº 74/2015, de autoria do Deputado Edson 

Magalhães.  

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –   Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 443/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 77/2015. 

Autor (a): Deputada Eliana Dadalto 

Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Marleisson de Souza Angelo. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de 

iniciativa da Excelentíssima Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, que apresenta o seguinte assunto: 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Marleisson de Souza Angelo. 

A Excelentíssima Senhora Deputada Eliana 

Dadalto assim justificou a presente proposição: 

 

Marleisson de Souza Angelo nasceu no dia 12 de 

fevereiro de 1980, na cidade de Brumado-BA. Filho 

de Orleis de Souza Angelo e Maria Verônica de 

Souza Angelo, CPF: 028.464.775-66, RG: 3.217.008-

SPTC ES, casado com Rosalina Maria Viguini 

Angelo. No momento cursando o 8° periodo do curso 

de Serviço Social na Faculdade UNOPAR, Ministro 

de Eucaristia, militante e palestrante sobre prevenção 

ao uso indevido de drogas licitas e ilícitas. 

Reside no Espirito Santo desde março de 2007, veio 

em busca de trabalho. Naquela época envolvido com 

problemas relacionados a dependência química não 

conseguiu consolidar seus objetivos e após tentativa 

de suicídio no dia 30/01/2008, procurou ajuda da 

Secretaria de Assistência Social do município de 

Linhares-ES, onde foi recebido pela Secretária, na 

época, Sra. Eliana Dadalto, que o encaminhou para 

Casa Resgate São Francisco de Assis (ONG), e ali se 

recuperou  participando de várias atividades 

psicossociais contando com  apoio de equipe 

multidisciplinar . Assim continuou na instituição 

após sua recuperação e reintegração social, 

trabalhando para recuperar outros dependentes. Ali 

conheceu a esposa e se casaram no dia 05/11/2011, 

dentro da própria instituição, onde ficou morando e 

trabalhando. Permaneceu no Grupo Resgate até 

16/09/2015 e atualmente trabalha na 

WEGLINHARES motores. 

Por prestar diversos trabalhos na área social de 

grande relevância para o município de Linhares, que 

refletem diretamente no Estado do Espírito Santo, 

venho propor o presente Projeto de Decreto 

Legislativo  

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

Artigo 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 02, em que 

admite a tramitação da proposição entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

A proposição que foi protocolizada no dia 30 

de setembro de 2015, lida no expediente da sessão 

ordinária realizada no dia 05 de outubro de 2015, e, 

posteriormente. Publicação no Diário do Poder 

Legislativo, em 06 de outubro de 2015. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

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

I, do Regimento Interno. 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

A- ANÁLISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 



Vitória-ES, quarta-feira, 25 de novembro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 97 

MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor 

sobre a matéria e competência de iniciativa da 

matéria 

 

Verifica-se inicialmente a competência 

legislativa Parlamentar para deflagrar o presente 

procedimento, nos termos do artigo 56, inciso XXIX, 

e art. 63, ambos da Constituição Estadual, in verbis: 

 

Art. 56. É de competência exclusiva da Assembléia 

Legislativa, além de zelar pela preservação da sua 

competência legislativa em face de atribuição 

normativa dos outros Poderes: 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 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. 

Ademais, cumpre ressaltar que trata-se do 

exercício da competência legislativa remanescente do 

Estado, prevista no art. 25, § 1º, da Constituição da 

República, conforme verifica-se 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 as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Neste contexto, não há que se falar em 

qualquer vício de iniciativa que poderia inviabilizar e 

macular a tramitação da presente proposição de 

iniciativa parlamentar, uma vez estar em 

conformidade com o que determina a Constituição 

Estadual e a Constituição da República. 

 

A.2 - Espécie normativa 

O artigo 61, inciso IV da Constituição 

Estadual
1
 prevê como uma das espécies normativas o 

Decreto Legislativo. Nesse mesmo sentido dispõe o 

artigo 141, inciso III do Regimento Interno
2
 

(Resolução nº 2.700/2009). 

Logo, verifica-se a compatibilidade da 

presente proposição com os textos normativos acima 

citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da 

matéria, quórum para sua aprovação e processo 

de votação a ser utilizado 

Tendo em vista a reforma constitucional 

estadual decorrente da Emenda n° 62/2009, que 

introduziu o inciso XXIX ao artigo 56
3
, não se aplica 

o dispositivo previsto no inciso IV, do artigo 276 do 

Regimento Interno
4
, uma vez que sob a ótica 

constitucional, tal matéria passou a ser de 

competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

não dependendo mais de sanção do Excelentíssimo 

Senhor Governador, e nem de lei. 

Feita essa consideração, conclui-se que, 

como o Regimento Interno não especializou seu 

regime de tramitação inicial, o referido projeto deve 

seguir os moldes do regime ordinário, nos termos do 

artigo 148, inciso II
5
, do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009).. 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, 

consoante o artigo 194 do Regimento Interno
6
, é 

necessária a maioria simples dos membros desta Casa 

de Leis, desde que presente a maioria absoluta dos 

Deputados. 

Quanto ao processo de votação a ser 

utilizado, segundo a inteligência do artigo 200, inciso 

I
7
, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

o processo a ser utilizado é o simbólico.  

Por fim, quanto à discussão e votação, 

ressalta-se que deverá ser observado o contido no art. 

150
8
, do Regimento Interno. 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos 

ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do Excelso 

Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, 

sobre a inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio 

conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 

originando-se de um conflito com regras ou 

princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não 

só o contraste direto do ato legislativo com o 

parâmetro constitucional, mas também a aferição do 

desvio de poder ou do excesso de poder legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade 

substancial decorrente do excesso de poder 

legislativo constitua um dos mais tormentosos temas 

do controle de constitucionalidade hodierno. Cuida-

se de aferir a compatibilidade da lei com os fins 

constitucionalmente previstos ou de constatar a 

observância do princípio da proporcionalidade, isto é, 

de se proceder à censura sobre a adequação e a 

necessidade do ato legislativo.
9
 

 

Como se trata de matéria atinente à 

congratulações a cidadãos que trouxeram benefícios 

relevantes a sociedade, não há falar em violação a 

Direitos Humanos previstos seja na Constituição 

Federal, seja na Constituição Estadual. 

Ressalta-se ainda que o objeto do presente 

projeto de decreto legislativo não se relaciona com a 

problemática da restrição a Direitos Fundamentais. 

Ou seja, o projeto não ataca o núcleo essencial de 

nenhuma Cláusula Pétrea.  

Com efeito, conforme o Ato 2.517/2007 

exige análise, cumpre esclarecer que inexiste 

violação ao princípio da isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da 

República). 
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Ademais, o presente projeto de decreto 

legislativo não visa a alcançar situações jurídicas 

pretéritas. Desse modo, o objeto dessa proposição é 

materialmente constitucional sob a perspectiva da 

aplicação na lei no tempo.  

Por fim, não resta caracterizado desvio de 

poder ou excesso de poder legislativo, de maneira 

que a presente proposição está completamente em 

conformidade com a Carta Magna. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

 

A despeito dos requisitos acima elencados, 

pode-se depreender que o presente projeto de decreto 

legislativo respeita as demais formalidades previstas 

no Regimento Interno.  

No que diz respeito à legalidade, a legislação 

estadual específica (Lei n° 7.832/2004), em seu 

artigo 1º, exige que a concessão de Títulos de 

Cidadão Espírito-Santense seja feita a personalidades 

que tenham prestado relevantes serviços e 

incontestável benefício ao Estado, senão vejamos: 

 

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

concedido pela Assembléia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales à personalidade que tenha 

prestado relevantes serviços e incontestável benefício 

ao Estado.   

 

Assim, quanto ao mérito, entende-se ser de 

competência do Plenário desta Assembleia 

Legislativa o juízo de delibação sobre sua concessão. 

Não se pode olvidar que a justificativa 

apresentada à fl. 03 dos presentes autos atende ao que 

determina o art. 2º da Lei n° 7.832/2004, conforme 

observa-se a seguir: 

 

Art. 2° A proposição de concessão de Título de 

Cidadão Espírito-Santense deverá estar acompanhada 

de justificativa escrita, com dados biográficos 

suficientes para que se evidencie o mérito do 

homenageado. 

 

Neste contexto, verifica-se a total 

conformidade deste projeto de decreto legislativo 

com o ordenamento jurídico. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 

3º da LC nº 95/1998, porquanto o projeto foi 

estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 

aplicação das disposições normativas; parte 

normativa, compreendendo o texto das normas de 

conteúdo substantivo relacionadas com a matéria 

regulada; e parte final, compreendendo as disposições 

pertinentes às medidas necessárias à implementação 

das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 

95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 

objeto da proposição e o respectivo âmbito de 

aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em 

outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.  

A vigência da proposição está indicada de 

maneira expressa, respeitando o art. 8º da LC 95/98. 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no 

texto da proposição, a unidade básica de articulação é 

o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do caput e do 

inciso I do art. 11, pois as disposições normativas 

foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as 

palavras e as expressões em seu sentido comum e 

frases curtas e concisas, foram construídas as orações 

na ordem direta, evitando-se preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a 

uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 

normas legais, dando-se preferência ao tempo 

presente ou ao futuro simples do presente, e foram 

usados os recursos de pontuação de forma judiciosa, 

evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 

prevista no inciso III do art. 11 da Lei Complementar 

nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição 

a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 

adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado 

pela Diretoria de Redação (fl. 08), ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 

Complementar nº 95/98, que rege a redação dos atos 

normativos. 

 

Por todo o exposto, sugerimos aos Membros 

desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 443/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 77/2015, de autoria da 

Excelentíssima Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

com fundamento no artigo 25, § 1º, da Constituição 

da República e art. 56, inciso XXIX, art. 61, inciso 

IV e art. 63, caput, todos da Constituição Estadual e 

na legislação infraconstitucional, notadamente a Lei 

Estadual nº 7.832/04, devendo seguir sua regular 

tramitação nesta Casa Legislativa. 

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de novembro de 

2015. 
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RODRIGO COELHO 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

RAQUEL LESSA 

ELIANA DADALTO 

 
1
 Art. 61. O processo legislativo compreende a 

elaboração de: 

(...) 

IV - decretos legislativos; 
2
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua 

função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 

III - projeto de decreto legislativo; 
3
 Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia 

Legislativa, além de zelar pela preservação da sua  

competência legislativa em face de atribuição 

normativa dos outros Poderes: 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 
4
 Art. 276. Compete às comissões permanentes 

abaixo referidas a votação dos projetos de lei que 

versem sobre as seguintes matérias:  

(...) 

IV - Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos - concessão de título de cidadão; 
5
 Art. 148. As proposições serão submetidas aos 

seguintes regimes de tramitação: 

(...) 

II - ordinária; 
6
 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em 

contrário, serão tomadas por maioria dos votos, 

presente, no mínimo, a maioria absoluta dos 

Deputados. 
7
 Art. 200.  São dois os processos de votação: 

I - simbólico 
8
 Art. 150. Salvo as propostas de emenda 

constitucional, que são sujeitas a dois turnos de 

discussão e votação, os demais projetos sofrerão uma 

discussão e uma votação. 
9
 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio 

Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 136/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 77/2015  

Autor (a): Deputada Eliana Dadalto 

Assunto: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Marleisson de Souza Angelo. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de 

iniciativa da Excelentíssima Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, que apresenta o seguinte assunto: 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Marleisson de Souza Angelo. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

Artigo 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 02, em que 

admite a tramitação da proposição entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

A proposição que foi protocolizada no dia 30 

de setembro de 2015, lida no expediente da sessão 

ordinária realizada no dia 05 de outubro de 2015, e, 

posteriormente. Publicação no Diário do Poder 

Legislativo, em 06 de outubro de 2015. 

Seguindo o trâmite regimental, a matéria foi 

distribuída a esta Comissão, da forma como 

estabelece o art. 52 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

Conforme acima explicitado, o Projeto de 

Decreto Legislativo n. 77/2015, de autoria da 

Excelentíssima Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

visa a conceder o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Marleisson de Souza Angelo. 

A Excelentíssima Senhora Deputada Eliana 

Dadalto assim justificou a presente proposição: 

 

Marleisson de Souza Angelo nasceu no dia 12 de 

fevereiro de 1980, na cidade de Brumado-BA. Filho 

de Orleis de Souza Angelo e Maria Verônica de 

Souza Angelo, CPF: 028.464.775-66, RG: 3.217.008-

SPTC ES, casado com Rosalina Maria Viguini 

Angelo. No momento cursando o 8° periodo do curso 

de Serviço Social na Faculdade UNOPAR, Ministro 

de Eucaristia, militante e palestrante sobre prevenção 

ao uso indevido de drogas licitas e ilícitas. 

Reside no Espirito Santo desde março de 2007, veio 

em busca de trabalho. Naquela época envolvido com 

problemas relacionados a dependência química não 

conseguiu consolidar seus objetivos e após tentativa 

de suicídio no dia 30/01/2008, procurou ajuda da 

Secretaria de Assistência Social do município de 

Linhares-ES, onde foi recebido pela Secretária, na 

época, Sra. Eliana Dadalto, que o encaminhou para 

Casa Resgate São Francisco de Assis (ONG), e ali se 

recuperou  participando de várias atividades 

psicossociais contando com  apoio de equipe 

multidisciplinar . Assim continuou na instituição 

após sua recuperação e reintegração social, 

trabalhando para recuperar outros dependentes. Ali 

conheceu a esposa e se casaram no dia 05/11/2011, 

dentro da própria instituição, onde ficou morando e 

trabalhando. Permaneceu no Grupo Resgate até 

16/09/2015 e atualmente trabalha na 
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WEGLINHARES motores. 

Por prestar diversos trabalhos na área social de 

grande relevância para o município de Linhares, que 

refletem diretamente no Estado do Espírito Santo, 

venho propor o presente Projeto de Decreto 

Legislativo  

.  

Nesse contexto, o homenageado faz por 

merecer o título proposto, pois, conforme se 

depreende da justificativa do projeto, já prestou 

relevantes serviços à sociedade espírito-santense.  

Diante do exposto, somos pela adoção do 

seguinte:  

 

PARECER N.º 136/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 77/2015, de autoria da Excelentíssima 

Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 444/2015 
 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 78/2015 

Autor: Deputado Sandro Locutor. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Wendel Cesar Oliveira”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

 Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Sandro 

Locutor, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. Wendel Cesar Oliveira. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 30/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

06 de outubro de 2015, fl. 06 dos autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

 

II – PARECER DO RELATORO PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 78/2015 visa 

conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao SR. 

Wendel Cesar Oliveira. 

 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição 
 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da 

Assembléia Legislativa, além de zelar pela 

preservação da sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende 

a elaboração de: 
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(...) 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados 

a regular a matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não disponha, 

integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como:  

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 

 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

O quórum e o processo de votação da matéria 

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

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

 No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

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

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta dos autos, Wendel Cesar 

Oliveira, Natural de Ipatinga, cidade interiorana de 

Minas Gerais, Wendel Cesar, residente atualmente no 

bairro Praia da Costa – Vila Velha, veio para o 

Espírito Santo em 1983, juntamente com sua família 

em busca de novos sonhos. 

Ainda segundo a justificativa, o pretenso 

agraciado graduou-se em Administração, exercendo 

suas atividades laborais em importantes empresas do 

Estado, tais como ArcelorMittal, Empresa Revix 

Importadora e Comércio, e na Acero Serviços 

Industriais, como Gerente de vendas e na segunda 

como Sócio Administrador, novamente na área de 

Gestão de Pessoas. 

Atualmente, está trabalhando na Empresa 

USM Montagem e Manutenção Industrial, ocupando 

a função de Gerente Financeiro/Comercial, tendo 

como principais atividades laborais, a gestão 

financeira e elaboração de orçamentos, gestão de 

projetos, gestão de vendas/compras e gestão de 

tributos. 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 
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Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

 À folha 07 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Wendel Cesar Oliveira. 

 Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 444/2015 

   

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 78/2015, de autoria do Deputado 

Sandro Locutor. 

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de novembro de 

2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

RAQUEL LESSA 

ELIANA DADALTO 

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

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

PARECER N.º 139/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 78/2015 

Autor: Deputado Sandro Locutor. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Wendel Cesar Oliveira”. 

 

I – RELATÓRIO 

  Cuida-se nestes autos da emissão de 

parecer quanto à constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e técnica legislativa da proposição 

legislativa em epígrafe, de iniciativa do Deputado 

Sandro Locutor, cujo conteúdo, em síntese, dispõe 

sobre a Concessão do Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Wendel Cesar Oliveira. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 30/09/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

06 de outubro de 2015, fl. 06 dos autos. 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

78/2015 visa conceder Título de Cidadão Espírito-

Santense ao SR. Wendel Cesar Oliveira. 

 

Pelo que consta dos autos, Wendel Cesar 

Oliveira, Natural de Ipatinga, cidade interiorana de 

Minas Gerais, Wendel Cesar, residente atualmente no 

bairro Praia da Costa – Vila Velha, veio para o 

Espírito Santo em 1983, juntamente com sua família 

em busca de novos sonhos. 

Ainda segundo a justificativa, o pretenso 

agraciado graduou-se em Administração, exercendo 

suas atividades laborais em importantes empresas do 

Estado, tais como ArcelorMittal, Empresa Revix 

Importadora e Comércio, e na Acero Serviços 

Industriais, como Gerente de vendas e na segunda 

como Sócio Administrador, novamente na área de 

Gestão de Pessoas. 

 Atualmente, está trabalhando na Empresa 

USM Montagem e Manutenção Industrial, ocupando 

a função de Gerente Financeiro/Comercial, tendo 

como principais atividades laborais, a gestão 

financeira e elaboração de orçamentos, gestão de 

projetos, gestão de vendas/compras e gestão de 

tributos. 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo SR. Wendel Cesar Oliveira 

é que se justifica a concessão do Título de Cidadão 

Espírito-Santense que se objetiva conceder através 



Vitória-ES, quarta-feira, 25 de novembro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 103 

deste Projeto de Decreto Legislativo. 

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

III – PARECER N.º 139/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 78/2015, de autoria do Deputado 

Sandro Locutor.  

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/ Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 437/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 84/2015 

Autor: Deputado Doutor Hércules. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Dr. Rodrigo da Rocha Rodrigues”. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Doutor 

Hércules, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Dr. Rodrigo da Rocha Rodrigues. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 02/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

06 de outubro de 2015, fls. 06/07 dos autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 
 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 84/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Dr. Rodrigo da Rocha 

Rodrigues. 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da 

Assembléia Legislativa, além de zelar pela 

preservação da sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros Poderes: 

 

(...) 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende 

a elaboração de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de 
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resolução, de decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados 

a regular a matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não disponha, 

integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como:  

(...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

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

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

(Regimento Interno), in verbis: 

 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 O quórum e o processo de votação da matéria 

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

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

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

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta dos autos, Rodrigo da Rocha 

Rodrigues, natural Do Rio Grande do Sul, é 

advogado inscrito da OAB-ES, com o número 

14.268. Atua como Diretor Jurídico do Sindicato dos 

Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - 

SINDIPÚBLICOS e Diretor Regional da Associação 

Brasileira de Advogados Públicos - ABRAP. 

Ainda segundo a justificativa, o pretenso 

agraciado é Membro titular da Comissão de 

Precatório da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional Espírito Santo - OAB/ES, membro titular 

da Comissão de Advocacia Pública da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo - OAB 

/ ES. Membro titular da Comissão de Direito Médico 

da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Espírito Santo - OAB / ES. 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 08 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 
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acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 

Rodrigo da Rocha Rodrigues. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 437/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 84/2015, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules. 

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de novembro de 

2015. 

  

RODRIGO COELHO 

Presidente 

ELIANA DADALTO 

Relatora 

RAQUEL LESSA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

MARCELO SANTOS 

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

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 132/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 84/2015. 

Autor: Deputado Doutor Hércules. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Dr. Rodrigo da Rocha Rodrigues”. 

 

I – RELATÓRIO 

   

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Doutor 

Hércules, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Dr. Rodrigo da Rocha Rodrigues. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 02/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

06 de outubro de 2015, fls. 06/07 dos autos. 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 84/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Dr. Rodrigo da Rocha 

Rodrigues. 

Pelo que consta dos autos, Rodrigo da Rocha 

Rodrigues, natural Do Rio Grande do Sul, é 

advogado inscrito da OAB-ES, com o número 

14.268. Atua como Diretor Jurídico do Sindicato dos 

Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo - 

SINDIPÚBLICOS e Diretor Regional da Associação 

Brasileira de Advogados Públicos - ABRAP. 

Ainda segundo a justificativa, o pretenso 

agraciado é Membro titular da Comissão de 

Precatório da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional Espírito Santo - OAB/ES, membro titular 

da Comissão de Advocacia Pública da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo - OAB 

/ ES. Membro titular da Comissão de Direito Médico 

da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Espírito Santo - OAB / ES. 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Dr. Rodrigo da Rocha 

Rodrigues é que se justifica a concessão do Título de 

Cidadão Espírito-Santense que se objetiva conceder 

através deste Projeto de Decreto Legislativo. 

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

III – PARECER N.º 132/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 84/2015, de autoria do Deputado 
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Doutor Hércules.  

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 441/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 85/2015 

Autor: Deputado Doutor Hércules. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Valdecir Schwambach”. 

 

I – RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Doutor 

Hércules, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. Valdecir Schwambach. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 02/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

06 de outubro de 2015, fl. 06 dos autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 

II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 85/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao SR. Valdecir 

Schwambach. 

Pela descrição do projeto, constatamos que se 

trata de matéria da competência estadual, uma vez 

que o título de cidadão é uma honraria concedida por 

liberalidade da administração pública estadual no 

exercício de sua competência legislativa 

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

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

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

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

 

Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da 

Assembléia Legislativa, além de zelar pela 

preservação da sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende 

a elaboração de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 
 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados 

a regular a matéria de competência exclusiva da 

Assembleia Legislativa, que não disponha, 

integralmente, sobre assunto de sua economia 

interna, tais como:  

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

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

Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e 
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II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno), in verbis: 

 

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

poderá propor a concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão 

Legislativa, sendo que 03 (três) até a Sessão Solene 

de entrega do mês de maio e 03 (três) até a Sessão 

Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, 

poderá haver cessão entre Deputados, para efeito de 

concessão de títulos de cidadão espírito-santense. 

(Incluído pela Lei nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de 

projetos na Assembleia Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste Regimento Interno, 

será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do 

Presidente, além das expressas neste Regimento 

Interno, as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de 

membro da Mesa, oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar para desempatar o 

resultado de votação simbólica ou nominal. 

 

Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

O quórum e o processo de votação da matéria 

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

maioria absoluta dos Deputados em votação 

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

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O 

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

II, do Regimento Interno). 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

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

observado o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 

cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

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

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

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

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta dos autos, o Frei Valdecir 

Schwambach, nasceu em 29 de setembro de 1979, no 

Estado de Santa Catarina, foi Ordenado em 12 de 

abril de 2008. Cursou Filosofia e Teologia no Estado 

do Paraná e conclui a Faculdade de Teologia de 

Petrópolis - Rio de Janeiro, atualmente é Frei 

Guardião do Convento de Nossa Senhora da Penha 

em Vila Velha - ES.  

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 07 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Valdecir Schwambach. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 441/2015 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 85/2015, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules. 

 

Plenário Rui Barbosa, 03 de novembro de 

2015. 
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RODRIGO COELHO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

Relatora 

ELIANA DADALTO 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

MARCELO SANTOS 

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

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PARECER N.º 133/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 85/2015 

Autor: Deputado Doutor Hércules. 

Ementa: “Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Valdecir Schwambach”. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado Doutor 

Hércules, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a 

Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. Valdecir Schwambach. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 

Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 02/10/2015, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 05/10/2015. Publicada no 

DLP - Diário do Poder Legislativo desta Casa do dia 

06 de outubro de 2015, fl. 06 dos autos. 

 

A propositura recebeu parecer, pela 

legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação; 

vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e 

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

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).  

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 85/2015 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao SR. Valdecir 

Schwambach. 
Pelo que consta dos autos, o Frei Valdecir 

Schwambach, nasceu em 29 de setembro de 1979, no 

Estado de Santa Catarina, foi Ordenado em 12 de 

abril de 2008. Cursou Filosofia e Teologia no Estado 

do Paraná e conclui a Faculdade de Teologia de 

Petrópolis - Rio de Janeiro, atualmente é Frei 

Guardião do Convento de Nossa Senhora da Penha 

em Vila Velha - ES.  

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo SR. Valdecir Schwambach 

é que se justifica a concessão do Título de Cidadão 

Espírito-Santense que se objetiva conceder através 

deste Projeto de Decreto Legislativo. 

Ex positis, concluímos pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe, 

recomendando aos nobres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte:  

 

III – PARECER N.º 133/2015 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 

pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 85/2015, de autoria do Deputado 

Doutor Hércules.  

 

Sala das Comissões, 11 de novembro de 

2015. 

 

NUNES 

Presidente/Relator 

SERGIO MAJESKI 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Publiquem-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 395/2015 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 135/2015 

Autor: Deputado Pastor. Marcos Mansur  

EMENTA: “Dispõe sobre a autorização para anistia 

de dívidas oriundas de operações de crédito rural 

contratadas junto ao banestes e bandes.” 

 

I - RELATÓRIO 
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Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

jurídico, com fulcro no Art.132 da CF c/c Art. 122 § 

5°, da CE e a Lei Complementar n° 287/04 quanto à 

constitucionalidade da proposição legislativa em 

epígrafe de lavra do Ilustre Deputado Pr. Marcos 

Mansur. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Artigo 120, do Regimento Interno - 

Resolução n° 2.700, de 15 de julho de 2009, 

publicada no Diário do Poder Legislativo - DPL, de 

16 de julho de 2009, proferiu o despacho de fls. 02, 

por meio do qual admitiu a tramitação da proposição. 

Além do articulado legal da proposição e sua 

justificativa, o processo não está instruído com outros 

documentos. 

Consta dos autos Parecer Jurídico, com 

exame prévio acerca do aspecto constitucional, legal, 

jurídico do presente Projeto de Lei.  

O Projeto foi remetido a esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

para exame e emissão de parecer, na forma do art. 41, 

I do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 

É o relatório 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 

DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL, DA JURIDICIDADE, DA 

LEGALIDADE E DA TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

É cediço que 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 a lei.  

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.  

Ancorado nestes pressupostos que adoto, 

passo ao exame da constitucionalidade formal da 

proposição.  

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 sobre as quais o 

projeto pretende legislar.  

O cerne da proposição não oferece margem 

de dúvidas quanto ao fato de que o autor, consoante a 

bem lançada justificativa e disposições contidas no 

projeto de lei ora sob exame pretende dispor sobre a 

autorização para anistia de dívidas oriundas de 

operações de crédito rural contratadas junto ao 

Banestes e Bandes.  

E ainda que: “A crise hídrica que afeta o 

Estado do Espírito Santo é considerada, por 

especialistas, a pior dos últimos quarenta anos. A 

consequência lógica e imediata é a penalização dos 

agricultores, com a perda da maior parte de suas 

lavouras”. 

E arremata dizendo que: “No setor da 

cafeicultura, os prejuízos já são considerados 

irrecuperáveis e, se não houver socorro imediato 

àqueles que laboram no campo, em todos os setores, 

poderemos adentrar em um colapso total, haja vista 

que se o produtor estiver endividado, não terá acesso 

a recursos financeiros, impedindo novos 

investimentos e custeios”. 

Ocorre que tal entendimento não pode andar 

dissociado do que dispõe a constituição federal e 

estadual, que regulamenta a competência de cada 

ente da federação. 

Examinado o presente projeto verificamos 

que o autor já no seu artigo primeiro assevera o 

seguinte: “Fica o Governo do Estado do Espírito 

Santo autorizado a conceder anistia das dívidas 

contraídas na contratação de operações de crédito 

rural, por agricultores familiares, por mini, 

pequenos e médios produtores e por suas 

cooperativas ou associações, referentes à safra do 

ano de 2014, que tenham sido contratadas com o 

Banco Banestes e o BANDES.” 

Sendo comprovada uma clara invasão de 

competência do legislador estadual, pois é sabido que 

a matéria apresentada está vinculada ao Poder 

Executivo Estadual, através do Bandes e do Banestes 

que tem sua atuação delineada pelo Banco Central 

com atribuições e responsabilidades próprias. 

Além disso, sabemos que iniciativas ligadas 

ao fomento da agricultura e afins são de iniciativas do 

Poder Executivo estadual através da sua Secretaria de 

Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 

Pesca, que tem como finalidade organizar e 

incentivar programas de pesquisa, estudos, 

levantamentos e análise de interesse para o 

desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e aquícola 

no Espírito Santo, não invalidando naturalmente a 

contribuição e vigilância do Poder legislativo 

Estadual. 

Assim sendo, por simetria constitucional aos 

arts. 61 §1º e 84 da Constituição Federal, a presente 

Propositura invade a esfera privativa do Governador 

do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, III e 

VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo, 

verbis: 

 

Constituição do Estado do Espírito Santo: 

 

“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 
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requisitos estabelecidos nesta Constituição.       

 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do 

Governador do Estado às leis que disponham sobre:       

 

(...) 

 

III - organização administrativa e pessoal da 

administração do Poder Executivo;       

 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições das 

Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.” 

 

Demais disso, a propositura constante no 

referido Projeto, fere substancialmente outro 

dispositivo da Carta Estadual, em especial o que 

prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 

  

Art. 91. – Compete privativamente ao Governador do 

Estado: 

I – exercer com auxilio dos secretários de Estado, a 

direção superior da administração estadual; 

 

Caracterizando-se com nitidez que há clara 

interferência do Poder Legislativo na esfera de 

competência do Poder Executivo Estadual, 

caracterizando-se como vicio formal. 

O Princípio da Separação dos Poderes está 

bem delineado no brilhante voto do Ministro 

Sepúlveda Pertence, que abaixo colacionamos: 

 

“Processo legislativo dos Estados-Membros: 

absorção compulsória das linhas básicas do modelo 

constitucional federal entre elas, as decorrentes das 

normas de reserva de iniciativa das leis, dada a 

implicação com o princípio fundamental da 

separação e independência dos Poderes: 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal.” 

(ADI 637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

julgamento em 25-8-04, DJ de 1º-10-04).” 

 

Verifica-se, no caso em espécie, que o 

PROCESSO LEGISLATIVO encontra-se viciado 

quanto à iniciativa legislativa, tendo em vista que ela 

pertence ao Poder Executivo Estadual. 

O Pretório Excelso, em brilhante voto da 

Ministra Ellen Gracie, confirma o nosso 

entendimento quanto a presente matéria, em face do 

vício de iniciativa apresentado e sacramenta o 

pensamento dominante daquela Corte: 

 

"É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo (mediante projeto de lei ou mesmo, após a 

EC 32/01, por meio de decreto) na elaboração de 

normas que de alguma forma remodelem as 

atribuições de órgão pertencente à estrutura 

administrativa de determinada unidade da 

Federação." (ADI 3.254, Rel. Min. Ellen Gracie, 

julgamento em 16-11-05, DJ de 2-12-05) 

É de curial sabença que o Supremo Tribunal 

Federal de há muito, sedimentou o entendimento 

relativamente a iniciativa de leis parlamentares, sobre 

a alcunha de leis autorizativas. 

 

"A sanção do projeto de lei não convalida o vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do 

poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe 

do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de 

lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, 

não tem o condão de sanar o vício radical da 

inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 

5/STF. Doutrina. Precedentes." (ADI 2.867, Rel. 

Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-2003, 

Plenário, DJ de 9-2-2007.) No mesmo sentido: ADI 

2.305, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 30-6-

2011, Plenário, DJE de 5-8-2011; AI 348.800, Rel. 

Min. Celso de Mello, decisão monocrática, 

julgamento em 5-10-2009, DJE de 20-10-2009; ADI 

2.113, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4-3-

2009, Plenário, DJE de 21-8-2009; ADI 1.963-MC, 

Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 18-3-

1999, Plenário, DJ de 7-5-1999; ADI 1.070, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 29-3-

2001, Plenário, DJ de 25-5-2001. 

 

Como se nota, a conclusão inevitável do que 

se vem de expor é que o PL contém vício formal e 

insanável de inconstitucionalidade. 

Sendo assim, nota-se que a proposição em 

epígrafe, malgrado os elevados propósitos do seu 

autor, confronta com o sistema constitucional de 

iniciativas reservadas estabelecidas pela 

Constituição Federal e, reproduzidas em nossa Lei 

Maior Estadual. 

Não há, pois como contornar o obstáculo 

antedito que, assume as feições de uma típica 

inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não custa 

repetir, fulmina integralmente a proposição. 

Isto posto, somos pela adoção do seguinte:   

 

PARECER N.º 395/2015 

  

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela Inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 

135/2015, de autoria do Exmo. Senhor Deputado Pr. 

Marcos Mansur, por existência de vicio de 

inconstitucionalidade formal. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 2015. 

 

RODRIGO COELHO 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

JANETE DE SÁ 

RAQUEL LESSA 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3254&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2216
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=404096&PROCESSO=2867&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2263
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=625271
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=625271
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=((348800.NUME.%20OU%20348800.DMS.)((CELSO%20DE%20MELLO).NORL.%20OU%20(CELSO%20DE%20MELLO).NPRO.))%20NAO%20S.PRES.&base=baseMonocraticas
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=601131&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=2113&siglaRecurso=&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=601131&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=2113&siglaRecurso=&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=347353&PROCESSO=1963&CLASSE=ADI%2DMC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=1949
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=266649&idDocumento=&codigoClasse=504&numero=1070&siglaRecurso=&classe=ADI
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TOLEDO – PMDB) –  Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 258/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requerem a V. Exª a 

retirada do Projeto de Decreto Legislativo n.º 

86/2015, de autoria da Mesa Diretora, que concede o 

Título de Cidadania Espírito-Santense ao Sr. 

Fernando Capez. 

 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2.º Secretário 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) –  Defiro. 

Estamos na segunda parte do Expediente, 

sujeito à deliberação. A Presidência solicita aos 

Senhores Deputados que se encontram nas 

dependências externas do plenário que adentrem ao 

recinto para que possamos votar as matérias da 

segunda parte do Expediente.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 117/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exa, com base no art. 221, inciso II do Regimento 

Interno, após ouvido o Plenário, REGIME DE 

URGÊNCIA para o Projeto de Lei Nº 455/2015, de 

autoria do Poder Executivo Estadual, que TRATA 

DA REGULARIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS 

IMÓVEIS LOCALIZADOS NA ÁREA 

CONHECIDA COMO “CAMPINHO DO 

MOSCOSO” E REVOGA A LEI 10.340 DE 20 DE 

JANEIRO DE 2015. 

Palácio Domingos Martins, 16 de novembro 

de 2015. 

 

GUERINO ZANON 

LUZIA TOLEDO 

SANDRO LOCUTOR 

 

(Comparece o Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Solicito aos Senhores 

Deputados que se encontram em seus gabinetes que 

compareçam ao plenário, por gentileza, pois estamos 

na segunda parte do Expediente, sujeito à 

deliberação. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Senhora Presidente, pela ordem! Faço uso da palavra, 

até mesmo para que nossos colegas adentrem ao 

plenário e possamos votar as matérias.  

Trago para este plenário um fato que ocorreu 

no final da tarde de ontem, com relação à revolta 

estabelecida no meio da sociedade devido a esse 

crime ambiental. A princípio, está se creditando à 

Samarco, por serem barragens responsáveis por 

depósito dos rejeitos de minério de ferro. O 

acontecimento culminou em um ato de protesto de 

estudantes na portaria da Vale de Tubarão; a empresa 

teve a sua portaria pichada pela ação dos estudantes. 

 Quero me confraternizar com os estudantes e 

dizer que a empresa precisa vir a público trazer 

esclarecimentos que possam fazer com que a 

sociedade acredite nas atitudes que serão tomadas por 

ela, no sentido de minimizar esse problema, no 

sentido de conter esses impactos, no sentido de 

indenizar as pessoas que foram prejudicadas, as 

famílias que perderam seus entes queridos, e, 

também, de estar recuperando todo o rio Doce em 

toda a sua extensão, que foi totalmente contaminada e 

prejudicada com esse acidente ambiental de larga 

proporção jamais visto em nosso país. 

Senhora Deputada Luzia Toledo, estive com 

a comissão especial sobrevoando a região. O clima 

era de enorme tristeza no meio da população de 

Baixo Guandu. O auditório estava lotado para ouvir 

autoridades que foram levar, através da Assembleia 

Legislativa, uma palavra de conforto, de 

solidariedade e o propósito de fazer a fiscalização, de 

cobrar atitudes e de fiscalizar as ações por parte do 

governo federal, do governo estadual, das prefeituras 

e, principalmente, da empresa, visando recuperar o 

rio, minimizar os impactos e indenizar as vítimas.  

Relato que esse procedimento é natural, é da 

democracia, das pessoas que não se conformam com 

esse tipo de problema. Porque podemos viver, 

Senhora Deputada Luzia Toledo, com o progresso, e 

por isso existem leis, mas é inadmissível que sejamos 

prejudicados, como fomos nessa questão do rio Doce 

com o progresso. 
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 A Vale tem que conversar com a sociedade 

porque o povo realmente está revoltado tanto com a 

atitude da empresa Vale e Samarco, com relação a 

esse acidente de largas proporções. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Sandro Locutor) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Senhora Presidente, pela ordem! Gostaria de 

aproveitar a oportunidade e cumprimentar os 

estudantes pela manifestação de ontem. É uma pena 

que não conseguiram expulsar esse pessoal da Vale 

aqui do Espírito Santo, essa famigerada Vale que 

destrói a saúde da população de Vitória, que gera 

poucos empregos, que demite servidores quando tem 

crise, que não responsabilidade social, que não 

responsabilidade com o desenvolvimento do Estado. 

É possível, e torcemos por isso, que os estudantes 

consigam uma adesão maior para realmente 

aproveitarmos a oportunidade e tirarmos a Vale do 

Tubarão, porque já era tempo de darem conta dessa 

grande poluição, dessa grande perseguição à 

população capixaba.  

A Samarco, que é uma empresa da Vale, 

acabou mostrando do que são capazes. São capazes 

de destruir mais de mil quilômetros de rio. Os dados 

de que a poluição causada pela Samarco não será 

resolvida em menos de um século têm sido 

confirmados. Quer dizer, a Samarco está pior que os 

islâmicos porque mata não só o presente, mas o 

futuro do Estado do Espírito Santo. Então, temos que 

nos solidarizar com os mortos da França, mas temos 

que comunicar ao presidente da França que aqui no 

Estado tem algo pior que os islâmicos, aqui tem a 

Samarco e a Vale que matam ao longo da história e 

ainda deixam problemas de poluição para mais de 

cem anos. 

 

(Comparecem os Senhores Deputados Edson 

Magalhães e Marcos Bruno) 

 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 117/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 118/2015 

 

Senhor Presidente: 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, 

regime de urgência, para o Projeto de Lei que 

introduz alterações na Lei Nº 10.376 de 08 de 

junho de 2015 que instituiu o Programa de 

Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, 

oriundo da Mensagem Governamental nº 315/2015 

 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espirito Santo, 12 de novembro de 2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual- PV 

Líder do Governo 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 118/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhora Presidente, pela ordem! Quero registrar que 

quando citei em meus pronunciamentos os islâmicos, 

citei os islâmicos terroristas. Mas, existem islâmicos 

gente boa. A maioria é gente boa! 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Está registrado.  

 

(Comparece o Senhor Deputado Nunes) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhora Presidenta, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD – 

Sem revisão do orador) – Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, estamos 

vivendo neste estado um momento de muita 

dificuldade e, principalmente, de falta de diálogo.  

Senhor Deputado Edson Magalhães, 

passamos quase seis meses na luta para a esta 

Assembleia Legislativa mostrar-se, diante da opinião 

pública, como um Poder igual aos demais Poderes. 

Esta Assembleia Legislativa é um Poder igual ao 

Ministério Público, igual ao Tribunal de Justiça, e 

superior ao Tribunal de Contas, órgão auxiliar desta 

Casa. 

Em todo o tempo que estivemos nesta Casa, 

com o apoio de todos os deputados, fizemos 

levantamentos e reuniões para chegarmos ao ponto de 

fazer valer a legalização dos direitos dos nossos 
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servidores, que ao longo da história de doze anos 

estão precisando receber um direito. Direito esse que 

os servidores dos demais Poderes tiveram 

reconhecidos imediatamente. Foi reconhecido pelo 

Tribunal de Contas, pelo Ministério Público e pelo 

Tribunal de Justiça, imediatamente. Mas o direito dos 

funcionários deste Poder precisou parar na Justiça, 

está há vinte anos na Justiça. E até o Supremo 

Tribunal Federal decidiu a favor dos funcionários 

desta Casa, mas a Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo não consegue ver isso realizado. 

A frouxidão do Poder Legislativo existe 

porque os membros deste Poder concordam com isso, 

enquanto os outros Poderes são mais determinados, 

mais unidos, mais coerentes e garantem os direitos de 

seus trabalhadores. Nenhum Poder tem mais força 

que seu corpo de funcionários. O Poder pertence 

àqueles que nele trabalham e constroem sua história. 

Creio que essa palavra final, para que esta 

Assembleia Legislativa seja respeitada e seja 

realmente considerada um Poder, precisa acontecer 

no tempo hábil. Se passarmos do ano de 2015 sem 

essa palavra final, acredito que esse processo de 

recuperação do moral desta Assembleia Legislativa 

não acontecerá. 

Precisamos fazer força no sentido de que isso 

aconteça. Espero que o governador deste Estado 

possa receber o Presidente desta Casa e dar-nos uma 

palavra definitiva, porque o silêncio de S. Ex.ª está 

ensurdecendo todo mundo. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Continua a leitura do 

Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 119/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário, 

regime de urgência, para o Projeto de Lei que inclui 

entidades no Anexo V da Lei Orçamentária Nº 

10347, de 06 de fevereiro de 2015 para o fim que 

especifica, oriundo da Mensagem  Governamental 

nº 313/2015 
 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espirito Santo, 12 de novembro de 2015. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual- PV 

Líder do Governo 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 119/2015, que acaba de ser lido.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhora Presidente, pela ordem! Na forma 

regimental, peço a palavra para encaminhar votação. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD – 

Sem revisão do orador) – Senhora Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

queremos fazer desta tribuna o ponto de reflexão dos 

interesses públicos do Espírito Santo. Nem falaremos 

da matéria em discussão, porque, por mais 

importância que tenha, é menos importante do que o 

interesse público, do que o interesse coletivo. 

Comparecemos a esta tribuna para 

estabelecer um elo de importância às discussões do 

estado. Ontem, foi preciso que estudantes, que estão à 

mercê de apoio do Estado, fizessem um serviço que o 

Estado deveria fazer, por meio da Polícia Civil, da 

Polícia Militar, do Ministério Público, do Poder 

Judiciário. Tínhamos que estar agindo, prendendo os 

diretores da Samarco e da Vale pelo mal que estão 

causando ao Espírito Santo. 

Aqui no Espírito Santo só existe cadeia para 

pobre. Só existe justiça para humilde. Porque se fosse 

um trabalhador que tivesse matando qualquer pássaro 

para se alimentar, seria preso imediatamente pela 

Polícia Ambiental, sem decreto de prisão, sem 

lavratura de ocorrência, simplesmente pelo fato de ter 

sido acusado de ter cometido esse tipo de crime. Mas 

aqui no Espírito Santo, quem mata pessoas, quem 

polui rios, quem mata pessoas com poluição de pó 

preto merece ser recebido. E hoje receberemos na 

Assembleia o presidente da Samarco. Quero ter 

oportunidade de olhar na cara dele e ver se tem 

vergonha na cara sobre o que está fazendo com o 

Espírito Santo. Espero que venha.  

 Travaremos um debate duro. Não será tratado 

como autoridade. Será tratado como criminoso, como 

uma pessoa que matou a população da região do rio 

Doce e matou o rio Doce. Devia estar vindo 

algemado, em viatura da polícia, como acontece com 

trabalhadores que, quando trabalham o dia inteiro e 

resolvem tomar umazinha, são presos e espancados 

com a maior violência pelo fato de estarem sendo 

incorretos socialmente.  

 Mas aqueles que têm colarinho branco, que 

detêm o poder, que têm condições de fazer doações 

para campanhas políticas são sempre tratados com 

louros, como se fossem  reis.  

 Hoje espero o presidente da Samarco, porque 
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estou atravessado com essa Samarco e quero dizer a 

ele os impropérios que está fazendo com a população, 

o descaso que está fazendo com as pessoas que 

morreram. E há muitas ainda enterradas na lama sem 

serem descobertas pelos bombeiros ou por qualquer 

tipo de apoio.  

 Quero e estarei às 17h na reunião da 

Comissão para ver esse embate que temos que travar 

com esse criminoso da Samarco. (Muito bem!) 

 

(Comparecem os Senhores Deputados Amaro Neto e 

Da Vitória) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 119/2015. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Senhora Presidenta, pela ordem! Na qualidade de 

Líder do PMN, peço a palavra para encaminhar 

votação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN – Sem 

revisão da oradora) – Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, estou nesta tribuna 

discutindo e encaminhando essa matéria na condição 

de Líder do PMN, porque enquanto uma matéria 

como essa, que visa a estar colocando no anexo V da 

Lei Orçamentária uma Associação de Agroturismo e 

Agroindústria do interior do nosso Estado, nós na 

Assembleia e no governo do Estado juntando, e uma 

situação como o acidente que aconteceu em Minas 

Gerais e está poluindo nosso rio Doce espalhando. 

 Cabe voltar à questão que o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos frisou. De fato, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, temos que fazer nosso papel de 

fiscalização doa a quem doer, porque o que dá para 

Chico tem que dar para Francisco. Não pode, para 

um caçador de tatu, haver lei que diz que é crime 

inafiançável e, portanto, a pessoa fica presa enquanto 

para um acidente dessa proporção, um plenário ou 

um governo, tanto estadual quanto federal, não agir 

com rigor. 

 Quero dizer desta tribuna que tenho visto 

ações do governo do Estado no sentido de correr na 

frente e de agir com rigor.  

 Estivemos na semana passada em Colatina 

discutindo com a população, ocasião em que 

estiveram presentes agentes do governo federal. 

Estivemos na semana passada discutindo com a 

população do município de Linhares. E ontem 

estivemos em Baixo Guandu discutindo com a 

população. Os Senhores Deputados Dary Pagung e 

Da Vitória estiveram no município conosco, 

sobrevoando o rio e conversando com a sociedade. 

 Vamos exercer nosso papel de fiscalização 

para que a lei seja cumprida. Volto a dizer: é 

importante conviver com o progresso. Não temos 

problema nenhum. Mas para isso existem leis. E as 

leis precisam ser cumpridas.  

 É inadmissível que um engenheiro faça a 

planta do edifício e o construa para esse edifício cair. 

A barragem também tem que ser segura. Não poderia 

ter rompido. Não foi nenhum abalo de dois pontos na 

escala Richter para poder trincar uma barragem que 

deveria ter segurança necessária e também licença 

ambiental condizente para operar, tendo em vista que 

o quinto maior manancial hídrico do País, o rio Doce, 

poderia ser acometido por esse desastre de largas 

proporções. Fica registrado o nosso empenho, 

enquanto deputada desta Casa e do nosso estado, na 

defesa dos nossos interesses.  

Ontem estivemos onde começa o Espírito 

Santo, em Baixo Guandu. Onde começa o Espírito 

Santo com muito orgulho. Estivemos representando o 

povo daquela cidade, conversando com o povo da 

cidade e tomando as atitudes no sentido de fazer valer 

a lei para quem quer que seja, para o pequenininho, 

mas também para a direção da empresa.  

É preciso que realmente haja uma 

investigação profunda e transparente para que a 

população acompanhe essa investigação, e para que, 

constatando-se os culpados, que sejam punidos com o 

rigor da lei.  

Precisamos que o nosso rio seja recuperado. 

Não é possível vermos um rio que já estava 

engatinhando e definhando. Que isso nos sirva de 

lição para que possamos recuperar todo o rio por 

meio do projeto Olhos D’água e tantos outros que 

vão surgir nesse momento de adversidade, para que 

possamos ter vida nesse rio que já estava para lá da 

UTI. O rio já estava em fase terminal, mas agora 

acabou de morrer com o problema desse acidente em 

largas proporções.  

E registro também o meu carinho e a minha 

solidariedade aos estudantes que estiveram ontem na 

porta da Vale. É uma atitude democrata, atitude de 

quem já está farto com a empresa e não aceita esse 

tipo de comportamento visando apenas o lucro, mas 

não visando os empregados e a população que está ao 

redor de um complexo industrial da proporção do que 

temos em Tubarão, que é a Vale.  

Senhora Presidente Luzia Toledo, foi nada 

mais nada menos do que um gesto de revolta de uma 

população que não consegue mais viver sem resolver 

esses problemas da poluição que a Vale despeja em 

nosso estado. (Muito bem!) 

 

(Comparecem os Senhores Deputados Raquel Lessa e 

Theodorico Ferraço) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) - Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 119/2015. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 
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verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Senhora Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificação de voto. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD – 

Sem revisão do orador) – Senhora Presidente,  

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

interessado que estou no andamento dessa comissão, 

quero dizer que, sem querer fazer nenhum mérito 

pessoal, fico satisfeito por ter sido o requerente da 

criação da comissão.  

Cumprimento o Senhor Deputado Da Vitória 

e todos os demais Senhores Deputados que fazem 

parte dessa comissão pelo trabalho importante que a 

Assembleia tem feito. Assembleia boa é Assembleia 

propositiva, participativa. Assembleia que não fica 

apenas no ar refrigerado discutindo e sem ir até o 

problema pelo qual o povo do Espírito Santo passa.  

Quero também cumprimentar o Senhor 

Deputado Da Vitória por ter conseguido a presença 

do presidente da Samarco. É o meu sonho ver o 

presidente da Samarco na Assembleia Legislativa 

para eu falar para ele tudo que tenho para falar. 

Especialmente depois que ele deu esse presente ao 

Espírito Santo e ao Brasil, transformando o rio Doce 

em um rio impróprio para uso, onde nem urubu 

voando consegue passar por cima. Os passarinhos 

estão dando volta para não passar por cima do rio 

Doce, porque com a poluição da Samarco e com o 

odor causado aos ribeirinhos é praticamente 

impossível.  

Vejo a importância do trabalho feito pelo 

Senhor Deputado Dary Pagung, vice-presidente da 

comissão, desesperado que está com o problema do 

seu município que foi totalmente atingido.  

Vejo a dificuldade da comunidade de 

Colatina. O desespero do povo de Colatina. Colatina 

já foi um dos municípios mais importantes 

economicamente do Estado do Espírito Santo. Ainda 

é hoje um esteio de economia do norte do Espírito 

Santo. 

E Linhares, um município moderno, que está 

conseguindo dar a volta por cima, por meio da 

administração do Senhor Deputado Guerino Zanon 

conseguiu se industrializar, conseguiu ser hoje a 

menina dos olhos do Espírito Santo em termos de 

emprego e geração de rendas. E está ameaçada de ser 

fulminada pela Samarco.  

O que tem em Linhares? Em Linhares não 

tem minério; Colatina não tem minério; Baixo 

Guandu não têm minério. Por que têm que sofrer 

isso? Por que a Samarco teve que fazer isso ao 

Espírito Santo? Quero estar nesta Casa às 17h de hoje 

para enfrentar o presidente da Samarco. Quero dizer 

para ele as verdades que precisa ouvir, como 

criminoso que é, como homem que deveria estar 

preso para dar demonstração à população de que não 

se deve poluir. 

 Qual a moral que temos para prender um 

produtor porque derrubou uma árvore, como tem sido 

feito? Qual a moral que alguém tem em Venda Nova 

ou Marechal Floriano para prender um produtor 

porque arrancou uma matinha, uma restinga, para 

poder plantar? Qual a moral que têm hoje as 

autoridades para fazer isso, enquanto um homem 

como esse, que virá, se Deus quiser, para ouvir 

desaforo, fulminou mais de mil quilômetros de água? 

Destruiu a cara e o orgulho do Espírito Santo. 

 Quando a Vale tirou Rio Doce de seu nome 

era previsto isso. Fiz um discurso dizendo que Vale é 

um documento frágil sem cor jurídica. Quando essa 

empresa retirou o nome Rio Doce, estava previsto 

isso. Eles sabiam que, de uma hora para outra, iriam 

detonar o rio, iriam matar o Rio Doce. 

 Por isso, lá atrás, as pesquisas mostraram que 

isso aconteceria, que era uma tragédia prevista e por 

isso tiraram o nome Rio Doce da Vale, essa empresa 

assassina, como a Samarco, porque sabiam que uma 

hora iria acontecer. Estavam acumulando lama, 

veneno, e tinham informação de que iria explodir e o 

assessor de marketing da Vale do Rio Doce resolveu 

tirar o nome Rio Doce, senão, agora, estaria bem pior 

se tivessem no nome o rio que destruíram na 

conivência das autoridades do Espírito Santo e de 

Minas Gerais. (Muito bem!) 

 

(Retira-se momentaneamente o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) - Findo o tempo destinado ao 

Pequeno Expediente, passa-se à fase das 

Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

* EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 

ARQUIVO ENVIADO PELOS RESPECTIVOS 

SETORES DE ORIGEM VIA REDE. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB – Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento os 

funcionários da Casa, os funcionários que estão nas 

galerias e os que nos assistem pela TV Ales. 

Faço minhas as palavras do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, tanto em relação aos 11,98 dos 

funcionários que, de certa forma, constrange esta 

Casa o fato de isso não ser resolvido, quanto em 

relação ao acidente da Samarco, acidente não, essa 

tragédia provocada por essa empresa. 

Volto a falar sobre a questão educacional. 
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Tenho falado sobre isso em vários momentos. Os 

problemas na educação são tão profundos, complexos 

e tantos, que daria para falar todos os dias, o dia 

inteiro. 

Domingo, provavelmente muitos dos 

Senhores Deputados viram no jornal que muitas 

escolas públicas e professores são forçados pelas 

Superintendências e pelas Secretarias de Educação a 

não reprovar aluno para aumentar índice de 

aprovação. 

Vínhamos percebendo, mesmo com o receio 

que os professores têm de denunciar, que isso é 

verdadeiro. Semana passada, uma professora de uma 

escola de um município do interior narrou que, em 

sua escola, a superintendência exigiu que os 

professores não registrassem nota vermelha no diário, 

que fossem registradas a lápis, de tal forma que, ao 

final do ano, ninguém fique reprovado. Isso é um 

absurdo imenso, inclusive, nesse caso, a própria 

inspeção da Superintendência teria modificado a nota 

dos alunos, que então estava a lápis. 

Uma das questões alegadas é que os alunos 

não podem ficar de recuperação porque não haverá 

transporte escolar até o finalzinho do ano. Portanto, 

todos têm que ser aprovados. 

 A reprovação nas escolas é um tema 

recorrente àqueles que trabalham e pesquisam sobre 

educação. É claro que a escola e os professores têm 

que fazer o possível para a recuperação dos alunos, 

mas para isso é necessário oferecer condições de 

recuperação.  

A recuperação existente na maioria dos 

municípios e no estado, a recuperação dos alunos 

mais fracos ou daqueles que não conseguem 

acompanhar os ensinamentos, é ridícula! É uma 

enganação! Agora, enganação maior é aprovar um 

aluno sem condições. 

Fiz toda a minha pesquisa de mestrado sobre 

Políticas Educacionais no Ensino Médio, em uma 

grande escola de ensino médio na Grande Vitória, e a 

principal reclamação dos professores é de que alunos 

de 1.º ano chegavam à escola sem saberem ler e 

escrever e sem dominar as quatro operações básicas 

da matemática.  

Então, assim está sendo feito no sistema 

público, tanto nas prefeituras quanto no Estado. Os 

alunos estão sendo empurrados com pressões veladas 

da Secretaria de Educação e das Superintendências 

com a finalidade de aumentar índices de aprovação a 

qualquer custo, sem que os alunos efetivamente 

tenham condições para isso.  

Hoje, no Brasil, mais de quarenta por cento 

da população é formada por analfabetos funcionais. 

O conceito de analfabeto funcional, para aqueles que 

não conhecem, é uma pessoa que passou pela escola, 

que eventualmente aprendeu a escrever e até sabe ler, 

mas é incapaz de fazer um texto simples, 

compreensível ou de interpretar um texto 

relativamente simples.  

Hoje mais de quarenta por cento da 

população é analfabeta funcional. Quer dizer, o 

menino sai do ensino médio sem saber ler e escrever 

corretamente, mas o Estado mostra: Olha, 

melhoramos o índice de aprovação! As Prefeituras se 

orgulham de melhorar o índice de aprovação! Mas 

essa é uma aprovação que acontece a qualquer custo; 

não criam mecanismos para que as escolas possam 

realmente recuperar esses alunos; ao contrário, ao 

final do ano forçam os professores a passar esses 

estudantes.  

Essa é mais uma vergonha e mais um 

absurdo na educação do estado do Espírito Santo, 

envolvendo a Secretaria de Educação do Estado e 

várias Secretarias Municipais de Educação. (Muito 

bem!) 

 

(Comparece a Senhora Deputada Eliana Dadalto) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB – 

Sem revisão do orador) – Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, mais 

uma vez me dirijo aos servidores nessa luta sem fim, 

nessa luta incessante. Já falei desta tribuna e sempre 

repito: quando vem uma mensagem do Tribunal de 

Justiça, do Tribunal de Contas ou do Ministério 

Público fazem fila no microfone, um monte de puxa-

sacos pedindo urgência, mas quando se trata do maior 

patrimônio que uma empresa pode ter – porque esta 

Casa é uma empresa –, o servidor infelizmente está 

esquecido até hoje. 

Quero deixar o nosso registro e lamentar que 

isso não tenha sido resolvido até hoje. Muitos já 

morreram, mas será que alguns ainda morrerão 

esperando por essa justiça que está tão demorada? 

Esse é o nosso registro e o nosso respeito por todos 

os servidores. 

Mas venho à tribuna neste momento falar 

sobre uma reunião que tivemos hoje, primeiro na 

Comissão de Saúde, com a participação do Senhor 

Deputado Almir Vieira, sobre uma espécie de 

prestação de contas que o Instituto de Saúde e 

Cidadania que funciona no Vitória Apart Hospital, e 

a doutora Clenir Sani Avanza fez uma prestação de 

contas, uma explanação do 3.º Congresso Brasileiro 

Médico e Jurídico. Existe esse desencontro da saúde 

com a Justiça e o cidadão tem recorrer à Justiça de 

uma coisa que ele já tem direito. 

 O ano passado foram quatro mil e poucos 

processos que a Justiça teve que se ocupar para 

decidir que você tem o direito de operar, tem direito 

de ser internado. Isso é no Brasil, não é só no Espírito 

Santo. No estado foram quatro mil e poucos 

processos, e neste ano já estão chegando a quase 

quatro mil novamente. O cidadão tem que procurar 

um direito que tem, porque, infelizmente o Governo 

Federal não tem repassado aos municípios e aos 
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estados aquilo que ele deve. E não é só este governo 

não, são muitos governos, desde Fernando Henrique, 

quando o professor Adib Jatene tentou com a 

famigerada CPMF. Se tivessem utilizado o dinheiro 

naquela ocasião para a saúde, a saúde não estaria 

assim como está hoje. Pegaram esse dinheiro e 

desviaram para pagar absurdos, para pagar até farra. 

Infelizmente foi assim que foi utilizado o dinheiro 

para a saúde, e agora estão querendo ressuscitar esse 

imposto e o povo tem que pagar a conta novamente. 

Eles fazem as besteiras, roubam lá em Brasília e você 

é quem tem que pagar a conta aqui embaixo! Essa 

que é a verdade. O povo não aguenta mais isso. 

 Tivemos depois uma reunião com o vice-

governador César Colnago em que participou o 

doutor Gilson Gilberti Filho, que é coordenador 

estadual sobre drogas. Foi uma reunião importante da 

qual participaram os Senhores Deputados Eliana 

Dadalto, Marcelo Santos, Da Vitória e Gilsinho 

Lopes. 

 Foi um momento muito bom. A Senhora 

Deputada Eliana Dadalto falou. S. Ex.ª foi secretária 

de Ação Social em Linhares e viu que existe um 

desentrosamento muito grande. Você está com uma 

pessoa drogada na família, você não sabe o que fazer. 

Ninguém aqui sabe, e nem eu também sei. César 

Colnago está buscando um caminho, um 

entrosamento, pois você tendo uma pessoa, um 

dependente, vai levar para onde? A pessoa está 

violenta, fala que vai matar o pai e a mãe. Você vai 

levar essa pessoa para onde? Leva-se para o hospital 

para tirá-lo daquele momento de violência e depois 

essa pessoa volta para onde? É preciso que olhemos 

essa política com bastante carinho. Fiquei muito 

satisfeito hoje participando dessa reunião.  

Quero lembrar também que sexta-feira, eu e 

o Senhor Deputado Amaro Neto, assinamos um 

projeto de lei com relação ao descarte de 

medicamentos. Em parceria com S. Ex.ª realizaremos 

uma sessão especial, na sexta-feira, às 15h, onde 

iremos debater sobre medicamentos vencidos, 

fracionados, que são jogados no lixo, jogados nos 

vasos e que vão para o lençol freático. 

 O Senhor Deputado Amaro Neto está com 

um trabalho muito bom nesse sentido, e na sexta-

feira, às 15h, debateremos esse assunto. (Muito 

bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Dary Pagung. (Pausa) 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP – Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, cumprimento a 

Senhora Presidente Luzia Toledo que preside a 

sessão neste momento, e os Senhores Deputados 

Theodorico Ferraço e Cacau Lorenzoni que estão na 

Mesa. Cumprimento os funcionários da Casa, meu 

primo Sinval, que veio de Baixo Guandu e está nas 

galerias desta Casa nos prestigiando neste momento. 

Senhora Presidente, quero compartilhar com 

todos os capixabas, com todos os colegas de plenário, 

a ida da comissão de representação no município de 

Baixo Guandu, no dia de ontem, Senhor Deputado 

Edson Magalhães. Estiveram presentes nesta 

audiência pública seis Senhores Deputados Estaduais, 

o prefeito municipal e diversas lideranças  das 

organizações de Baixo Guandu, de Colatina e de 

Linhares, e também todos os vereadores daquele 

município. Inclusive, a Câmara Municipal chegou a 

cancelar a reunião da própria Câmara, Senhor 

Deputado Edson Magalhães, para participar da 

audiência pública da comissão criada por esta Casa 

para acompanhar a tragédia que aconteceu no 

Município de Mariana. Senhora Presidente, nessa 

audiência surgiram muitas dúvidas, principalmente 

da população do meu município.  

Baixo Guandu, ontem, recebeu a lama. A 

Senhora Deputada Eliana Dadalto acompanhou. 

Ainda com água suja, Senhor Deputado Amaro Neto, 

mas no desenrolar desta semana, com certeza essa 

lama vai se intensificar no leito do rio Doce já no 

Município de Baixo Guandu.  

 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

já temos muita preocupação e muitos 

questionamentos. Ainda não sabemos o que vai 

acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 

dez anos. Não sabemos, ainda, o tamanho dessa 

tragédia. Precisamos ficar atentos e cobrar soluções 

das autoridades competentes, para que a empresa 

responsável, a Samarco, possa realmente estar 

preocupada com o dano ambiental que ela fez tanto 

no  

Estado de Minas Gerais, como no Estado do Espírito 

Santo. 

 Recebi agora, das mãos do Senhor Deputado 

Da Vitória, o Termo de Compromisso 

Socioambiental preliminar assinado pela empresa e 

por diversos promotores do Estado do Espírito Santo. 

Está no título: Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo: Promotorias de Justiça de Colatina e 

de Linhares. Estranhei, Senhor Deputado Edson 

Magalhães, por que não está também nesse TAC a 

Promotoria do Município de Baixo Guandu, que é o 

primeiro município que está recebendo essa lama. 

Mas, vamos questionar isso ao Ministério Público, o 

porquê da ausência do Ministério Público local, do 

Município de Baixo Guandu.  

 Parabenizo o Senhor Deputado Da Vitória, a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, toda a comissão 

de representação e o nosso Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço. Hoje, às 17h, faremos a reunião 

com a Samarco. Precisamos, Senhor Presidente, saber 

de fato o que a empresa está proporcionando para os 

municípios atingidos – Baixo Guandu, Colatina e 

Linhares –, e para a população. Precisamos saber o 

que está sendo feito na prática, porque discurso temos 

muito. Estamos ouvindo muito discurso, mas 

precisamos na prática saber o que realmente está 
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acontecendo.  

Baixo Guandu largou na frente, Senhor 

Deputado Edson Magalhães. Paramos de captar a 

água do rio Doce e começamos a captar a água do rio 

Guandu, afluente do rio Doce, que nasce nos 

municípios de Brejetuba e de Afonso Cláudio e que 

também está com sua vazão muito baixa. Parabenizo 

o diretor do Saae do Município de Baixo Guandu que 

em tempo recorde, apenas cinco dias, limpou o 

depósito de uma antiga usina que existia há décadas 

no município de Baixo Guandu, está depositando a 

água do rio Guandu nesse depósito e levando para 

fazer tratamento na estação do Saae de Baixo 

Guandu. 

 Então, Senhora Presidenta, hoje, acredito que 

todos os membros da Comissão de Representação, 

inclusive o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

que já disse desta tribuna que tem muitos 

questionamentos a perguntar à empresa Samarco, não 

tenho dúvida de que os deputados, não só os da 

Comissão de Representação, mas também os trinta 

deputados que compõem esta Casa estão 

preocupados. 

Quando falo em rio Doce, sabemos que é a 

quinta bacia do Brasil. Então, não é qualquer rio, é 

um rio importante para o país. Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, não temos dúvida de que é a 

maior tragédia da história de nossa região, e talvez do 

país.  

Desde já, agradeço ao Presidente. Acredito 

que os trinta deputados estarão presentes na reunião 

que acontecerá hoje, às 17h, para que possamos 

cobrar e já ver de perto o que essa empresa, 

responsável pela destruição do rio Doce, está fazendo 

de concreto para a bacia do rio Doce. (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT – Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, aqueles que nos 

acompanham através da TV, boa-tarde! Estamos 

fazendo esse grande debate acerca desse grande 

acidente, que não apenas matou os peixes, mas 

também a esperança de muita gente. 

Fizemos outro dia uma audiência pública em 

Barra de São Francisco, Senhor Deputado Edson 

Magalhães, sobre os impactos das enchentes. As 

pessoas até acharam interessante, momento que tem a 

preocupação com a escassez de água se fazer uma 

audiência sobre os impactos das enchentes. Mas qual 

é nossa preocupação? Que as chuvas chegarão. E 

como estão nossos rios, nossos córregos? Será que 

estão preparados para receber o volume de chuva que 

está para chegar? Ou se será que vamos esperar, 

principalmente os prefeitos desses municípios, 

acontecer a calamidade para depois fazermos aquele 

monte de ações, que, às vezes, o recurso não chega 

nunca? 

Espero que alguma coisa boa os prefeitos dos 

municípios atingidos diretamente, tanto Linhares, 

Baixo Guandu, e Colatina, aqui no estado do Espírito 

Santo, como os de Minas Gerais, que os prefeitos 

também tomem um pouco de juízo. Como estão as 

Secretarias de Meio Ambiente desses municípios? 

Qual é o trabalho que essas secretarias ou que esses 

gestores têm permanentemente no que se refere à 

preservação das nascentes, dos rios, etc? Hoje 

aconteceu esse acidente, e amanhã, se não tiver água 

nos afluentes? Como essas cidades sobreviverão? 

Sabemos que o problema é grave, mas a 

prevenção está em primeiro lugar. Então, queremos 

também chamar a atenção das pessoas para que 

parem um pouco e pensem, porque hoje foi um 

acidente, mas amanhã poderá ser outra ação da 

natureza ou da irresponsabilidade dos gestores, não 

apenas da Samarco, mas também de todas as 

empresas que jogam seus rejeitos nos rios, 

contaminando-os e os envenenando. 

Aproveitamos para pedir que as pessoas 

parem, pensem e continuem com as audiências, 

mesmo depois que passar a febre, depois que passar 

este momento, para que ações sejam realizadas 

permanentemente.  

Ao mesmo tempo, quero convidar para, 

sexta-feira, às 10h, em Barra de São Francisco, uma 

audiência pública sobre segurança. Sabemos que 

outro dia o discurso era sobre segurança. As mortes 

continuam. A violência continua. E precisamos trazer 

esse debate com bastante frequência para que o 

Estado entenda que as pessoas, principalmente as que 

moram na periferia, precisam ter um pouco mais de 

atenção. 

Estaremos em Barra de São Francisco, na 

audiência pública que será presidida pelo nosso 

querido e competente Deputado Euclério Sampaio, 

presidente da Comissão de Segurança Pública. 

Queremos convidar, eu e o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, futuro prefeito de Vitória, para 

essa audiência pública que acontecerá sexta-feira, às 

10h, em Barra de São Francisco. E, ao mesmo tempo, 

convidar para um seminário em Água Doce do Norte 

sobre palmáceas e fruticultura diversificada, e para 

um dia de campo, também sobre diversificação, em 

Alto Rio Novo. Serão atividades muito importantes 

para o desenvolvimento socioeconômico para os 

municípios daquela região. 

Muito obrigado e uma boa-tarde a todos. 

(Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB – 

Sem revisão do orador) – Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quero 

registrar uma reunião que fizemos hoje pela manhã, 
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na vice-governadoria, sobre um assunto que repercuti 

na tarde de ontem: o edital pelo qual o Governo do 

Estado realizará credenciamento de comunidades 

terapêuticas que prestam serviço de atenção e 

atendimento especializado aos dependentes químicos. 

A vice-governadoria disponibilizará 

quinhentas e cinquentas vagas voltadas para pessoas 

que apresentam problemas associados ao uso, abuso e 

dependência química. A duração do tratamento varia 

de seis a nove meses. O edital de credenciamento foi 

publicado no Diário Oficial do último dia 05. 

Poderão participar do processo de credenciamento, é 

importante que as comunidades não credenciadas 

prestem atenção, os interessados que atenderem às 

exigências contidas na Resolução 01/2015, do 

Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. 

Agradeço ao Governo do Estado por atender 

a esse pleito nosso. Meu, como presidente da 

Comissão de Política sobre Drogas, do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, meu vice-presidente, e, 

naturalmente, apoiado por todos os colegas 

deputados, membros deste Parlamento. 

Agradeço também às lideranças comunitárias 

que estão presentes nesta tarde nas dependências da 

Assembleia: Eloá, José Carlos, Odete, Valentina, 

Gabriel, que aqui esteve, e tantos outros líderes de 

Cariacica que vêm a esta Casa conversar conosco 

para tratar naturalmente de interesses da coletividade. 

Parabenizo o jornal ES Hoje, que vem 

divulgando temas importantes, assim como toda 

mídia local, e que não tem restrição que 

apresentemos aqui o jornal dele, que é importante. O 

jornal ES Hoje fala sobre temas importantes, por 

exemplo, o problema da lama que vem de Mariana e 

que chegou ao nosso estado, contaminando e 

prejudicando o abastecimento de água, toda a vida 

marinha e seu entorno, Senhor Deputado Sergio 

Majeski.  

 Falando sobre o jornal ES Hoje volto a esse 

trabalho realizado pelo vice-governador César 

Colnago, que lidera esse programa importante de 

política sobre drogas e tem um link direto com a 

nossa comissão.  

Senhora Presidenta Luzia Toledo, 

credenciaremos as comunidades terapêuticas, 

convidando novas comunidades que possam atender 

a esse edital publicado no dia 05. É importante que 

façam o credenciamento porque são quinhentas e 

cinquenta vagas e queremos fazer isso, chamando a 

atenção, porque a droga tem entrado em várias 

portas, em várias casas, em várias famílias e você 

sabe o que estou dizendo. Pode ter certeza que se não 

tem na sua casa alguém que seja usuário, mas tem 

algum parente seu que tem dependência química, seja 

ela por droga lícita, como o álcool, ou ilícita como a 

maconha, o crack e a cocaína.  

Na Comissão de Políticas sobre Drogas, não 

tenho me furtado de debater esse tema e de cobrar 

das Polícias Civil e Militar que ajam e prendam, 

colocando na cadeia, traficantes e todos aqueles que 

promovem a violência e comercializam, ilegalmente, 

as mais diversas drogas que estão acabando com as 

famílias no mundo afora, mas nesse caso específico, 

aqui no nosso estado. Muito obrigado, Senhora 

Presidenta. (Muito bem!)  

 

(Comparece o Senhor Deputado Hudson Leal) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Findo o tempo destinado à 

fase das Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.  

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 174/2015, do Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que dispõe sobre o reuso de efluentes 

das estações de tratamento de esgoto - ETE´s, para 

fins industriais. Publicado no DPL do dia 

07/05/2015. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, com emenda substitutiva e 

da Comissão de Defesa da Cidadania, pela 

aprovação, com a emenda substitutiva apresentada 

pela Comissão de Justiça. Parecer oral da Comissão 

de Infraestrutura pela aprovação, com o acatamento 

da emenda apresentada pelo Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. Na Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 

16/11/2015. (Prazo até o dia 23/11/2015). (Existe 

emenda substitutiva anexada ao Projeto, de autoria do 

Senhor Deputado  Sergio Majeski, publicada no DPL 

do dia 04/11/2015 e emenda de autoria do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, apresentada na 

Comissão de Infraestrutura) 

Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente e aos Animais, para que esta 

ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) – 

Senhora Presidenta, informo a V. Ex.ª que na sessão 

ordinária realizada dia 16 de novembro de 2015 o 

relator do projeto, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes,  se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar o projeto na Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente e aos Animais. Portanto, tem prazo até o 

dia 23 de novembro de 2015 e continuará se valendo 

desse prazo para oferecer parecer. 

 

(Comparecem os Senhores Deputados Almir Vieira e 

Gilsinho Lopes) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – É regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO – PEN) – 

Devolvo a palavra à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) - Discussão única, em regime 
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de urgência, do Projeto de Lei n.º 244/2015, do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que institui o 

desmatamento zero no Estado com a proibição da 

supressão de florestas nativas em todo o território 

estadual e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 11/06/2015. Parecer oral da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade. Na Comissão de 

Defesa da Cidadania, o Senhor Deputado Marcos 

Bruno se prevaleceu do prazo regimental para relatar 

a matéria na Sessão Ordinária do dia 09/11/2015. 

(Prazo até o dia 16/11/2015). (Comissões de Defesa 

da Cidadania, de Proteção ao Meio Ambiente, de 

Agricultura e de Finanças). 

Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 

Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES - PT) – Senhora Presidenta, peço  a V. Ex.ª 

dois minutinhos – já constatamos que há quorum na 

Comissão -  para conversarmos  com o Senhor 

Deputado Marcos Bruno e depois emitiremos nossa 

posição. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Enquanto V. Ex.ª faz sua 

reunião interna, gostaria de fazer uma explanação 

sobre nossa ida amanhã a Minas Gerais. Na verdade, 

hoje, consegui falar com o doutor Eduardo 

Figueiredo, que é o diretor do Instituo Bioatlântica. 

Esse instituto entrou na concorrência quando os 

Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais 

conceberam o Plano Integrado de Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Pihr Doce, por 

intermédio de seus governos. Nesses três volumes 

que ontem apresentamos constam todas as ações que 

deveriam ser feitas junto aos Ministérios. Disse 

ontem que são quatro Ministérios. Fomos 

inicialmente à Ministra do Meio Ambiente, 

acompanhados pelos Senhores Deputados desta Casa 

e também pelos deputados mineiros.  

 A Comissão Parlamentar Interestadual de 

Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, Cipe Rio Doce, 

integrada pelos membros ...  

 Acabou meu tempo. Vou continuar depois 

em aparte porque quero deixar isso claro.  

 Concedo a palavra à Comissão de Defesa da 

Cidadania, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES - PT) – Convoco os membros da Comissão 

de Defesa da Cidadania, Senhores Deputados Marcos 

Bruno, Sergio Majeski, Padre Honório e Dary 

Pagung. (Pausa)  

 Senhores Deputados, na sessão realizada dia 

09 de novembro de 2015 o relator do projeto, Senhor 

Deputado Marcos Bruno, solicitou prazo regimental 

para oferecer parecer oral em Plenário. Tendo 

vencido esse prazo, concedo a palavra a S. Ex.ª para 

oferecer seu parecer.   

 

O SR. MARCOS BRUNO - (REDE) - Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Defesa da Cidadania, o 

Projeto de Lei n.º 244/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, institui o 

desmatamento zero no Estado com a proibição da 

supressão de florestas nativas em todo o território 

estadual e dá outras providências. 

A Comissão de Defesa da Cidadania 

acompanhará o parecer da Comissão de Justiça. O 

nosso parecer é pela aprovação do projeto. (Muito 

bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES – PT) – Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - Com 

o relator.  

 

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

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES – PT) – A Presidência acompanha o voto 

do relator.  

Senhora Presidenta, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Defesa da Cidadania.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) - Concedo a palavra à 

Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos 

Animais, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) - 

Convoco os membros da Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente e aos Animais, Senhores Deputados 

Dary Pagung, Gildevan Fernandes e Almir Vieira.  

Senhora Presidenta, por se tratar de um 

projeto importante para a Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente e aos Animais, avoco o projeto para 

relatar e me prevaleço do prazo regimental para 

oferecer parecer.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) - É regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR RAFAEL FAVATTO - PEN) – 

Devolvo a palavra à Mesa 
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A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) - Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 451/2015, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 298/2015, que 

introduz alterações na Lei n.º 7.000, de 27/12/2001 - 

ICMS, dispondo sobre as operações interestaduais 

destinadas ao consumidor final, contribuinte ou não, 

será adotada a alíquota interestadual e o ICMS 

Diferencial de Alíquotas será devido ao Estado de 

destino. Publicado no DPL do dia 

11/11/2015. (Comissões de Justiça e de Finanças). 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Convoco os 

membros da Comissão de Justiça, Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, Raquel Lessa, Janete 

de Sá, Padre Honório e Almir Vieira. 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Justiça, o 

Projeto de Lei n.º 451/2015 introduz alterações na 

Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001 - ICMS, 

dispondo sobre as operações interestaduais destinadas 

ao consumidor final, contribuinte ou não, será 

adotada a alíquota interestadual e o ICMS Diferencial 

de Alíquotas será devido ao Estado de destino.  

Na Comissão de Justiça teria que relatar 

apenas pelo mérito constitucional dizendo que é de 

iniciativa do Poder Executivo, então não há vício 

material. A matéria é de possível regulamentação, 

não há vicio material; e é constitucional.  

Porém, com a solidariedade do Senhor 

Deputado Dary Pagung, presidente da Comissão de 

Finanças, quero falar um pouco mais do mérito da 

matéria.  

O art. 1.º da lei repete a ementa. O art. 2.º 

diz: 

Art. 2.º Os dispositivos abaixo relacionados da 

Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, passam 

a vigorar com as seguintes alterações: 

 

 No art. 3.º da lei que determina fato gerador 

da cobrança de imposto de ICMS, ou seja, determina 

o que faz a efetiva cobrança do ICMS, qual operação 

caracteriza a cobrança, como a venda de mercadoria e 

outros, inclui o inciso XVI: 

 

Art. 3.º  [...] 

 

XVI - da realização de operações e de prestações 

iniciadas em outra unidade da Federação, que 

destinem bens e serviços a consumidor final, não 

contribuinte do imposto, localizado neste Estado, 

observado o disposto no § 8.º. 

 

 O que o governador quer dizer com esse 

artigo? Nas operações de ICMS, o consumidor nunca 

recolhe ao Estado o imposto. O consumidor final 

paga o imposto à empresa que lhe vende o produto, 

quem recolhe esse imposto ao estado é a pessoa 

jurídica, a empresa, que cobra dele o imposto do 

ICMS. 

 O ICMS é composto pela diferença entre o 

débito e o crédito que a empresa tem na circulação da 

mercadoria, ou seja, quando a empresa compra a 

mercadoria, ganha um crédito de ICMS referente à 

alíquota de onde comprou, dependendo se é uma 

compra estadual ou interestadual, e tem que pagar o 

débito quando vende. 

 Então, se uma empresa compra uma 

mercadoria a cem de outro estado, tem um crédito de 

sete por cento; quando vende ao consumidor final, 

tem um débito de dezessete, então paga dez por cento 

de diferença mais os dezessete sobre o lucro que 

impõe. Assim é o ICMS. Peço a ajuda e a anuência 

do Senhor Deputado Almir Vieira, contador também, 

para falar da matéria. 

 Nos casos, por exemplo, em que as compras 

são efetivadas pela internet, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, imagine que compremos um 

livro de um fornecedor de outro estado, este utilizará 

o crédito de ICMS de onde o comprou, mas como 

vende para um consumidor final no Estado do 

Espírito Santo, portanto, outro estado, não recolhe o 

débito do ICMS. 

O Estado do Espírito Santo está designando 

que esse remetente, ou seja, o fornecedor em outro 

estado passe a recolher para o Estado do Espírito 

Santo o imposto que recebeu do consumidor final. É 

isso que diz a lei.  

Já relato pela constitucionalidade pelos 

aspectos citados anteriormente e indico aos colegas, 

humildemente, que também nas comissões de mérito 

analisem pela sua acolhida, uma vez que regulamenta 

o que o Estado do Espírito Santo está perdendo de 

recolhimento de imposto por empresas instaladas em 

outras unidades da Federação. É assim que relato. 

(Muito bem!) (Pausa)  
Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Justiça, escutei 

atentamente a explicação de V. Ex.ª, a quem quero 

elogiar e cumprimentar V. Ex.ª pelo conhecimento 

que tem dos assuntos debatidos e que V. Ex.ª relata. 

Os esclarecimentos são sempre oportunos, 

inteligentes e só fazem a Casa ver e acreditar que 

estamos bem presididos na Comissão de Justiça, 

pelos conhecimentos de V. Ex.ª. 

Não sei se seria o caso, ou se iria prejudicar o 

andamento da matéria, mas tinha vontade, diante da 
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explicação que V. Ex.ª deu, correta, de ver, um dia, o 

Espírito Santo mudar a legislação de ICMS para 

contribuintes especiais e que, portanto, não se trata de 

creditar e debitar, mas de recolhimento na fonte, os 

pagadores de energia elétrica e de telefonia. 

Temos que evoluir para que a Assembleia 

Legislativa faça uma lei para que, na hora em que o 

pagamento da conta de energia ou de telefone for 

feita no banco, os vinte e cinco por cento de ICMS já 

caiam na conta do estado. Não tem sentido, temos 

mais de um milhão de consumidores contribuintes de 

energia e mais de três milhões de contribuintes de 

telefonia, ou seja, temos quatro milhões de 

contribuintes que pagam ICMS e as empresas 

telefônicas e a Escelsa ficam com esse dinheiro em 

média por vinte e dois dias por mês. E quando 

repassam para o Estado, fazem sem nenhum reajuste.  

Não entendo porque o Governo não manda 

para esta Assembleia Legislativa uma lei que 

estabeleça uma regra em que nos talões de energia e 

de telefonia, quando a pessoa pagar o dinheiro, que 

este já vá para a conta do Estado. Por que o Estado 

deixa esse dinheiro nas mãos da Escelsa? Por que o 

deixa nas mãos das empresas de telefonia? O Estado 

está abrindo mão de um direito que tem de fazer o 

caixa de arrecadação mais rápido. 

E ainda, Senhor Presidente, já tentei levantar 

a informação em vários governos, mas a Secretaria da 

Fazenda não tem instrumento legal de fiscalização 

para saber se a conta que a Escelsa e as telefônicas 

apresentam é real. Temos um milhão de 

consumidores, mas quem diz que o crédito de ICMS 

referente à energia é de determinado valor é a 

Escelsa, que manda creditar na conta do Estado. O 

Estado não tem cadastro de consumidor por 

consumidor e nem tem instrumento para checar se 

aquela arrecadação corresponde ao valor pago. 

Desse modo, queria, se não fosse criar 

nenhum problema de tramitação do projeto, sugerir 

que fosse apresentada essa emenda. Já que a matéria 

trata de ICMS, podemos inserir uma emenda no 

sentido de favorecer o Estado do Espírito Santo com 

relação ao recolhimento imediato do ICMS, pois isso 

representaria um caixa de vinte e dois dias antecipado 

pelo Estado, devido ao pagamento, que viabilizaria o 

Estado ter recursos para pagar abono e reajustes 

salariais. Esses são aqueles recursos que o Estado 

tem, mas que ficam na mão das empresas. 

Queria registrar também que é comum 

discutirmos que o comerciante paga ICMS. Quero 

dizer que comerciante não paga ICMS, quem paga 

esse imposto é o consumidor. O comerciante é 

depositário, que deveria ser fiel, mas a maioria é 

depositário infiel do ICMS. Quem paga o ICMS é o 

consumidor, está no preço da mercadoria. Essas 

empresas deveriam passar esse dinheiro para o 

Estado, mas não o fazem, porque a maioria sonega. 

Essa figura de que o comerciante paga imposto é 

balela, ele paga taxas de despesas de funcionamento 

da sua empresa. Quem paga o ICMS é a população, é 

o consumidor. Os comerciantes, na sua maioria, são 

depositários infiéis desse imposto que a população 

paga para o Estado. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, V. Ex.ª, no que tange ao último 

comentário, tem toda razão. Observe que na defesa 

de mérito usei a terminologia recolhe, pois o 

comerciante recolhe o imposto que recebe do 

consumidor final, principalmente no caso do ICMS. 

Quanto à emenda que V. Ex.ª propõe, a 

discussão inteira que V. Ex.ª faz é pertinente, é uma 

discussão que nos cabe, principalmente por se tratar 

de grandes devedores de impostos, uma atenção 

detida. Gostaria de sugerir a V. Ex.ª que fizéssemos 

um grupo nesta Casa para tratar isso com o Governo 

do Estado, por conta da tamanha complexidade do 

tema que V. Ex.ª trata. 

Quero colocar, inclusive, dois elementos para 

V. Ex.ª, que são os seguinte: primeiro, quando o 

consumidor atrasa o pagamento da energia elétrica e 

da telefonia ou de qualquer outro bem dessa natureza, 

paga juros inclusive sobre o imposto, porque o 

imposto está embutido no preço final do produto, da 

entrega. Assim, não teria prejuízo. Como temos 

muitos recolhimentos de muito impostos retidos na 

fonte, muito por substituição tributária, não vejo que 

seria um problema.  

Quanto à fiscalização por parte do Estado, 

tem uma transação do Governo Federal com as 

operadoras de energia elétrica para que passe a 

constar no cadastro único dos programas sociais, o 

número do relógio de luz de cada uma das 

residências, o que vai possibilitar, pelo menos por 

amostragem, uma fiscalização maior. 

 Estou querendo apontar que existem alguns 

caminhos para essa discussão, mas trazer a emenda 

para este momento pode nos trazer até um prejuízo, 

por fazer com que atrase a sanção dessa lei e que não 

atinjamos a totalidade daquilo que se pretende com a 

iniciativa de V. Ex.ª. 

 Se tivermos anuência, gostaria de pedir V. 

Ex.ª que retirasse a emenda, mas que fizéssemos um 

trabalho conjunto, para buscar aquilo que V. Ex.ª 

neste momento sugere. 

 Gostaria de lhe passar a palavra, para sua 

manifestação a partir dessa nossa provocação. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD - 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, vou 

concordar os esclarecimentos de V. Ex.ª. Vou fazer a 

retirada da nossa emenda e propor fazermos na 

Comissão, desde que seja presidida por V. Ex.ª, um 

estudo para discutirmos esse assunto. 

Em avaliações passadas que fizemos, 

detectamos que o Estado perde, com esse período em 

que o dinheiro fica nas empresas, um valor altíssimo, 

principalmente em período de inflação. Esse dinheiro 

dos rendimentos já ajudaria o Estado a cobrir 
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algumas despesas, especialmente de custeio. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Agradeço a 

sensibilidade de S. Ex.ª, e, obviamente, 

encaminharemos esse pleito, porque S. Ex.ª tem toda 

razão. 

 Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) - Com o 

relator. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) - 
Com o relator. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Senhora Presidenta, 

o parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra à 

Comissão de Finanças, para que esta ofereça parecer 

oral ao projeto 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PRP) - Convoco os membros 

da Comissão de Finanças, Senhores Deputados Almir 

Vieira, Doutor Hércules, Raquel Lessa, Edson 

Magalhães, Hudson Leal e Freitas. 

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Almir Vieira. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP - Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão, após essa verdadeira aula 

sobre a legislação do ICMS do nosso querido Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho temos muito pouco a falar.  

Acredito que esse projeto de Lei n.º 

451/2015, de autoria do Poder Executivo, é 

praticamente referente à Lei Complementar n.º 

116/2003, que rege sobre o ISS - Imposto Sobre 

Serviço, de competência dos municípios e do Distrito 

Federal. Realmente o imposto é devido quando chega 

ao consumidor final. Como no ISS, o imposto é 

devido onde é prestado o serviço. 

Senhor Presidente, relatamos pela aprovação 

do projeto. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PRP) – Registro que este 

projeto não tem emendas porque o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos as retirou na Comissão de 

Justiça. 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Com o relator. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – Com o 

relator. 

 

O SR. HUDSON LEAL – (PRP) – Com o 

relator. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DARY PAGUNG – PRP) – A Presidência 

acompanha o voto do relator. 

Senhora Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Em discussão o Projeto de 

Lei n.º 451/2015. (Pausa)  

 

Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei n.º 451/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

Votação adiada em 2.º turno da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 08/2015, do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que altera o 

artigo 69, da Constituição do Estado, que dispõe 

sobre as proposições de iniciativa popular. Publicada 

no DPL do dia 01/06/2015. Pareceres n.
os

 312/2015, 

da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

admissibilidade, e 119/2015, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação, publicados no DPL do dia 

06/11/2015. A matéria foi aprovada, em 1.º turno, 

com dezoito votos favoráveis e uma abstenção, na 

Sessão Ordinária do dia 09/11/2015. 

Em votação, em 2.º turno, a Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 08/2015.  

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

Os Senhores Deputados que forem favoráveis 

à proposta votarão SIM; os que forem contrários 

votarão NÃO.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

O Senhor Deputado Dary Pagung, Presidente 

da Comissão de Finanças, ainda não votou. S. Ex.ª 

fez uma maravilhosa audiência pública, ontem, em 

Baixo Guandu. Parabéns, Senhor Deputado.  

 A Presidência apela aos Senhores Deputados 

que se encontram nas imediações do Plenário que 

adentrem ao recinto para votação. (Pausa)  

  

(Procede-se ao registro dos votos) 

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, 

retiram-se os Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, 

Da Vitória, Erick Musso, Euclério Sampaio, Freitas, 

Pastor Marcos Mansur, Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados Almir 

Vieira, Amaro Neto, Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Doutor Rafael Favatto, Edson Magalhães, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, Janete de Sá, Marcelo 

Santos, Marcos Bruno, Nunes, Padre Honório, 

Raquel Lessa, Rodrigo Coelho e Sergio Majeski) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Votaram SIM dezenove 

Senhores Deputados e uma abstenção da Presidenta, 

regimentalmente impedida de votar.  

Em consequência, fica aprovada a Proposta 

de Emenda Constitucional n.º 08/2015. 

Em Mesa para promulgação.  

  

  A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Senhora Presidenta, pela ordem! Gostaria de solicitar 

um minuto de silêncio pelo falecimento de Ademir 

Orletti, um ribanense, de Rio Bananal, minha terra 

natal. Todos os ribanenses hoje estão entristecidos. 

Ele era comerciante e proprietário rural do Município 

de Rio Bananal.  

  

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Solicito a todos que, de pé, 

façamos um minuto de silêncio, por requerimento da 

nossa colega, Senhora Deputada Eliana Dadalto, pelo 

falecimento de um grande amigo dela em Rio 

Bananal. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Votação adiada, com 

discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei n.º 

201/2015, de autoria do Senhor Deputado Marcos 

Bruno, que dispõe sobre a inaptidão de inscrição, no 

cadastro de contribuintes do ICMS, das empresas que 

se beneficiem do trabalho em condições análogas à 

escravidão. Publicado no DPL do dia 20/05/2015. 

Parecer n.º 372/2015, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

19/10/2015. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 372/2015, da Comissão de Justiça, for 

aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 

projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 201/2015. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado o parecer  

Arquive-se o projeto. 

 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.º 333/2015, de autoria 

do Senhor Deputado Marcos Bruno, que obriga a 

disponibilização de espaço físico para a instalação de 

postos de atendimento do PROCON, nos locais que 

especifica, e dá outras providências. Publicado no 

DPL do dia 19/08/2015. Parecer n.º 352/2015, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 13/10/2015. 

Informo aos Senhores Deputados que se o 

Parecer n.º 352/2015, da Comissão de Justiça, for 

aprovado, o projeto será arquivado; se rejeitado, o 

projeto seguirá tramitação normal. 

Em votação o parecer, pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 333/2015. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado o parecer  

Ao arquivo geral. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 254/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que dispõe sobre a proibição do transporte, 

da comercialização, do beneficiamento e da 

industrialização do Marlin Azul e do Marlin Branco. 

Publicado no DPL do dia 29/06/2015. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 396/2015, do Senhor Deputado Amaro 

Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 

agências bancárias disponibilizarem um funcionário 

exclusivo para atendimento aos idosos e deficientes 

nos caixas de autoatendimento e da outras 

providências. Publicado no DPL do dia 01/10/2015. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 410/2015, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que concede desconto aos clientes que 

reduzirem o consumo de energia elétrica no Estado. 

Publicado no DPL do dia 19/10/2015 
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Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 411/2015, do Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, que concede desconto aos clientes que 

reduzirem o consumo de água no Estado. Publicado 

no DPL do dia 19/10/2015. 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 416/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que veda a fabricação, a venda, a 

comercialização, o transporte e a distribuição de 

brinquedos, réplicas ou simulacros de armas de fogo, 

que com elas possam se confundir, no âmbito do 

Estado. Publicado no DPL do dia 19/10/2015. 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 419/2015, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que estabelece a cobrança de multa às 

distribuidoras de água do Estado, caso constatado 

desperdício durante a distribuição. Publicado no DPL 

do dia 26/10/2015. 

Em discussão os Projetos de Lei n.
os

 

254/2015, 396/2015, 410/2015, 411/2015, 416/2015 

e 419/2015.(Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Os projetos seguem às Comissões 

Permanentes.    

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 116/2015, da Mesa Diretora, 

que concede Título de Cidadania Espírito-Santense 

ao Excelentíssimo Promotor de Justiça Doutor 

Americo José dos Reis. Publicado no DPL do dia 

10/11/2015. 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 117/2015, da Mesa Diretora, 

que concede Título de Cidadania Espírito-Santense 

ao Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Marcelo 

Jones de Souza Noto. Publicado no DPL do dia 

10/11/2015. 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 118/2015, do Senhor 

Deputado Hudson Leal, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Ricardo 

Córdova Guzmán. Publicado no DPL do dia 

12/11/2015. 

Em discussão os Projetos de Decreto Legislativo 

n.
os

 116/2015, 117/2015 e 118/2015. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Os projetos seguem à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 119/2015, do Senhor 

Deputado Hudson Leal, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense à Senhora Márcia Vitor 

Nascimento. Publicado no DPL do dia 17/11/2015. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 120/2015, do Senhor 

Deputado Hudson Leal, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Jorge 

Armando Córdova Guzmán. Publicado no DPL do 

dia 17/11/2015. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 121/2015, do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense à Senhora Cleia Coelho 

Dias. Publicado no DPL do dia 17/11/2015. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 122/2015, da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Senhor José Jorge de 

Oliveira Rodrigues. Publicado no DPL do dia 

17/11/2015. 

Em discussão os Projetos de Decreto Legislativo 

n.
os

  119/2015, 120/2015, 121/2015 e 

122/2015.(Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Os projetos seguem à 2.ª sessão. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Bruno Lamas) 

 

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

Grande Expediente, dividido em duas partes: 

Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.  

Concedo a palavra ao Líder do PV, Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) – 
Senhora Presidenta, declino. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA TOLEDO - 

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

palavra à Líder do PMN, Senhora Deputada Janete de 

Sá. (Pausa) 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN – Sem 

revisão da oradora) – Senhora Presidenta, Senhores 

Deputados e Senhoras Deputadas, cumprimento os 

servidores da Casa que, ansiosos nas galerias, 

esperam receber os 11.98%. Contem conosco nesta 

luta! Sabemos que é uma luta muito antiga, e acredito 

ter a unanimidade deste Plenário solidário à causa 

dos senhores. É assim mesmo, pressionando, com 

foco, perseverando, que conseguimos as conquistas. 

Não deixem de acreditar nessa batalha, nessa 

bandeira, que sei que é grandiosa e cara para vocês. 

 Venho a esta tribuna falar sobre o acidente 

que aconteceu em nosso rio Doce, em terras mineiras 

e capixabas. O papel da Assembleia Legislativa, que 

constituiu uma comissão que está acompanhando e 

fiscalizando as ações no sentido de fazer valer os 

interesses do povo capixaba, tem tido um trabalho 

árduo. Desde a semana passada estivemos ouvindo a 

população nos municípios que serão grandemente 

atingidos, Baixo Guandu, Colatina e Linhares, além 

da foz do rio Doce, que desemboca em Regência, vai 

pegar o nosso litoral, a nossa costa, numa área 

importante, que é um celeiro de surfista e certamente 

será altamente impactada. 

 Estivemos sobrevoando a região. Estivemos 
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na barragem de Aimorés, Senhora Deputada Raquel 

Lessa, e pudemos ver a água em cima represada. O 

lado mineiro abriu as comportas, uma parte bem 

pequena, para poder passar a água barrenta que está 

vindo para o nosso rio. 

 O nosso rio Doce, no Espírito Santo, virou 

uma vala de lama. Era muito doloroso ver aquela 

situação e saber que os dias da piscicultura naquela 

região estão contados. Porque os peixes que vimos 

mortos, boiando no rio, na região de Valadares e de 

Resplendor, também vai acontecer aqui. Quando a 

lama entra tira o oxigênio da água e os peixes não 

têm como sobreviver. 

 Ficamos preocupados porque havia duas 

vacas atoladas, porque começou a encher 

rapidamente e elas atolaram. Certamente estavam 

bebendo aquela água, que é lama pura e acabará se 

solidificando no intestino do animal e comprometerá 

a vida deles. Imaginem a vida dos seres humanos! 

A essa situação temos que ficar muito 

atentos, temos que ficar vigilantes, porque cabe ao 

Poder Legislativo a fiscalização, a cobrança da 

execução da lei; cabe ao Poder Executivo a cobrança 

de atitudes e ações do Governo Federal, do Ibama e 

do Iema sejam colocadas em prática. 

O Governo do Estado está fazendo a sua 

parte. O Espírito Santo se organizou, Senhora 

Deputada Raquel Lessa, para a chegada desse entulho 

contaminado, que está entrando no nosso rio e 

matando o rio Doce, que já vinha definhando, 

lamentavelmente, por conta da ganância, por conta de 

mão humana, por conta de vários erros, por conta de 

falta de políticas públicas nessa área, por conta de 

desmatamento e por conta de uma série de questões.  

O nosso rio, a quinta bacia hídrica mais 

importante do Brasil, já vinha definhando e agora 

morre por esta contaminação de largas proporções. 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, nosso papel 

não é o de conceder licenças, não é de refrescarmos 

para a empresa. Nosso papel é de fiscalizar, nosso 

papel é de cobrar atitudes da empresa para que o 

ressarcimento de todos que foram prejudicados com o 

que aconteceu com o rio Doce aconteça, para que as 

famílias sejam ressarcidas e as famílias dos entes 

queridos que vieram a óbito porque foram soterrados 

por essa lama, sejam contempladas. E todos aqueles 

que perderam suas residências, suas moradias, 

também sejam contemplados com a casa própria a ser 

indenizada pela empresa. Ficando claro que 

realmente a Samarco é responsável por esse acidente. 

Já é claro para nós desta Casa, mas precisa de um 

levantamento técnico de investigação. 

Para nós, desta Casa, não existe dúvidas 

porque ninguém constrói e a equipe da Samarco, da 

Vale, da BHP é muito poderosa, é muito competente 

e não criará uma estrutura dessas para romper. Na 

verdade, é licenciamento concedido por pressão do 

capital, por pressão da ganância, do lucro rápido. 

Com certeza isso é falta de fiscalização do Governo 

Federal e do Governo de Minas Gerais, e acabou 

acontecendo essa tragédia, que realmente é uma das 

maiores que já aconteceu em nosso país em termos de 

impacto ambiental. 

É lamentável. É uma dor muito grande. O 

papel da Assembleia tem sido levar solidariedade às 

pessoas que moram nessas regiões, ao povo capixaba. 

Senhor Deputado Nunes, V. Ex.ª esteve ontem 

conosco e viu o sofrimento do povo de Baixo 

Guandu, a ansiedade com a chegada da lama.  

 

O Sr. Nunes – (PT) – Senhora Deputada 

Janete de Sá, foi de grande valia a criação da 

comissão de representação parlamentar para 

acompanhar essa tragédia que assola o nosso estado. 

Dia 05 de novembro houve em Minas Gerais o 

rompimento daquela barragem e a consequência, sem 

sombra de dúvidas, chegará até todos os moradores, 

principalmente da região de Baixo Guandu, Colatina 

e Linhares.  

É importante dizer, até por conta da 

militância de V. Ex.ª também, como dirigente 

sindical, é claro que ainda não estamos no momento 

de discutirmos essa questão, mas é importante frisar 

que, daqui a pouco, outras consequências como a 

questão macrossocial, que é o emprego, também 

virão. 

Temos que estar atentos nesta Assembleia 

Legislativa, porque daqui a pouco a Samarco 

provavelmente iniciará um processo de discussão de 

demissão de trabalhadores. É importante estarmos 

bastante atentos. É importante responsabilizar a 

Samarco pelo que aconteceu, mas também é 

importante não deixarmos de discutir o aspecto 

social, que é o emprego. 

O município de Anchieta tem 

aproximadamente setenta por cento de sua economia 

vindos da Samarco. Imaginem o que acontecerá 

naquele município caso a empresa feche as portas? 

Precisamos estar atentos, cobrar responsabilidade, 

mas também criar algo que possa garantir a 

manutenção dos postos de trabalho desses 

trabalhadores. Essa é uma questão que também temos 

que voltar a discutir, inclusive com o Ministério 

Público do Trabalho para fazer um ajustamento de 

conduta dessa empresa, para garantir esses postos de 

trabalho. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Agradeço a contribuição de V. Ex.ª, inclusive 

chegaria a este ponto, pois, além de todo esse 

problema acarretado para a população ribeirinha, para 

a população de Colatina, de Baixo Guandu, de 

Linhares, para o povo capixaba há o problema dos 

empregos, porque, com certeza, Senhor Deputado 

Nunes e Senhores Deputados que me ouvem, não 

foram os empregados os responsáveis por essa 

tragédia. Isso certamente é negligência e forçação de 

barra para conseguir licença e uma série de questões, 

que o lucro rápido e a ganância do capital acabam 

fazendo com que aconteçam. Mas agora sobra para 

quem? Sobra para a parte mais fraca: primeiro a 

população e os peixes; e agora os trabalhadores, que 
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têm que ter nossa solidariedade.  

 Há um clima de desespero dentro da 

empresa. Há pessoas que trabalham há vinte e cinco 

anos na empresa, trabalham há muito tempo e já têm 

uma idade avançada. Imaginem agora demitidos por 

conta de uma tragédia dessas? Pessoas que não 

conseguem se aposentar e acabam criando um 

passivo social muito grande para nosso Estado. 

 Enquanto deputados também temos que estar 

atentos. Temos que estar entrando em contato com o 

Ministério Público do Trabalho para que haja um 

termo de ajuste de conduta celebrado entre as partes 

para a garantia dos empregos desses profissionais 

qualificados.  

 Conheço muitos deles. São profissionais e 

irmãos de profissionais na Vale, categoria a qual 

pertenço e que está toda ameaçada devido a essa 

tragédia. E pior: a Vale, ainda por cima – porque 

agora é a época do acordo coletivo de seus 

empregados – está tentando colocar nas nossas costas 

e na nossa conta o prejuízo que vai ter – que acha que 

é muito –, mas prejuízo maior é o impacto ambiental, 

são as mortes que aconteceram e que não voltam 

mais, são os peixes que estão morrendo, é o rio que 

está morrendo, são todos esses desastres ecológicos e 

ambientais! 

  Ainda por cima, quer tirar proveito dessa 

situação para poder empurrar goela abaixo de seus 

empregados um acordo coletivo em que está tendo a 

coragem... Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, a 

única empresa no país que tem a cara de pau de 

propor a seus empregados reajuste zero quando nossa 

inflação do período é de 10,33%! Reajuste zero numa 

empresa poderosa como a Vale, com empregados – 

faço parte desse quadro altamente qualificado – que 

já têm salários baixos, porque a Vale vem reduzindo 

salários. E quer reduzir mais ainda.  

 Recentemente reduziu postos de trabalho 

quando demitiu vários colegas e a ameaça da 

demissão ainda continua. E agora tem a cara de pau, 

na terceira rodada de negociação, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, de propor não, porque isso não é 

proposta, de apresentar uma proposta de reajuste zero 

para rebaixar os salários dos empregados da Vale. 

Não vamos admitir. Peço solidariedade deste Plenário 

aos empregados da Vale, para que consigamos fazer 

um acordo decente. 

 Não temos medo de conviver com o 

progresso. Mas o progresso não pode trazer morte 

para os cidadãos e cidadãs capixabas. Temos que 

viver com o progresso, mas com equilíbrio. Para isto 

existem leis; para isto existe a Assembleia 

Legislativa; para isto existe o Congresso Nacional: 

para que leis sejam feitas e – doa a quem doer – 

sejam cumpridas por todos.  

 O progresso é importante porque com ele 

vêm empregos. Mas o progresso não pode significar a 

morte de pessoas. Tem que significar emprego 

porque emprego gera vida, gera riqueza, e dignidade 

para um cidadão e para uma cidadã.  

 As pessoas desempregadas não têm como 

constituir sua família, não têm como sustentar seus 

filhos, não têm como garantir uma educação e uma 

saúde de qualidade aos seus entes queridos.  

 Portanto, que a Vale venha discutir, de 

maneira respeitosa e com responsabilidade, com os 

dirigentes sindicais. Tenho certeza de que não 

faltarão deputados nesta Assembleia para nos 

insurgirmos, Senhor Deputado Amaro Neto, contra 

essa empresa que está querendo e tendo a ousadia de 

ser a primeira empresa no Brasil a propor, num 

momento de crise como este e de um acidente dessa 

dimensão, reajuste zero a seus empregados. 

 Quero pedir isso com muito carinho. Quero 

pedir a solidariedade dos meus colegas Deputados no 

sentido de construirmos juntos se tivermos que fazer 

um documento para apresentar à Vale, se tivermos 

que nos posicionar em plenário contra as atitudes da 

empresa, mas que forcemos a barra para que a 

empresa construa com os sindicatos  um acordo 

decente para os trabalhadores da empresa.  

Por fim, ainda não vi falarem, mas não é 

menos importante, falarei sobre a tragédia que 

aconteceu na França, onde foram dizimadas várias 

pessoas por conta do sectarismo religioso, por conta 

de um povo que quer dominar o outro pela via 

religiosa, pela via também da dominação de posto de 

petróleo e muitas coisas no campo da economia que 

estão por trás disso. Não passam apenas pelo 

fanatismo religioso. 

Peço que fique consagrado nos Anais desta 

Casa um voto de solidariedade ao povo francês. Que 

todos nós possamos assinar um voto de solidariedade 

em nome da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, em nome do povo capixaba, ao povo 

francês por conta desse massacre que dizimou várias 

pessoas, vários cidadãos de bem daquele país tão 

grandioso da liberdade, da democracia e da 

solidariedade. (Muito bem!) 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Senhora 

Presidenta, pela ordem! Enquanto o próximo 

deputado assoma à tribuna, comunico aos nobres 

pares que às 19h fecha o sistema para os Senhores 

Deputados colocarem emenda, tanto no Orçamento, 

quanto no PPA. Gostaria de comunicar que o prazo 

termina hoje, às 19h. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Findo o tempo destinado às 

Lideranças Partidárias, concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, orador inscrito. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR – Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidenta, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, quero me dirigir ao 

Senhor Deputado Dary Pagung. Gostaria que V. Ex.ª 

prestasse bastante atenção. Olhe com carinho as 

emendas que foram colocadas. Incluí a emenda dos 

servidores públicos do Executivo na questão do 
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tíquete-alimentação. São cento e setenta e seis reais 

que há mais de cinco anos eles não vêm recebendo. A 

Defensoria Pública aumentou seu tíquete-alimentação 

de oitocentos reais para mil e quinhentos e noventa e 

nove reais nas barbas do governo.  

Não gostaria que V. Ex.ª e a equipe da 

Comissão de Finanças não considerasse essa emenda, 

que é um pleito legítimo e aprovado pelo Colégio dos 

Procuradores. Estou fazendo essa colocação para que 

seja levado à reflexão de V. Ex.ª. 

Senhora Deputada Luzia Toledo, V. Ex.ª 

lutou, brigou e muito está brigando ainda. Foi uma 

interlocutora especial dentro do processo dos 

11,98%.  

Nós, Senhores Deputados Enivaldo dos 

Anjos, Sergio Majeski e eu, criamos a comissão 

Percorremos todos os caminhos, trilhamos todos os 

caminhos: Procuradoria-Geral do Estado, Casa Civil 

e Tribunal de Justiça. Chegamos a um denominador 

comum. Sabemos os valores. Houve negociação e o 

Estado está sendo beneficiado porque foram 

reduzidos os valores. Senhora Deputada Luzia 

Toledo, encontramos o caminho.  

O procurador-geral do estado encaminhou a 

minuta de projeto de lei para ser enviada para esta 

Casa. O chefe da Casa Civil, ex-deputado Paulo 

Roberto, ficou de encaminhar para que aprovássemos 

antes do Dia do Servidor Público, mas não enviou 

para esta Casa. 

Semana passada, o Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, presidente desta Casa, disse que 

tomaria conta das negociações com o governo. O 

dinheiro não é mais do governo, já está no Tribunal 

de Justiça. São cento e setenta milhões, e os 

precatórios, direito dos servidores desta Casa, cerca 

de oitenta e dois milhões. 

 Trilhamos um caminho, do qual conseguimos 

retirar o que atravessava o direito dos servidores, os 

precatórios da trimestralidade, e agora o Governo 

jogou para dia 30, segundo nosso presidente.  

Queria que S. Ex.ª estivesse presente para 

que pudéssemos, juntos, os trinta deputados, irmos ao 

governador dizer que precisamos de celeridade, senão 

não haverá condições de efetuarmos esses valores, 

direito dos servidores, e que sejam otimizados para o 

precatório. 

Concedo um aparte à Senhora Deputada 

Luzia Toledo. 

 

A Sr.ª Luzia Toledo – (PMDB) – Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, realmente isso entristece a 

todos nós, deputados e deputadas. Ontem fui 

abordada pelo Leandro Machado e pela diretoria do 

sindicato, mas nem conversei direito eles porque nos 

sentimos constrangida. Na verdade, essa luta é dos 

trinta deputados desta Casa, desta legislatura e da que 

passou. Nunca me esqueço do Senhor Deputado José 

Esmeraldo na luta que travou nesta Casa.  

Mas quero dizer que sou uma pessoa muito 

otimista. Conversei hoje por muito tempo com o 

Presidente Theodorico Ferraço. Estamos criando uma 

estratégia para realmente dar seguimento a tudo que 

V. Ex.ª acabou de dizer. 

Como V. Ex.ª, claro que também estou 

perplexa. Tivemos várias datas marcadas e não 

conseguimos, até agora, que o processo viesse para 

esta Casa. Já liguei hoje para o secretário Paulo 

Roberto algumas vezes e não consegui falar com ele. 

Sei que estamos passando por um momento 

difícil, o Governo não tem só esse problema, mas 

muitos outros. Com certeza estamos bem atentos ao 

merecido precatório de toda essa classe, esse 

seguimento da Assembleia Legislativa, nossos 

trabalhadores e trabalhadoras.  

Agradeço a V. Ex.ª o aparte, pode ter certeza 

de que não paramos de pensar nesse assunto, com 

muita seriedade, transparência e compromisso. Muito 

obrigada! 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Muito 

obrigado a V. Ex.ª porque, como todos os deputados 

desta Casa, sempre esteve em defesa dos direitos dos 

servidores. 

Tenho um esclarecimento a fazer aos 

servidores que, hoje, estavam em uma audiência. 

Fiquei de conversar com o líder do Governo 

Gildevan Fernandes, que me informou que, quando 

disse para uma servidora que o abordou no 

restaurante, S. Ex.ª deu sua opinião, não a de líder do 

Governo. Foi interpelado e deu sua opinião. Disse a 

S. Ex.ª: Gildevan, precisamos do seu apoio.  

Conversei com o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que, muito habilidoso, criterioso e 

experiente, falou: Gilsinho, de repente eles estão 

querendo que nos indisponhamos contra eles para 

depois terem motivo para jogar na nossa conta. Não 

vamos entrar nessa sinuca, nem nessa esparrela, nem 

nessa armadilha. Vamos cobrar do presidente desta 

Casa uma audiência com o Governador do Estado 

porque não vamos também abrir o espaço, como 

fizemos, assinamos: eu, e os Senhores Deputados 

Sergio Majeski e Enivaldo dos Anjos, abrimos mão 

de uma comissão importantíssima, estávamos nesta 

Casa peremptoriamente reunidos e vigilantes, e agora 

ficaremos de fora.  

Não tem problema de vaidade alguma, 

Senhora Deputada Raquel Lessa. Se o presidente 

disser que está correto, que vem a esta Casa, que 

votaremos e que os servidores terão os seus direitos 

resolvidos ainda este ano, abro mão de qualquer 

intervenção, de qualquer situação. 

É com isso que os nossos servidores estão 

preocupados. Às vezes somos abordados de uma 

maneira triste, vemos no olhar do servidor a tristeza, 

porque todos os outros Poderes receberam seus 

direitos, Senhora Deputada Raquel Lessa, e alguns 

ainda estão recebendo sobre esses direitos, que é o 

caso do Tribunal de Contas e do Ministério Público, 

que receberam essa diferença e ainda recebem os 

juros dessa diferença.  
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É pernicioso de ver os nossos servidores, que 

nos servem no dia a dia, que trabalham para que esta 

Casa funcione, sem receber seus direitos. Fico triste, 

mas estou confiante e disse que o meu otimismo vai 

além da minha tristeza. Os servidores desta Casa 

podem contar com todos os trinta deputados, porque 

estaremos juntos nessa briga, lutaremos pelos seus 

direitos e o conquistaremos!  

Muito obrigado! (Muito bem!) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, orador inscrito. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD – 

Sem revisão do orador) – Senhora Presidenta, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, gostaria 

de fazer duas coisas neste meu pronunciamento: uma 

convocação e uma denúncia. 

 Quanto à convocação, aproveito a audiência 

da TV Ales para convocar os estudantes, que ontem 

estiveram na Vale, o povo do Espírito Santo e os 

funcionários da Assembleia Legislativa para irem 

agora, às 17h, para o gabinete da Presidência receber 

o criminoso presidente da Samarco. Temos que fazer 

uma recepção para ele. Está chegando à Assembleia 

Legislativa daqui a pouco o presidente da Samarco. 

Desse modo, convoco todos que estão em casa e os 

estudantes para que se desloquem e venham a esta 

Casa receber o presidente da Samarco. Aquele que 

matou o rio Doce, que matou um monte de pessoas e 

de animais. 

 A segunda parte é que há cerca de duas 

semanas, como 1.º Secretário da Mesa, iniciamos 

uma série de reuniões com os procuradores da 

Assembleia Legislativa, e, aos poucos, estamos 

verificando os reais gargalos existentes na 

Assembleia Legislativa.  

Apenas para os senhores terem uma ideia, há 

no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

um procedimento específico para apurar o motivo de 

o procurador-geral desta Assembleia Legislativa reter 

em seu gabinete mais de trezentos processos sem 

manifestação por um período superior a um ano. Na 

realidade, os auditores do Tribunal de Contas 

verificaram que destes mais de trezentos processos, 

existem oitenta e nove parados por mais de cinco 

anos. Isso mesmo, deputados, cinco anos! Tudo sem 

justificativa alguma. 

Para agravar a situação, além de estar sendo 

investigado pelo Tribunal de Contas, o nosso 

procurador-geral da Assembleia Legislativa é 

investigado pelo procurador-geral de Justiça do 

Ministério Público Estadual por receber, apesar de 

tudo, pasmem, uma gratificação de produtividade no 

valor de vinte por cento do salário. Particularmente, 

nunca vi ninguém ganhar gratificação de 

produtividade sendo improdutivo.  

 Para piorar a situação, em 2010, a Mesa 

Diretora da época, certamente por ter sido induzida a 

erro pela Procuradoria Geral, estendeu essa 

gratificação de produtividade para o próprio 

procurador por meio de ato da Mesa, quando somente 

poderia ser feita por lei. Não tem gratificação por ato, 

é por lei aprovada pela Casa, o que o coloca sob 

risco, ou seja, coloca a Mesa, os Senhores Deputados 

sob risco de uma ação de improbidade administrativa.  

Provavelmente induzida a erro, a Mesa 

Diretora de 2012, ainda nomeou também um assessor 

histórico do procurador-geral para cargo de diretor da 

Procuradoria quando, na verdade, segundo o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do 

STF e do Tribunal de Justiça, esse cargo somente 

poderia ser ocupado por um procurador efetivo. Esse 

fato também está sendo investigado pelo Ministério 

Público Estadual e coloca os membros da Mesa que o 

nomearam em situação de risco. 

 Senhores Deputados, apesar da gravidade de 

todos os fatos mencionados, causou estranheza que 

até o momento sequer foi providenciada a publicação 

da suspensão da produtividade ou mesmo a 

exoneração do diretor comissionado. Por outro lado, 

foi publicado no Diário do Poder Legislativo de hoje 

um ato da Mesa, à minha revelia, tentando impedir 

que eu faça reuniões com os servidores desta Casa, 

sobretudo com os procuradores. Causa-me estranheza 

essa manobra, uma vez que os procuradores têm 

relatado inúmeras arbitrariedades cometidas pelo 

procurador e seus assistentes diretos, inclusive 

relatando fatos que colocam a Mesa Diretora em 

risco, em situação de ilegalidade como a que acabei 

de falar. O ato hoje é nada mais do que a expressão 

do comportamento de alguns servidores do alto 

escalão que tentam a todo custo controlar a Mesa 

Diretora e utilizá-la em favor de seus interesses 

pessoais. 

 Finalizo, alertando os Senhores Deputados, 

inclusive aos demais membros da Mesa, quanto à 

necessidade de ficarem com os olhos abertos e apurar 

tudo o que venha colocado pelos servidores, o 

Tribunal de Contas e o Ministério Público, com a 

devida atenção e não adianta deixar que os 

investigados orientem a Mesa sobre o que deve ser 

feito. 

 Hoje, Senhor Presidente e Senhores 

Deputados, estamos diante de um fato já denunciado 

pelo Ministério Público de recebimento de 

gratificação de produtividade fictícia, e a Mesa está 

pagando isso, cometendo crime de improbidade; e ao 

receber a comunicação do Ministério Público, a 

Assembleia só tem uma atitude: é mandar suspender 

o pagamento; e isso foi decidido no despacho no 

processo e o ato não sai porque o procurador continua 

orientando a Mesa a não fazer o ato que é em 

benefício próprio. 

 Temos de estar aqui atentos. Ninguém tem o 

direito de dominar Poder; ninguém tem o direito de 

ser dono de Poderes, nem do Judiciário, nem do 

Legislativo e nem do Executivo. O poder é do povo, 

o poder é dos servidores. Não existe ninguém que 
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pode controlar, e aqui observamos que as Mesas 

anteriores da Assembleia foram controladas por 

alguns servidores que se achavam donos do Poder e 

criavam leis e dispositivos que os beneficiavam, por 

isso  temos supersalários, é por isso que os 11,98% 

não foram pagos, isto é, porque foi orientação 

daqueles que estavam em volta do Poder para não 

pagar. A Mesa Diretora da época foi frouxa, foi 

incompetente e foi orientada por servidores que 

acham que só eles podem levar vantagem no Poder 

Legislativo e a maioria dos servidores é obrigada a 

obedecer e não pode falar nada. 

 Vou dizer a V. Ex.
as

 que o nosso trabalho nos 

11,98% foi objetivo, foi sério e foi uma justiça aos 

servidores. Não vou entrar em polêmica de Deputado 

que quer que não pague para o outro não levar 

vantagem, para o outro não ganhar. Não estou 

preocupado com isso. Eu vou confiar na palavra do 

Governador Paulo Hartung comigo.  E se isso não 

ocorrer até o final do ano eu vou ter o direito de dizer 

– eu espero que não aconteça –, que S. Ex.ª não 

cumpriu a sua palavra porque S. Ex.ª disse a mim, ao 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes e ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski, antes de começarmos as 

reuniões. Visitei S. Ex.ª, falei da nossa disposição e 

S. Ex.ª disse que isso é fato consumado, não tem mais 

como retroceder. Para isso já tem dinheiro, isso é um 

fato consumado. Os servidores têm direito e vão 

receber. Eu confio nisso. Não tem que se confiar em 

mais ninguém. Não tem que confiar em boato de 

Whatsapp, em boato de corredor, em boato de 

restaurante. Isso não me interessa. O que me interessa 

é acreditar que o meu Estado tem um governador que 

tem palavra. Não me interessa outra conversa. Se não 

acontecer o pagamento, eu vou ser obrigado a dizer 

que o Espírito Santo não tem a palavra como um 

compromisso sério. Estou tranquilo na condução do 

desempenho da coisa. A Comissão, através dos 

Senhores Deputados Sergio Majeski e Gilsinho 

Lopes e através do nosso nome, demos ao Presidente 

desta Casa, que é quem tem o poder para negociar 

entre Poderes, uma carta autorizando que  faça o 

entendimento com o governador do Estado, que é o 

lógico. Não somos nós, deputados, que temos que 

ficar pedindo audiência para tratar disso. Quem tem 

que tratar disso é o presidente da Casa e S. Ex.ª, com 

certeza, está fazendo o trabalho de conseguir essa 

reunião com o governador. Não precisamos ficar com 

pressa de que essa reunião vai ser hoje ou amanhã. 

Nós temos que torcer e trabalhar para que ela 

aconteça. Eu tenho a expetativa de que vai acontecer, 

eu tenho essa fé que vai acontecer. Eu conheço a 

história política do governador Paulo Hartung, 

conheço o espírito público e a determinação política 

de S. Ex.ª e não acho que S. Ex.ª vai assumir essa 

posição de não deixar isso acontecer porque hoje, 

Senhor Deputado Doutor Hércules, a bola está no pé 

do governador Paulo Hartung. Os funcionários só não 

vão receber se S. Ex.ª falar que não vão receber. Não 

adianta reclamar com o presidente da Assembleia, 

reclamar comigo ou reclamar com ninguém. Quem 

fala que vai pagar e fala que pode pagar é o 

governador porque é S. Ex.ª quem precisa autorizar a 

Procuradoria a fazer o acordo. O resto está tudo 

acertado. Quando nós pegamos a Comissão dos 

11,98% não tinha praticamente nada conclusivo. 

Tinha muito trabalho feito pelos outros deputados, 

mas não tinha conclusivo no sentido de saber qual era 

a relação de servidores, quanto era que cada um ia 

receber e nem um acordo de valores. Então, hoje, já 

tem toda a relação de quem tem direito, todo mundo 

que tem direito já está com o nome e com o valor, já 

tem o acordo de quanto o Estado concorda em pagar. 

Então, eu acredito que isso vai sair porque se não 

fosse sair, gente, é só pensar com capacidade, por que 

o governador vai deixar de fazer isso se S. Ex.ª até 

agora se comportou com a palavra mantida de que vai 

resolver? Vocês acham que o procurador do Estado ia 

fazer acordo com o sindicato de servidores sem o 

governador saber? Você acha que tem alguém 

inocente nisso? Se o procurador do Estado sentou 

com o Sindilegis, ele fez o acordo de valores, Senhor 

Deputado Amaro Neto. Então, é lógico que ele 

consultou o governador antes porque ele não iria para 

uma mesa de discussão com o sindicato sem 

comunicar ao governador, sem dizer qual é o valor 

porque não é o procurador quem deu o valor. O 

procurador apresentou a proposta e o governador 

falou que pode fechar. Foi isso que aconteceu. Tem 

gente que fica no Whatsapp o dia inteiro e diz: Ah,  

nós não vamos receber; que fulano é miserável; que 

fulano é filho de uma égua; que fulano é não sei o 

que. Isso é desespero de quem precisa entender que 

mesmo que você tenha aperto financeiro, mesmo que 

você tenha dificuldade, mesmo que você tenha ânsia 

de receber uma coisa, você não pode perder a 

educação, o juízo, o raciocínio, a lógica de dialogar 

porque todo mundo tem o momento e tem a hora de 

fazer com que as coisas aconteçam.  

Eu estou entre aqueles que até o início do 

recesso vou manter meu respeito, minha admiração, e 

meu crédito na palavra do governador do Estado. Não 

vou arredar pé disso. Não contem comigo para fazer 

crítica a ninguém, não contem comigo para ficar 

falando nesse assunto até o dia 17, que é o dia do 

início do recesso parlamentar. Está entregue ao 

presidente da Assembleia, que é um político 

experiente, é um homem que sabe lidar no contato 

com as autoridades e vai conseguir fazer isso 

acontecer. Basta que tenhamos calma e  respeito 

pelas pessoas que estão nos representando. Não se 

consegue nada através do desespero. Espero que todo 

mundo possa entender isso e possa se comportar de 

maneira digna e democrática e com cidadania. 

(Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado Freitas) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Parabéns, Senhor Deputado 
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Enivaldo dos Anjos. A palavra de Deus diz: Que o 

sol não se ponha antes que você acerte com o 

trabalhador o seu salário. Por muitas vezes o sol já se 

pôs, mas o salário ainda não chegou. Isso é grave.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, orador inscrito.   

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e meus 

colegas que ainda estão em plenário, funcionários da 

Casa e aqueles que nos assistem pela TV Ales, mais 

uma vez reforço as palavras do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, tanto às questões relativas à 

Casa quanto aos 11,98% dos funcionários desta Casa. 

Uma vez conversava com o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho... É constrangedor para nós, 

Deputados, que isso não se resolva. Isso é algo que já 

extrapolou todos os limites se tudo está dentro do 

encaminhamento que deve ter. Parece-me que falta 

somente a vontade de alguém que está travando um 

determinado ponto. Mas concordo com o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos que não é possível que 

o governador faltará com a palavra, porque senão 

poderemos dizer, como o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos disse, que o governador faltou mesmo com 

a palavra.  

Com relação à questão do procurador, sobre a 

qual o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos falava, é 

que nesta Casa, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, ocorrem muitas coisas estranhas. Esta é uma 

Casa que deveria primar pela transparência acima de 

tudo e cumprir tudo ao rigor da lei, afinal de contas é 

chamada de Casa de Leis.  

Sou professor há quase trinta e um anos e 

tenho repetido isso. Sou um professor relativamente 

chato. Por exemplo, se a regra na escola é de que a 

aula comece às 7h, começa-se a aula às 7h, pois nesse 

horário estou dentro da sala de aula para começar a 

aula e não me encaminhando para a sala de aula. Às 

7h eu devo começar a aula. Depois do recreio, a aula 

começa às 10h, horário em que estou na sala de aula 

para começar a aula e os alunos também devem estar 

na sala, mas se eles não estão, começo a aula e não 

permito que entrem mais, porque essa é a regra.  

Se uma regra é boa ou ruim não interessa; ela 

precisa ser cumprida por todos. Vejo nesta Casa um 

descumprimento geral de regras muitas vezes neste 

plenário, porque o que o Regimento diz tantas vezes 

não é cumprido aqui dentro. Não se trata de eu gostar 

ou não de leis ou de regras. Elas precisam ser 

cumpridas. Se elas não são boas, vamos então mudar 

as regras e as leis? Assim, poderemos confiar no 

andamento de qualquer coisa.  

Esta Casa peca, em muitos sentidos, na 

questão de cumprimento de normas, regras e leis, 

mas deveríamos dar exemplo desse cumprimento, 

tanto os Deputados quanto os servidores, sem 

exceção.   

Estou muito preocupado, Senhores 

Deputados Padre Honório e Enivaldo dos Anjos, com 

a questão do orçamento. Hoje termina o prazo para 

que os Deputados coloquem suas emendas tanto no 

orçamento quanto no PPA, mas já foi dito nesta Casa 

– isso está gravado – que o próprio presidente desta 

Casa disse em alto e bom som, na época em que 

foram canceladas as audiências públicas pelo Estado, 

que o orçamento acabava sendo aprovado do jeito 

que o governo queria. Isso me preocupa muito.  

Tenho acompanhado vários Deputados se 

empenhando para fazer emendas importantes. É 

fundamental que isso seja apreciado e considerado. O 

orçamento é a peça principal a ser votada nesta Casa. 

O Legislativo é uma Casa que não tem muito poder 

quando se fala em mexer com o dinheiro, mas com o 

orçamento tem. Os Deputados podem mexer no 

orçamento do jeito que bem entenderem; podem 

revisá-lo do começo ao fim e podem propor e mexer 

com as verbas destinadas àquele ou àquele setor.  

Este é o momento de aproveitarmos então. 

Para nós, como legítimos representantes do povo, 

venhamos a apresentar emendas, que se coadune com 

aquilo que a sociedade precisa e quer. O governo não 

é dono da verdade. O Executivo não é o dono da 

verdade.  

Sinto, às vezes, que o próprio orçamento e o 

PPA, assim como a LDO, foram feitas não com um 

primor e algo muito bem pensado, mas foram feitas 

de tal forma que o governo sabe que se precisar 

mexer no orçamento durante o ano em vigor poderá 

fazer, porque poderá contar com o apoio de grande 

parte desta Casa.  

Então estou muito preocupado! Quero que as 

minhas emendas, que aquilo que pensei junto com a 

minha equipe, seja muito bem apreciado e muito bem 

analisado, e que não estejamos aqui fazendo papel de 

tolos, ou seja, nos empenhando em prol daquilo que 

interessa à sociedade para que depois o orçamento 

seja votado tal qual chegou a esta Casa, ou seja, do 

jeito que o Executivo mandou para cá. Espero 

sinceramente que isto não ocorra de forma nenhuma! 

 O Senhor Deputado Gilsinho Lopes 

mencionou a questão do funcionalismo público, que 

tenho mencionado desta tribuna várias vezes. 

Infelizmente este ano o governo não sinalizou com 

um centavo de reposição da inflação. É lamentável! 

A reposição da inflação é um direito. Se o estado está 

numa penúria muito grande, que acenasse com o que 

fará para que os funcionários públicos não acumulem 

essas perdas imensas que vêm tendo, porque já 

perderam no ano passado, já acumularam uma perda 

muito grande no ano passado; acumularam uma perda 

de dois dígitos, praticamente, este ano, e pelo que 

consta o orçamento deste ano, vão acumular mais 

perdas para o ano que vem. Isso precisa ser olhado de 

uma forma mais criteriosa. 

 Não vai dar muito tempo para falar sobre 

isso, mas voltarei a falar. Ontem, o governo anunciou 

mais uma Escola Viva, mais uma vitrine, em Muniz 

Freire. Imaginem, Muniz Freire! O secretário da 

Educação disse que foi a sociedade que escolheu. 
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Estaremos em Muniz Freire esta semana para 

averiguar se realmente foi a comunidade que assim o 

quis e para onde vão os demais alunos daquela 

escola. 

 Curiosamente, ontem, o secretário da 

Educação disse que o estado vai liberar quarenta 

milhões de reais para reformas das escolas. Mas 

depois S. S.ª disse na matéria, que assisti tanto na 

televisão como li no jornal, que não são quarenta 

milhões para reforma, são para a manutenção, Senhor 

Deputado Padre Honório. Manutenção do quê? 

Visitei cento e quinze escolas até sexta-feira da 

semana passada. Dessas cento e quinze, pelo menos 

umas quarenta precisariam ser construídas uma 

escola nova, ou então uma reforma profunda. Não 

tem mais o que fazer. Ah! É uma manutenção para 

telhado, pintura. Isso não resolve mais nada.  

 Em Atílio Vivácqua, a escola está caindo na 

cabeça dos alunos e dos professores e nem consta 

naquela lista que esta escola passará pelo menos por 

manutenção; a escola Caboclo Bernardo, em 

Aracruz, é uma vergonha deixá-la naquele estado, e 

não é uma questão de manutenção. 

 Não sei o que o secretário da Educação e o 

governo estão dizendo quando falam que vão liberar 

quarenta milhões de reais para manutenção de 

escolas. Ora, mais da metade das escolas precisam de 

reformas profundas! Algumas precisam ser 

demolidas e construídas novamente. 

 Estranhamente se fala em Escolas Vivas, em 

algo que vai revolucionar o ensino enquanto se vê 

uma quantidade imensa de escolas em petição de 

miséria. 

 A escola a que me referi, de Atílio Vivácqua, 

a infiltração nessa escola é tamanha, Senhor 

Deputado Padre Honório! O auditório já foi isolado. 

São dois prédios, um deles já foi completamente 

isolado porque não tem condição de uso. No dia em 

que estivemos lá, estava chovendo. Não se podia dar 

dois passos dentro da escola sem que não tivesse 

goteira, seja no corredor, na sala dos professores, nas 

salas de aula ou pelas escadas. 

Tenho assomado a esta tribuna tantas vezes 

falar sobre isso e continuo afirmando que a política 

educacional do Estado do Espírito Santo está 

completamente errada. E o secretário demonstra, 

cada vez mais, que não entende nada de educação 

básica. E com o aval do governador, que se 

comprometeu tanto com a educação durante sua 

campanha eleitoral, mas não demonstra isso na 

prática. Muito obrigado. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Parabéns, Senhor Deputado 

Sergio Majeski. Essas reflexões e esse debate são 

muito importantes para a retomada. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado, 

orador inscrito. 

 

O SR. FREITAS – (PSB – Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente Padre Honório, meu 

diretor espiritual, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, em número reduzido neste momento no 

plenário, falarei para a sociedade capixaba, mas, 

particularmente e de forma especial para a sociedade 

mateense.  

Quero falar para nossa população do 

município de São Mateus. Espero que, neste 

momento, nosso pronunciamento consiga atingir um 

grande número de telespectadores que estão nos 

assistindo pelo sinal da Rede Sim em São Mateus. 

Preciso falar um pouco, Senhor Deputado 

Padre Honório, e quero contar com a atenção de V. 

Ex.ª e de meus colegas que ainda estão em plenário 

para um problema crônico, que se torna calamidade 

pública, atingindo a todos nós, mateenses. 

Estamos vendo uma discussão em função do 

desastre de Mariana em Minas Gerais, que vem 

atingindo o Espírito Santo, principalmente Baixo 

Guandu e Colatina. É uma grande mobilização, uma 

grande comoção, mas até agora, neste exato 

momento, já se vão dez dias falando desse tema. 

Colatina está completamente mobilizada e 

preparada para a falta de água que irá acontecer 

naquele município a partir de agora e que já 

aconteceu em Baixo Guandu desde ontem.  É uma 

grande mobilização. Até com o Exército chegando a 

Colatina, porque faltará água naquele município.  

Senhores Deputados Padre Honório e Sergio 

Majeski, hoje, completamos quarenta e oito dias que 

o município de São Mateus não tem água potável. 

Quarenta e oito dias que o município não tem água 

potável para uso humano, para uso de animais, para 

uso nenhum. Infelizmente, ainda não temos uma 

força tarefa em nosso município para socorrer o 

nosso povo, para socorrer os mateenses.  

Estamos com a água altamente salinizada, 

completamente imprópria para o uso humano, para 

uso de animais, para o consumo, uma água que atinge 

mais de 5.000 ppm’s, quando o recomendável, o 

aceitável para o consumo humano é até 250 ppm’s. A 

água no nosso município de São Mateus ultrapassa 

5.000 ppm’s (partícula por porção de cloreto de 

sódio). 

É importante dizer que a água do mar in 

natura é da ordem de 30.000 ppm’s. Estamos a um 

sexto da água do mar in natura. Essa é a água 

fornecida hoje para o consumo dos mateense, ou seja, 

é muito mais que uma calamidade pública. Repito: 

quarenta e oito dias nessa situação. Infelizmente, 

ainda não temos aceno. 

Precisamos de um aceno, precisamos de uma 

força tarefa, precisamos de perfuração de poços 

imediatamente, precisamos do Exército em São 

Mateus para acolher, para acudir, para dar uma 

resposta urgente e emergente ao nosso povo. Não 

aguentamos, não suportamos mais e o povo mateense 

diz isso.  

Estamos esperando com ponderação, com 

equilíbrio. Precisamos reconhecer o esforço da 
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Prefeitura, com seus caminhões-pipa, com a 

contratação do que está podendo de caminhões-pipa. 

Mas precisamos reconhecer ainda muito mais a 

responsabilidade social de um empresário de água 

mineral. Desprovido do enriquecimento e da 

angariação de lucro e rentabilidade – e faço questão 

de citar o nome da água mineral dele, Água Mineral 

Açaí, de São Mateus –, esse empresário está 

fornecendo, há mais de um mês, água diuturnamente 

à sociedade mateense, água mineral de sua fonte, de 

graça.  

É preciso reconhecer a responsabilidade 

social do empresário Daniel Santana, para quem 

tiramos o chapéu e rendemos homenagens, porque 

tem ajudado muito. Mas não tem sido suficiente. 

Temos mais de cento e vinte e cinco mil pessoas que 

moram em São Mateus e vivem hoje a carência do 

alimento principal para nossas necessidades.  

 Sessenta e sete por cento do corpo humano é 

composto por água. Vivemos muito tempo sem 

alimento, mas não conseguimos viver sem água em 

hipótese nenhuma. Portanto, precisamos ser ouvidos 

e atendidos. Estamos pedindo clemência de todos os 

poderes, para que possam ajudar o município de São 

Mateus, que precisa de ajuda.  

 A mobilização é muito forte em Colatina e 

em Baixo Guandu e quero parabenizar. A solução 

praticamente já existe. Colatina vai passar a não ter 

água potável a partir de agora, mas há dez dias tem 

uma mobilização muito forte. Repito, o Exército 

chegou a Colatina.  

 Estamos precisando do Exército no 

município de São Mateus. Precisamos de orientação e 

de uma força tarefa. Quero acreditar que, além de 

medidas emergenciais urgentes neste momento, 

precisamos agora ter coragem de tomar medida mais 

cabível neste momento, para resolver nosso problema 

de longo prazo e não somente o emergencial. O 

emergencial precisa e peço clemência, mas além de 

resolver o emergencial, precisamos não ter mais que 

conviver com esse problema no município de São 

Mateus, porque é de longa data que isso acontece, a 

cada ciclo de seca, às vezes todos os anos.   

 É preciso que, neste momento, tenhamos 

coragem de tomar uma atitude racional, equilibrada e 

de longo prazo. Repito: o que mais defendo e tenho 

defendido, o que tenho tido oportunidade de falar e 

onde tenho tido oportunidade, tenho falado, que o 

Espírito Santo é o primeiro Estado do Brasil, dos 

vinte e sete estados federados, a ter legalizado o 

modelo de locação de ativos em seu Tribunal de 

Contas, proposto e pensado pelo município de São 

Mateus. 

 Quero explicar aos mateenses que estão me 

ouvindo o que é locação de ativos. Locação de ativos 

é quando se licita uma obra altamente necessária, 

grande, que o município não tem condição de fazer 

com seus recursos, seu cofre e seu financeiro. Licita-

se a obra necessária e uma empresa particular ganha 

essa licitação, faz a obra toda com recursos próprios 

e, depois, loca esse ativo. O que foi construído torna-

se um ativo e loca-se esse ativo para o município. E o 

que temos licitado e com concorrência ganha no 

município de São Mateus, é esse modelo de locação 

de ativos e uma obra de cento e treze milhões de 

reais. Então, é um volume de dinheiro muito grande e 

que, se contratado, precisa ser aplicado em dois anos. 

Não tem nenhum outro modelo que coloca cento e 

treze milhões de reais, em dois anos apenas, em 

município nenhum.  

 Neste momento, não vejo alternativa. Neste 

momento, o melhor para São Mateus  é a locação de 

ativos, é contratar, é assinar o contrato com essa 

licitação, é pedir clemência ao Tribunal de Contas. Se 

precisar licitar novamente, tem que licitar; se precisar 

adequar o edital colocado na rua, vamos adequar. 

Mas precisa colocar a locação de ativos. Depois, em 

dois anos, aplicado cento e treze milhões de reais, aí 

sim, esse ativo, que foi construído por uma iniciativa 

privada, é locado para o SAAE. Então, permanece o 

SAAE e prevalece o SAAE.  

 Aí sim, depois desse ativo, depois de dois 

anos, depois que tivermos uma estrutura, poderemos 

pensar em concessão pública ou privada. Defendo e 

defendi muito a concessão pública. A Cesan tem 

condição, tem capacidade de investimento, 

capacidade de endividamento, de tomar recursos 

emprestados para fazer obra. Depois de colocada a 

locação de ativos, pensamos na concessão. De 

repente podemos fazer a concessão pública para a 

Cesan, que tanto já tentamos. Tem alguns 

oportunistas que, quando vamos fazer a locação 

pública, posicionam-se contrários somente para tirar 

proveito de um momento ruim que passa nossa 

cidade.  

Defendi e continuo defendendo a concessão 

pública, mas neste momento é importante contratar a 

locação de ativos para colocá-la em São Mateus; dois 

anos são cento e treze milhões de reais. Isso 

resolveria pelo menos por trinta anos o nosso 

problema.  

Tivemos oportunidade de pedir ao 

governador Paulo Hartung, de quem tivemos a 

sensibilidade quando mostramos, na visita da entrega 

do Minha Casa, Minha Vida, de forma muito perfeita 

o córrego Bamburral e a tão necessária barragem para 

represarmos uma água que já está chegando ao mar, a 

água do córrego Bamburral. Precisamos fazer aquela 

barragem e mudar o nosso ponto de captação para o 

córrego Bamburral. Teríamos uma solução quase que 

definitiva.  

O governador foi totalmente sensível, 

receptivo com a sugestão. Acenou com a 

possibilidade de nos ajudar dizendo que a Secretaria 

de Agricultura, através do Idaf, fará uma visita no 

local e iniciará o projeto para fazer uma barragem no 

Córrego do Bamburral.  

Estamos mobilizados e conscientes do nosso 

dever. Estamos posicionando há muito tempo o nosso 

pensamento. Infelizmente, não temos uma caneta 
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para definir o que fazer e a hora de faz. Mas tenho 

uma sensibilidade muito grande e a responsabilidade 

que o povo de São Mateus, por três vezes 

consecutivas, conferiu a mim confiando em meu 

trabalho. E é por isso que estamos nos posicionado.  

O melhor modelo neste momento é, primeiro, 

pedir clemencia para todos os Poderes - municipal, 

estadual e federal – para que possam nos ajudar neste 

momento. Depois, não deixar de tomar a medida 

necessária, do meu ponto de vista, que é a locação de 

ativos, que resolverá o nosso problema por trinta 

anos. E, em um terceiro passo, fazer uma concessão 

pública do nosso SAAE. Sabemos que ele não tem 

recursos para fazer os investimentos que o município 

tanto precisa ao longo dos tempos. Muito obrigado, 

Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO 

MAJESKI - PSDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório, orador inscrito.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, o Senhor 

Presidente Sergio Majeski fica muito bem nessa 

Mesa.  

Temos a boa notícia de que no norte do 

estado, e aqui também, a chuva começou a cair. Se 

Deus quiser, com a sua continuidade teremos muitos 

problemas sendo pelo menos aliviados.  

Endossando um pouco a palavra do Senhor 

Deputado Freitas, temos um problema sério lá no 

Km41, em Nestor Gomes, em função também da 

precariedade dos serviços de água tratada naquele 

distrito, que é mais que uma cidade. 

Conversei com o diretor do Saae, Luis Carlos 

Sossai, que apresentou um projeto de tratamento para 

Nestor Gomes. O prefeito Amadeu Boroto, 

empreendedor, que fez e faz muito por São Mateus, 

viu a possibilidade de se fazer o dique e, assim, 

impedir que a água do mar avance para o Rio Cricaré. 

 Faço uma referência, estava previsto que eu 

conversasse um pouco sobre isso, mas o Senhor 

Deputado Sergio Majeski já fez um debate bom sobre 

a notícia publicada no jornal sobre o investimento de 

quarenta milhões para a reforma das escolas. 

 Quando vi o impacto, achei muito importante 

e pensei que esse dinheiro seria utilizado realmente 

para recuperar várias escolas que estão em péssimas 

condições de trabalho e em estudo. Vejo as escolas 

famílias, que muitas vezes não têm o mínimo 

necessário para o seu funcionamento, com 

infraestrutura necessitando de reparos urgentes... 

 Quando a gente chega a uma casa limpinha, 

toda organizada, com todos os equipamentos 

funcionando, a gente se sente até mais feliz dentro 

daquele espaço. A escola é muito mais que isso, não 

é um lugar onde o aluno deve se sentir obrigado a 

ficar, mas onde deve gostar de ir, não apenas para 

buscar conhecimento, mas por ser um lugar onde 

realmente a educação é levada a sério. 

 Sugeri ao secretário de Educação que fizesse 

um cronograma das reformas dessas escolas durante 

o ano de 2016 e colocasse no papel para que 

possamos trabalhar isso junto com o corpo docente e 

discente, criando um ambiente favorável à educação.  

Os alunos das escolas, por exemplo, em 

Águia Branca, que têm o CIE, onde, no governo 

passado, foi eliminado um espaço para uma nova 

turma e não foi construído um novo no lugar, estão 

sem o espaço antigo e sem o novo. 

Também estive em Central Carapina, em uma 

escola onde foi iniciado, não diria nem quadra, mas 

um espaço onde os alunos poderiam se abrigar nos 

períodos de intervalo, após as aulas ou para a aula de 

Educação Física. A obra está parada e as coisas não 

andaram até agora. Aqueles meninos já não têm 

espaço nenhum, e o único que resta está impedido de 

ser utilizado por ter sido invadido por vândalos que 

oferecem perigo aos alunos, à escola e à comunidade. 

Como serão administrados esses quarenta 

milhões e quais sãos as prioridades da Secretaria de 

Educação para a aplicação desse dinheiro? Será que 

os conselhos de escola serão ouvidos? Será que os 

professores e as escolas do campo serão ouvidos? 

Acredito que tudo que é combinado acaba não sendo 

complicado. Se existem o diálogo, a partilha e a 

busca de uma aplicação mais objetiva, o resultado do 

dinheiro público será melhor. 

Costumo dizer que quando trabalhamos na 

igreja transformamos mil reais em dez mil reais. Com 

o dinheiro público precisaríamos fazer a mesma 

coisa. O dinheiro da igreja é sagrado, mas o dinheiro 

do imposto é mais sagrado ainda, porque a pessoa 

entrega o dízimo à igreja que participa, mas se o não 

fizer, não tem uma fiscalização em cima, não tem 

alguém dominando o dizimista; a pessoa trabalha sua 

consciência e sua conversão para entregar seu 

dízimo. Mas, com o imposto não é assim, todos são 

obrigados a entregá-lo, dos pequenos aos maiores. Os 

maiores têm mais facilidade de sonegar, agora os 

pequenos não têm nem como sonegar. 

Esse dinheiro que é entregue pelos impostos 

é sagrado! Se temos uma consciência cristã, se temos 

uma formação cristã, se temos um compromisso 

cristão, um dia seremos cobrados por isso. Porque 

nos colocamos à disposição para fazer a gestão 

daquilo que é de todos e transformamos o que é de 

todos em bem particular e administramos do nosso 

próprio jeito, da nossa própria maneira e acabamos 

por prejudicar uma série de pessoas que precisam que 

esses recursos cheguem para dar qualidade de vida às 

crianças, aos adolescentes, aos jovens e mais 

tranquilidade às famílias. 

Entendo que existe um foco, um olhar, para 

as Escolas Vivas, mas entendo que deveria ter esse 

mesmo olhar, essa mesma preocupação e esse mesmo 

interesse por essas escolas que há muitos anos estão 

sobrevivendo, mas que são vivas, na realidade. Elas 

precisam de quê? De uma roupagem melhor.  
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Há professores nessas escolas que trabalham 

de manhã, de tarde e à noite, e há alunos que estão se 

dedicando e tendo alto índice de aprovação, às vezes, 

inclusive, como referências quando se pratica a prova 

do Enem. Esses alunos muitas vezes têm o mínimo 

de condições dentro da estrutura física para terem 

aquela qualidade que merecem. 

Deixamos mais uma vez o nosso clamor ao 

Estado e ao secretário de Educação para que faça da 

aplicação desse recurso não apenas um puxadinho 

nas escolas. Estive na comunidade quilombola de 

Linharinho, onde encontrei uma escola do campo, 

com mais de quarenta alunos, sem estrutura 

necessária para seu funcionamento. Tudo acontece na 

mesma sala, inclusive a alimentação. 

Precisamos aplicar esse recurso de uma 

maneira mais propositiva e objetiva para que aqueles 

que necessitam possam receber aquilo que lhes é de 

direito.  

Ao mesmo tempo, queremos dizer a todos 

que moram em Barra de São Francisco que na 

próxima sexta-feira, às 10h, estaremos lá discutindo 

segurança pública em uma audiência pública 

presidida pelo Senhor Deputado Euclério Sampaio. 

Será a grande oportunidade do município se 

aprofundar um pouquinho nesse debate, levando mais 

oportunidade.  

Aproveito para parabenizar o Eliseu, daquele 

município, que acabou de coordenar a formatura do 

Proerd. Ele faz um grande trabalho em Paulista. 

Eliseu e moradores de Barra de São Francisco, 

participem da nossa audiência pública que acontecerá 

na próxima sexta-feira, às 10h.  

Uma boa-tarde a todos e que Deus abençoe a 

vida de todos! (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO 

MAJESKI – PSDB) – Obrigado, Senhor Deputado 

Padre Honório. V. Ex.ª está coberto de razão. A 

situação das escolas é de penúria. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, orador inscrito. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, nosso 

prezado professor, Deputado Sergio Majeski, 

professor é uma das profissões mais importantes. O 

professor é o nosso orientador que admiramos desde 

a infância. Os meninos gostam de imitar os 

professores e as meninas, as professoras. O professor 

é um sacerdote, não é um Padre Honório, mas é um 

sacerdote que molda muitas crianças, e molda para o 

bem. Isso é importante. É muito bom termos nesta 

Casa um professor, um educador, e do quilate do 

professor Sergio Majeski. 

 Falarei um pouco sobre essa questão da 

educação que o Senhor Deputado Padre Honório vem 

fazendo, principalmente, no interior, e a importância 

desse trabalho. Tenho um pedacinho de terra e lá tive 

um técnico agrícola que veio da escola família, e 

agora tenho outro, o irmão que ficou lá. O primeiro 

saiu e hoje é engenheiro agrônomo concursado do 

Estado. Saiu e deixou seu irmão, que trabalha 

conosco até hoje. 

 A importância da escola agrícola é fixar o 

homem no campo, fazer com que ele tenha condição 

de sobreviver, apesar de todos esses descaminhos, 

que a política não olha para esse produtor, para esse 

trabalhador. 

Conheço, Senhor Deputado Padre Honório, 

uma comunidade que se chama Palmeiras, a doze 

quilômetros do centro de Mimoso do Sul, porque vi 

no Globo Rural, o nosso amigo José Cláudio, 

apresentar uma coisa tão simples, e lá vi também e V. 

Ex.ª tem falado aqui, e parece que os prefeitos não 

ouvem muito, principalmente do interior, a questão 

da caixa seca ou caixa de contenção. É uma coisa tão 

simples e tão barato, que fixa a água no local da 

chuva. Ficamos tristes olhando isso, porque com uma 

retro durante um dia faz-se inúmeras caixas secas ou 

caixas de contenção. Posso provar isso porque 

recuperei uma nascente que estava seca há dez anos 

com esse projeto, com doze caixas secas apenas. 

Custou muito barato, fui eu quem pagou. Não foi 

Prefeitura, não foi Governo. Paguei do meu bolso, 

como tenho que fazer. Mas acontece que a 

propriedade familiar, a propriedade pequena é a 

Prefeitura, é o Governo do Estado que tem de ajudar 

esses projetos. 

Fico triste também, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, quando vejo pela televisão passar aquela 

lama, os rios sendo enlameados, não vou dizer que 

estão sendo inundados, porque estão sendo é 

enlameados mesmo. Mas não vemos mata ciliar, 

Senhor Deputado Padre Honório.  

Vejo também a realidade do rio Jucu. Fiz 

vinte e seis vezes a descida do rio Jucu. Vinte e cinco 

vezes saímos da ponte de Viana. Quem faz isso muito 

bem, quem organiza, capitaneia isso é o Eduardo 

Pignaton, da Barra do Jucu, meu amigo. Este ano não 

pudemos descer de Viana. Descemos de Caçaroca, 

porque o rio não tinha água. Mas quando descíamos 

de Viana ou ainda de Caçaroca, víamos que não tem 

mata ciliar.  

Pelas imagens da televisão vocês irão 

observar que é o barro no leito do rio, e nas margens 

não há árvores, não tem nada. Então, toda chuva que 

cai carrega a terra para o leito e vai assoreando o rio. 

Ainda há uns ambientalistas, que não entendo muito 

bem e não gosto de falar do que não entendo, mas 

não entendo por que não deixam tirar areia do fundo 

do rio. O rio está assoreado. Temos que tirar a areia, 

e a areia mais cara, a mais nobre para a construção 

civil é a areia lavada do fundo do rio, e não deixam 

colocar as bombas. 

Em alguns municípios, como Santa 

Leopoldina, parece que fazem isso. O Senhor 

Deputado Sergio Majeski deve passar sempre por ali, 

pois é da região de Santa Maria de Jetibá. Mas na 

beira do rio Mangaraí por ali, vemos bombas 
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retirando areia. 

O tempo acabou, infelizmente, tenho que 

parar de falar, pois sou muito regimentalista. Então, 

encerro minha fala neste momento. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO 

MAJESKI – PSDB) - Findo o tempo destinado a 

presente sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, 

convoco os Senhores Deputados para a próxima, 

solene, hoje, às 19h, conforme requerimento do 

Senhor Deputado Edson Magalhães, aprovado em 

Plenário, em homenagem aos diretores escolares, e 

comunico que haverá sessão ordinária dia 18 de 

novembro de 2015, para a qual designo Expediente: 

O que ocorrer cuja Ordem do Dia é a seguinte: 

discussão única, em regime de urgência, dos Projetos 

de Lei n.
os

 174/2015, 244/2015, 455/2015, 458/2015 

e 454/2015; discussão especial, em 3.ª sessão, dos 

Projetos de Decreto Legislativo n.
os

 116/2015, 

117/2015 e  118/2015; discussão especial, em 2.ª 

sessão, dos Projetos de Decreto Legislativo n.
os

 

119/2015, 120/2015, 121/2015 e 122/2015; discussão 

especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 19/2015; discussão especial, em 

1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 255/2015, 

379/2015 e 420/2015.  

 

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às dezoito horas. 

 

 *De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixou de comparecer a presente sessão o 

Senhor Deputado Guerino Zanon. 

 

 

 

QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 

SOLENE DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 

DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO EDSON 

MAGALHÃES OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Senhoras e senhores, 

telespectadores da TV Ales, boa-noite! É com 

satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo recebe todos para a sessão solene em 

homenagem ao Dia do Diretor Escolar. 

 Essa data celebra o profissional responsável 

por gerir e administrar as decisões da escola, 

colaborando para construir um bom ambiente para os 

professores, alunos e demais colaboradores dos 

colégios. 

 Neste momento, convido à Mesa o Senhor 

Deputado Edson Magalhães, proponente da sessão; a 

Senhora Deputada Luzia Toledo, Vice-Presidente da 

Assembleia Legislativa; o Senhor Deputado Bruno 

Lamas, Vice-Presidente da Comissão de Educação; o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 1.º Secretário 

da Mesa Diretora; as Senhoras Deputadas Eliana 

Dadalto e Raquel Lessa; o Senhor Deputado Sergio 

Majeski e o Senhor Gabriel de Araújo Costa, vice-

prefeito do município de Guarapari. (Pausa)  

 

(Tomam assento à Mesa as referidas autoridades) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Composta a Mesa, convido 

todos para, de pé, ouvirmos a execução dos Hinos 

Nacional e do Espírito Santo. (Pausa)  

 

(É executado o Hino Nacional e o do Espírito 

Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido para compor a Mesa o 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

 

(Toma assento à Mesa a referida autoridade) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Passo a palavra ao Senhor 

Deputado Edson Magalhães, para proceder à abertura 

dos trabalhos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES) – Boa-noite a todos. Invocando a 

proteção de Deus, declaro aberta a sessão. 

Solicito ao Senhor Deputado Bruno Lamas 

que proceda à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Bruno Lamas lê 

Deuteronômio, 32:2) 
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES) – Dispenso a leitura da ata da 

sessão anterior e informo aos Senhores Deputados e 

demais presentes que esta sessão é solene para 

homenagear os diretores de escola, conforme 

requerimento de minha autoria, aprovado em 

Plenário. 

É com alegria muito grande que recebemos 

todos os diretores e diretoras nesta noite para serem 

homenageados. Desde já, agradeço aos meus colegas 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Luzia Toledo, 

Raquel Lessa, Eliana Dadalto, Marcos Bruno, Sergio 

Majeski e Enivaldo dos Anjos. Aproveito para 

cumprimentá-los na pessoa de Gabriel de Araújo 

Costa, vice-prefeito de Guarapari. É com muita 

satisfação que recebemos V. S.ª nesta noite para 

abrilhantar ainda mais os trabalhos e as homenagens 

a todos os diretores e diretoras. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 
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SARKIS FILHO) – Neste momento, fará uso da 

palavra a Senhora Deputada Luzia Toledo, Vice-

Presidenta da Assembleia Legislativa e presidenta da 

Comissão de Educação. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB – Sem 

revisão da oradora) – Boa-noite a todos! Esta sessão 

solene é em homenagem ao Dia do Diretor de 

Escola, comemorado dia 12 de novembro.  

Cumprimento o Senhor Deputado Edson 

Magalhães, presidente desta sessão solene, S. Ex.ª foi 

prefeito de Guarapari e teve um compromisso muito 

grande com a educação. Portanto é muito importante 

ver S. Ex.ª nesta Casa trazendo o que temos de mais 

importante da educação, que é quem a dirige, o 

gestor. Todos que estão diretores são professores e 

são diretores. Falarei rapidamente sobre isso, mas 

antes cumprimento meus colegas, senão não me 

sentirei bem. 

Cumprimento o Senhor Deputado Bruno 

Lamas, Vice-Presidente da Comissão de Educação; o 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 1.º Secretário 

desta Casa; o Senhor Deputado Sergio Majeski, 

Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e 

professor; o Senhor Deputado Marcos Bruno, outro 

professor e também membro da nossa Comissão de 

Educação; e minhas colegas, Senhora Deputada 

Raquel Lessa, ex-prefeita de São Gabriel da Palha, 

que também fez uma bela gestão e é muito bem 

falarmos sobre isso; e a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, que foi vice-prefeita de Linhares, hoje é 

deputada estadual e é uma apaixonada pela educação; 

cumprimento ainda o Gabriel de Araújo Costa, vice-

prefeito, representando todas as autoridades 

presentes. 

Gostaria de falar muito mais, mas o farei 

rapidamente porque só tenho cinco minutos e já está 

contando meu tempo.  

Quero abraçar as minhas duas 

homenageadas, Fabiola Vasconcelos Patta Sampaio e 

Kênia Cheibub; uma veio de Mimoso do Sul e a outra 

veio de Vila Velha. Em nome das duas, parabenizo 

todas as diretoras, os diretores presentes e seus 

familiares, que compartilham tanto com essa figura 

que fica muito mais na escola do que todos os outros. 

Fui diretora e falarei neste momento como se 

estivesse falando da minha época. Fui diretora na 

Escola Monsenhor Elias Tomasi, em Mimoso do Sul, 

onde comecei. Com vinte e dois anos eu já era 

diretora de mil e duzentos alunos. 

 Hoje estamos dentro da concepção da direção 

democrática, mas, naquela época, não tinha nada 

disso. Íamos muito pela intuição e muita gente dava 

certo. Dei certo, graças a Deus! 

Conheço bem o trabalho da Kênia Cheibub, 

conheço de perto. É uma das escolas em Mimoso do 

Sul que tem a maior avaliação. Quero inclusive 

parabenizá-la. Da mesma forma, a Fabiola 

Vasconcellos Patta Sampaio, na Escola João de 

Medeiros Calmon em Vila Velha. 

 Quero lhes dizer que não acredito em nada 

sem amor. Tudo no magistério, para mim, tem que ter 

amor. A pessoa tem que ter competência, mas, em 

primeiro lugar, tem que ter amor. E, como estamos 

falando de direção, a pessoa tem que ter domínio, 

liderança – não pode ser uma pessoa que não tenha 

liderança -, tem que ser líder, não só do corpo 

técnico, discente e docente. E tem que estar com um 

sorrisão, porque um diretor não pode estar zangado. 

Assim sempre foi e sempre será. 

 A gestão é importantíssima! Hoje temos a 

escola moderna, onde os senhores fazem o 

planejamento estratégico, onde todos compartilham.  

Quero parabenizar o Senhor Deputado Edson 

Magalhães, meu colega, meu amigo, do meu partido, 

PMDB. Quero parabenizá-lo por ter feito esta sessão 

solene, homenageando quem segura a escola de 

modo geral: escola estadual, municipal, pública, 

privada. Enfim, é a direção da escola. Quando tem 

um bom diretor, pode ter certeza de que a escola é 

evidenciada, premiada.  

Que todas e todos sejam muito bem-vindos! 

Esta Casa é do povo, de vocês. Nós, deputados, 

somos passageiros nesta Casa. Só estamos aqui 

porque fomos votados e votadas, mas vocês não. A 

Casa é do povo, portanto sintam-se como se estivem 

em suas casas mesmo.  

Fico muito feliz com esta homenagem aos 

diretores. Na minha época, não fui homenageada, não 

teve um deputado para me homenagear, mas fui 

muito homenageada, graças a Deus, pelos meus 

alunos. Tenho uma história muito bonita, muito forte. 

Fico feliz de a Kênia estar aqui, porque sabe como fui 

diretora, como fui professora, como fui apaixonada e 

fazia absolutamente tudo acontecer, sem a 

experiência que hoje todo o mundo tem. Hoje tem 

todas as práticas. Hoje, como diz o Senhor Deputado 

Sergio Majeski, tem que ter conhecimento. Naquela 

época era na prática mesmo.  

Um beijo no coração! Viva o dia 12, Dia do 

Diretor Escolar. Muito obrigada! (Muito bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Teremos agora uma 

apresentação cultural com os jovens: Isabela e André 

Meriguete.  

  

  (É feita a apresentação) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Parabéns à Isabela e ao André 

Meriguete, que abrilhantaram nossa sessão solene. 

Agradecemos a presença à senhora Marinete 

Pinheiros, secretária municipal de Educação de Rio 

Bananal. 

Neste momento, fará uso da palavra em nome 

dos demais senhores deputados, o Senhor Deputado 

Bruno Lamas, Vice-presidente da Comissão de 

Educação da Assembleia Legislativa. 
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O SR. BRUNO LAMAS – (PSB – Sem 

revisão do orador) – Boa-noite Isabela e André! 

Obrigado pela música, que além de tudo ajuda a 

educar. E ela diz: É só o amor, é só o amor. Eu 

adaptei; para ser professor, diretor nessa nação, só 

com muito amor e por amor. A vocês o meu respeito, 

o nosso respeito e uma salva de palmas. (Palmas!) 

Tenho aqui a honrosa missão de falar em 

nome de meus colegas deputados e dessas belas e 

queridas deputadas. Tenho a obrigação, e faço com 

carinho, de apresentá-las. Queria que ficassem de pé, 

serei breve. Senhoras Deputadas Eliana Dadalto, 

Raquel Lessa e Luzia Toledo, Presidente da 

Comissão de Educação; e Senhores Deputados Edson 

Magalhães, Enivaldo dos Anjos, deputado e 

comendador; Sergio Majeski, deputado e professor; e 

Marcos Bruno, deputado e professor. Em especial, 

Senhor Deputado Edson Magalhães, meu vizinho, 

sentamos ali, juntos. Um amigo, um conselheiro, um 

professor, um apaixonado pela educação, um 

excelente gestor, que deixou suas marcas, suas 

digitais, focado na educação do município de 

Guarapari. Homem de postura, de posições firmes, 

correto. Parabéns pela sensibilidade e por esta justa 

homenagem, meu amigo, para quem também peço 

uma salva de palmas. (Palmas!)  

Hoje é um dia especial para esta Casa de 

Leis, pois homenageamos um profissional importante 

para a vida de uma escola, o seu diretor.  

Sou filho de uma professora que fez sua 

história na educação, foram quarenta anos dedicados 

com muito amor à educação. Cresci em um lar onde 

essa palavra sempre teve prioridade, e no nosso 

mandato também tem prioridade.  

Apresentamos aqui pequenas reflexões sobre 

a necessidade de novas ações envolvendo os gestores 

escolares no Brasil e, de forma especial, no Espírito 

Santo.  

Considerar as mudanças de expectativas em 

relação às funções dos diretores de escola tendo em 

vista a reforma da educação, operada na década de 

1990, e a ampliação do acesso à educação pública, 

especialmente, a partir dos anos 1980, para cobrar o 

desenvolvimento de competências de lideranças entre 

os gestores.  

Passados mais de vinte anos da promulgação 

da Constituição Federal de 1988, em que a gestão 

democrática da educação figura como princípio 

norteador da organização das unidades de ensino e 

dos sistemas educativos, ainda estamos às voltas com 

o desafio de oferecer formação adequada àqueles que 

estejam à frente de uma comunidade escolar.  

Além da disposição legal da gestão 

democrática, pode-se afirmar que a escola mudou de 

maneira muito significativa nos últimos trinta anos no 

Brasil. De uma escola pública para poucos, passou a 

ser a segunda escola, em que praticamente se atingiu 

a universalização do acesso ao ensino fundamental. 

Uma nova escola, um novo público, novos desafios 

ao seu diretor na tarefa de reunir a comunidade 

escolar em torno de um projeto educativo.  

As pesquisas mostram mudanças 

significativas que a gestão escolar sofreu nos últimos 

trinta anos no Brasil. O diretor não é mais apenas um 

encarregado de cumprir ordens dos órgãos centrais da 

educação, pois a descentralização administrativa, 

financeira e pedagógica da educação fez da escola 

um lugar de interpretação, além da mera 

implementação das políticas educacionais. Isso 

ocorre ao lado de uma significativa mudança na 

composição social do público que atende à escola.  

É chegado um bom momento para reflexão 

aqui proposta. A associação entre a formação de 

diretores, sua atividade e a eficácia da escola tem se 

mostrado relevante em pesquisas recentes na área da 

educação. Portanto, quem pensa que tarefa de diretor 

é fácil está enganado. Seu trabalho não se limita a 

ficar sentado atrás de uma mesa assinando cheques, 

lidando com prestadores de serviço, fazendo 

compras, reposição de material e etc. O diretor é o 

gestor da escola, a cabeça que pensa em todos os 

detalhes para que não só a educação naquele espaço 

escolar seja de qualidade, mas também o atendimento 

à comunidade, pais, alunos e funcionários também.  

Todo esse trabalho, no entanto, não pode ser 

solitário. O diretor, como líder da escola, dito pela 

Senhora Deputada Luzia Toledo, tem a tarefa de 

envolver sua equipe de professores, coordenadores, 

orientadores e funcionários no planejamento e 

execução das tarefas. É dele o papel de garantir uma 

gestão transparente e democrática. A boa escola é do 

tamanho de seu diretor. Independente de ser pública 

ou privada, de ter infraestrutura ou não, de ter 

recursos ou não. É do diretor a tarefa de sonhar, 

idealizar caminhos aos quais pretende que sua equipe 

siga com vistas a obter grandes resultados. O diretor 

é quem eleva sua equipe, sua escola, assim como um 

maestro regendo com primor sua orquestra, fazendo 

com que tudo funcione com perfeita harmonia. Sou 

admirador de vocês.  

Termino este discurso com uma frase de que 

sou fã, no meu gabinete tem um lindo quadro dele, 

Nelson Mandela, que diz o seguinte:  

 

A educação é o grande motor do desenvolvimento 

pessoal. É através dela que a filha de um camponês 

pode se tornar uma médica, que o filho de um 

mineiro pode se tornar diretor da mina, que uma 

criança de peões de fazenda pode se tornar o 

presidente de uma grande nação.  

 

Obrigado a todos, um beijo no coração e que 

Deus os abençoe. (Muito bem!) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento assistiremos a 

um vídeo sobre o papel da escola e do diretor da 

escola. 

 

(É apresentado o vídeo) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Ato de grande importância nesta 

sessão, neste momento, o Senhor Deputado Edson 

Magalhães, proponente desta sessão, dará início à 

entrega dos certificados em homenagem aos diretores 

de escola. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES) – Passo a presidência dos trabalhos 

à Senhora Deputada Luzia Toledo para que eu possa 

homenagear todos os diretores e diretoras. (Pausa) 

  

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – O Senhor Deputado Bruno 

Lamas é convidado para, junto com o Senhor 

Deputado Edson Magalhães, proceder à entrega dos 

certificados aos seus homenageados. 

Convido a senhora Graziely Ameixa Siqueira 

dos Santos para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Edson Magalhães e Bruno 

Lamas. (Pausa) 

 A senhora Graziely Ameixa Siqueira dos 

Santos é graduada em Física pela Ufes e pós-

graduada pela FIJ. Atualmente é mestranda na 

PPGE/Ufes, professora de Física e diretora da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marinete 

de Souza Lira, no munícipio de Serra. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Norma 

Suely Louzada para receber o certificado das mãos 

dos Senhores Deputados Edson Magalhães e Bruno 

Lamas. (Pausa) 

 

 A senhora Norma Suely Louzada é graduada 

em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar, 

servidora do município de Serra há vinte e quatro 

anos. Atualmente, é diretora da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Antonio Vieira de Rezende, em 

Central Carapina, no munícipio de Serra. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Agradecemos ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. Neste momento, 

convidamos a Senhora Deputada Eliana Dadalto para 

proceder à entrega aos seus homenageados, 

juntamente com o Senhor Deputado Edson 

Magalhães. 

Convido o senhor Luizmar José Grasse para 

receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Edson Magalhães e Eliana Dadalto. 

(Pausa) 

 O senhor Luizmar José Grasse formou-se em 

Pedagogia no ano de 1989, atuou durante vinte e sete 

anos como professor das séries iniciais. Atualmente, 

é diretor na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Manoel Salustiano de Souza, no distrito de 

São Rafael, município de Linhares. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Maria 

Rosilei Barbosa Anholeti para receber o certificado 

das mãos dos Senhores Deputados Edson Magalhães 

e Eliana Dadalto. (Pausa) 

A senhora Maria Rosilei Barbosa Anholeti é 

mestranda do curso de Educação Social da 

Universidad del Salvador, Argentina. Possui 

especialização em Planejamento Educacional, 

Supervisão Escolar, Educação Infantil e Educação a 

Distância. Atualmente, é diretora na Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Bananal, no município de Rio 

Bananal. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Norma de 

Oliveira Speroto da Victoria para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Edson 

Magalhães e Eliana Dadalto. (Pausa) 

A senhora Norma de Oliveira Speroto da 

Victoria é graduada em Pedagogia e pós-graduada em 

Supervisão Escolar, professora de educação infantil e 

ensino fundamental de 1994 a 2013. Em 2014, 

assumiu a direção do Centro de Educação Infantil 

Municipal Antônio Aprígio, no município de 

Linhares. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o senhor Francisco 

Assis Rangel para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Edson Magalhães e Eliana 

Dadalto. (Pausa) 

O senhor Francisco Assis Rangel é formado 

em Pedagogia, pós-graduado em Direção Escolar e 

Administração Escolar, iniciou a regência de classe 

aos dezenove anos. Atualmente, é diretor da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Professor Alberto 

Stange Junior, no município de Sooretama. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Agradecemos à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, e convidamos novamente o 

Senhor Deputado Bruno Lamas, pois, por um lapso 

do cerimonial, ficou faltando convidar um 

homenageado de S. Ex.ª. 

Convido o senhor Alexisandro Pessimilio 

Bulhões para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Edson Magalhães e Bruno 

Lamas. (Pausa) 
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 O senhor Alexisandro Pessimilio Bulhões é 

mestrando em Matemática, graduado pela Ufes, 

especialista em Matemática pela Faesa. Professor do 

município de Serra e da rede estadual. Desde 2005, é 

diretor na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Julite Miranda Freitas, em Nova Almeida, Serra. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Agradecemos ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas.  

 

Neste momento, é convidado o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos a proceder à entrega 

aos seus homenageados. 

Convido o senhor Everaldo de Souza 

Santiago para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Edson Magalhães e Enivaldo 

dos Anjos. (Pausa) 

 

 O senhor Everaldo de Souza Santiago é 

natural de Barra de São Francisco. Atua na área 

educacional há dezenove anos. Assumiu a direção da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Vargem 

Alegre em outubro de 2014, no município de Barra 

de São Francisco, onde vem desenvolvendo um 

trabalho muito elogiado pela comunidade. 

 

(O homenageado recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Eleusa 

Pansiere de Souza Zucolotto para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Edson 

Magalhães e Enivaldo dos Anjos, e da senhora 

Gleyciaria Bergamim de Araujo, vereadora pelo 

município de Nova Venécia. (Pausa)  

A senhora Eleusa Pansiere de Souza 

Zucolotto é graduada em Letras, Português/Francês, 

pela Fafic. Pós-graduada em Língua Portuguesa pela 

Universidade Salgado de Oliveira, e mestre em 

Ciências da Educação pelo Iplac. É professora e há 

cinco anos está na direção da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Doutor Adalton Santos, no 

município de Nova Venécia. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Edilena 

Cirilo de Paula Lopes para receber o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Edson Magalhães e 

Enivaldo dos Anjos. (Pausa)  

A senhora Edilena Cirilo de Paula Lopes é 

natural de Barra de São Francisco. Atua na educação 

desde 1985. Em 2013, assumiu a direção da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Governador 

Lindenberg, na sede do município de Barra de São 

Francisco. Ano passado, sua escola foi a segunda 

colocada no Prêmio Boas Práticas, do Governo 

estadual. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Agradecemos ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos.  

Neste momento, convidamos a Senhora 

Deputada Luzia Toledo, Vice-Presidenta da 

Assembleia e Presidenta da Comissão de Educação, 

para proceder à entrega às suas homenageadas. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) – Passo a presidência dos 

trabalhos ao Senhor Deputado Bruno Lamas. (Pausa)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Kenia 

Cheibub para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Edson Magalhães e Luzia 

Toledo. (Pausa)  

A senhora Kenia Cheibub é graduada em 

Pedagogia e pós-graduada em Planejamento 

Educacional e Gestão Escolar. Servidora estadual há 

vinte e quatro anos. Desde 2007, atua na direção da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro José 

Vieira, no município de Mimoso do Sul. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Fabiola 

Vasconcellos Patta Sampaio para receber o 

certificado das mãos dos Senhores Deputados Edson 

Magalhães e Luzia Toledo. (Pausa)  

 

A senhora Fabiola Vasconcellos Patta 

Sampaio é graduada em Letras; especialista em 

Gestão Educacional, Supervisão Escolar e em 

Educação Comunitária. É pedagoga efetiva na Rede 

Estadual de Educação, consultora educacional e atua 

como diretora escolar na Unidade de Municipal de 

Ensino Fundamental Senador João de Medeiros 

Calmon, em Vila Velha. 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, convidamos a 

Senhora Deputada Raquel Lessa para fazer a entrega 

às suas homenageadas, junto com o Senhor Deputado 

Edson Magalhães. 

Convido a senhora Dulcelina Pereira Gobbi 

para receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Edson Magalhães e Raquel Lessa. 

(Pausa)  
A senhora Dulcelina Pereira Gobbi é formada 

em Pedagogia com habilitação em Supervisão 

Educacional e Administração Educacional. Atua 

como diretora escolar na Escola Estadual de Ensino 
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Fundamental e Médio São Gabriel da Palha, no 

município de São Gabriel da Palha. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Selma 

Regina Ahnert da Silva para receber o certificado das 

mãos dos Senhores Deputados Edson Magalhães e 

Raquel Lessa. (Pausa) 

A senhora Selma Regina Ahnert da Silva é 

moradora de São Gabriel da Palha, formada em 

pedagogia pela faculdade Fafic, em Colatina. Há 

cerca de dez anos atua como diretora da Creche 

Chapeuzinho Vermelho, em São Gabriel da Palha. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Leida 

Raasch para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Edson Magalhães e Raquel 

Lessa. (Pausa) 

A senhora Leida Raasch é formada em 

História pela Uniube, e em Pedagogia pela Fafic, de 

Colatina. Está há sete anos na direção da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Vera Cruz, 

no distrito de Fartura, em São Gabriel da Palha. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Agradecemos à Senhora 

Deputada Raquel Lessa. 

Neste momento, é convidado o Senhor 

Deputado Sergio Majeski para proceder à entrega às 

suas homenageadas. 

Convido a senhora Isabel Hartwig Berger 

para receber o certificado das mãos dos Senhores 

Deputados Edson Magalhães e Sergio Majeski. 

(Pausa) 

A senhora Isabel Hartwig Berger é natural de 

Santa Leopoldina, com formação superior e 

licenciatura plena em Pedagogia e pós-graduada em 

Gestão Escolar e em Arte na Educação. Diretora da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Frederico 

Boldt, no município de Santa Maria de Jetibá, desde 

2003. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Vanusa 

Bianchi Petri para receber o certificado das mãos dos 

Senhores Deputados Edson Magalhães e Sergio 

Majeski. (Pausa) 

A senhora Vanusa Bianchi Petri é professora 

de Língua Portuguesa, pedagoga, pós-graduada em 

Linguística e Educação Profissional pelo Ifes. Está há 

quase cinco anos na direção da Escola Estadual de 

Ensino Médio Aristóbulo Barbosa Leão, no 

município da Serra. E, atualmente, é diretora da 

Escola Virginio Pereira, em Nova Almeida, Serra. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – O Senhor Deputado Edson 

Magalhães, proponente desta sessão, neste momento 

passará à entrega dos certificados aos seus 

homenageados. 

Convido a senhora Maria Auxiliadora 

Migliorini Xavier de Brito para receber o certificado 

das mãos do Senhor Deputado Edson Magalhães. 

(Pausa) 

A senhora Maria Auxiliadora Migliorini 

Xavier de Brito é pedagoga com habilitação em 

supervisão escolar, professora de Matemática, foi 

subsecretária municipal de Educação, atualmente é 

diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Leandro Escobar, no município de Guarapari. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Maria 

Aparecida Cunha para receber o certificado das mãos 

do Senhor Deputado Edson Magalhães. (Pausa) 

A senhora Maria Aparecida Cunha é formada 

em Pedagogia e pós-graduada em Supervisão e 

Administração Escolar. Efetiva na rede estadual há 

vinte e oito anos. Está há nove anos na direção da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Zenóbia Leão, no município de Guarapari. 

 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Maria 

Celeste Sant’Ana Oliveira para receber o certificado 

das mãos do Senhor Deputado Edson Magalhães. 

(Pausa) 

 

A senhora Maria Celeste Sant’Ana Oliveira é 

formada em Pedagogia, Orientação Escolar e 

Administração Escolar. Atua na direção da Escola de 

Ensino Fundamental, Médio e Técnico Lyra Ribeiro 

Santos, no município de Guarapari, há quatro anos. 

(A homenageada recebe o certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o senhor André dos 

Santos para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Edson Magalhães. (Pausa) 

 

O senhor André dos Santos é formado em 

Matemática pela Ufes, professor de Física da Escola 

Estadual, atua em várias escolas do ensino privado e 

público. No ano de 2013, assumiu como diretor na 

Escola Manoel Rosindo da Silva, no município de 

Guarapari. 

 

(O homenageado recebe o certificado)
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 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Mariza 

Miranda Pestana Maioli para receber o certificado 

das mãos do Senhor Deputado Edson Magalhães. 

(Pausa) 

A senhora Mariza Miranda Pestana Maioli 

cursou o Magistério, licenciatura em Pedagogia e 

especialização em Educação Escolar. É servidora 

pública na área da educação há vinte e sete anos. 

Atualmente exerce a função de diretora escolar na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Celita 

Bastos Garcia, no município de Guarapari. 

 

(A homenageada recebe o certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o senhor Fabrício 

Carlos Tozzi para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Edson Magalhães. (Pausa) 

O senhor Fabrício Carlos Tozzi é Mestre em 

Química pela Ufes, graduado em licenciatura plena 

em Química pela Ufes e pós-graduado em Educação 

Profissional pelo Ifes. Atuou durante vários anos 

como professor e atualmente é diretor da Escola 

Estadual de Ensino médio Doutor Silva Mello, em 

Guarapari. 

 

 (O homenageado recebe o certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Cenira 

Gomes Merigueti para receber o certificado das mãos 

do Senhor Deputado Edson Magalhães. (Pausa) 

A senhora Cenira Gomes Merigueti é 

graduada em licenciatura plena em Pedagogia e pós-

graduada em Planejamento Educacional. Atuou como 

professora desde 1974, e assumiu, no ano de 1999 até 

a presente data, a direção da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Zuleima Fortes Faria, 

em Guarapari. 

 

 (A homenageada recebe o certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Cybele 

Tavares Serrano para receber o certificado das mãos 

do Senhor Deputado Edson Magalhães. (Pausa) 

A senhora Cybele Tavares Serrano é 

graduada em Pedagogia, Administração Escolar e 

Supervisão Escolar. Está há vinte e sete anos na rede 

estadual de ensino como professora e pedagoga. 

Atualmente exerce a função de diretora escolar na 

Escola Estadual de Ensino Médio Guarapari, em 

Guarapari. 

 

(A homenageada recebe o certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o senhor Rodrigo 

Pereira para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Edson Magalhães. (Pausa) 

O senhor Rodrigo Pereira possui licenciatura 

plena em Educação Física pela Ufes e é pós-graduado 

em Fisiologia do Exercício. Professor efetivo do 

Estado, atua na direção da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental São José, em Guarapari.  

 

(O homenageado recebe o certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o senhor Luiz 

Henrique Pereira Magalhães para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Edson 

Magalhães. (Pausa) 

O senhor Luiz Henrique Pereira Magalhães é 

professor de Física da rede estadual, e no projeto Pré-

Ifes, desde 2010. Em 2014, atuou como professor 

articulador do programa Ensino Médio Inovador, do 

Governo Federal, na Escola Estadual de Ensino 

Médio Doutor Silva Mello. Desde abril de 2015 atua 

como Diretor da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Joventina Simões, em 

Guarapari. 

 

(O homenageado recebe o certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido o senhor Sérgio Luiz 

Gomes para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Edson Magalhães. (Pausa) 

O senhor Sérgio Luiz Gomes é graduado em 

Administração, tem licenciatura plena em 

Matemática, pós-graduação em Matemática Aplicada 

e Inclusão de Alunos com Necessidades Especiais. É 

mestrando em Educação Permanente em Buenos 

Aires, Argentina. Atua no magistério há dez anos e 

há quatro anos como diretor da Escola Estadual 

Angélica Paixão, em Guarapari. 

 

(O homenageado recebe o certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Feitas as homenagens, 

convidamos para fazer uso da palavra, em nome de 

todos os homenageados desta noite, a senhora Maria 

Auxiliadora Migliorini Xavier de Brito. 

 

A SR.ª MARIA AUXILIADORA 

MIGLIORINI XAVIER DE BRITO – (Sem 

revisão da oradora) – Boa-noite a todos. Em nome 

de todos os diretores, gostaríamos de agradecer em 

especial ao deputado Edson Magalhães, que, para 

mim, sempre é um prazer falar para ele e por ele. É 

além da homenagem, para mim, a emoção de hoje 

estar nesta Casa como uma convidada dele, para 

mim, é um imenso prazer. 

Em nome de todos os diretores 

homenageados de hoje, expresso os meus 

agradecimentos ao excelentíssimo deputado Edson 

Magalhães pela iniciativa de homenagear os diretores 

escolares.  

Sabemos, deputado, do seu carinho e do olhar 
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especial que teve pela educação e pelo trabalho que 

realizou sempre em nosso município enquanto 

prefeito. Certamente, deputado, essa iniciativa de nos 

homenagear é uma ação que nos motiva pelo 

reconhecimento e valorização do trabalho nas 

escolas.  

 Sabemos que toda escola é composta por uma 

equipe muito diversificada, formada por pessoas 

fundamentais para que se obtenham resultados 

satisfatórios, cabendo a nós, diretores, o papel de 

gerenciar toda essa equipe: alunos, pais, professores, 

equipe pedagógica e administrativa. 

 Os desafios da direção escolar vão muito 

além de uma estrutura física e dos trâmites 

administrativos, envolvem a função social da escola. 

O projeto pedagógico, o sucesso escolar, a avaliação 

institucional e a vida de todos no ambiente escolar, 

buscando, especialmente, a excelência no 

aprendizado do aluno, numa perspectiva 

transformadora, que visa à formação de cidadãos 

socialmente responsáveis e de sucesso. A nossa 

grande função é transformar esses jovens em sucesso. 

 O trabalho de diretor escolar tem como um 

dos maiores desafios enfrentar a gestão de pessoas na 

construção da identidade, da autoestima, com foco na 

harmonia em todo o ambiente escolar. 

 É, sim, uma árdua e instigante missão que 

fazemos por amor, buscando o equilíbrio educacional 

privilegiando a formação de qualidade e, 

consequentemente, o sucesso daqueles que 

constituem nossa principal motivação todos os dias, 

que são os nossos alunos. 

 Obrigada, deputado Edson Magalhães, pelo 

reconhecimento do nosso trabalho sempre. Parabéns 

por sua iniciativa. Estamos orgulhosos com esta 

homenagem. Muito obrigada ao deputado Edson 

Magalhães e, como falei no início, sempre o meu 

respeito a sua pessoa, enquanto prefeito de Guarapari 

e como deputado estadual. Muito obrigada. 
 

Falo de coração, além de diretora estadual, 

como profissional, tive o prazer de trabalhar doze 

anos junto ao deputado, enquanto secretário de 

Educação na Secretaria Municipal de Educação. Foi 

o grande aprendizado da minha vida. Então, agora, 

estou falando com minha alma: muito obrigada, 

deputado, e muito obrigada aos meus colegas e que 

nossa missão continue cada dia mais forte. É uma 

grande missão e muito linda. Poucos, talvez, teriam a 

capacidade que temos de enfrentar todo dia uma 

escola e sairmos com a alma lavada, de que fizemos o 

nosso papel como cidadão e como ser humano. Muito 

obrigada. (Muito bem!) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Obrigado, nossa diretora Maria 

Auxiliadora Migliorini Xavier de Brito. 

 Neste momento, convido a senhora Wanda 

Silva de Souza Mombrini, homenageada do Senhor 

Deputado Edson Magalhães, para receber o 

certificado. 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES) - Passo a presidência dos trabalhos 

ao Senhor Deputado Bruno Lamas, para que eu possa 

fazer a homenagem. (Pausa) 

  

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Convido a senhora Wanda Silva 

de Souza Mombrini para receber o certificado das 

mãos do Senhor Deputado Edson Magalhães. 

(Pausa) 

  A senhora Wanda Silva de Souza Mombrini 

é graduada em Pedagogia e pós-graduada em 

Planejamento de Ensino. Em 2001, assumiu a direção 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Rio Claro, em Guarapari, permanecendo até a 

presente data. 

  

 (A homenageada recebe o certificado) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) – Neste momento, fará uso da 

palavra o Senhor Deputado Edson Magalhães, 

proponente desta sessão. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (EDSON 

MAGALHÃES) – Boa-noite a todos. É uma 

satisfação enorme estar na qualidade de deputado 

estadual por Guarapari, juntamente com meus 

colegas, prestando esta homenagem, que é de direito 

a todos aqueles que fazem gestão com 

responsabilidade, com amor.  

 Quebrarei o protocolo. Antes de me dirigir a 

vocês com o discurso, gostaríamos de conceder a 

palavra aos deputados e deputadas que não falaram, 

para que possam deixar uma homenagem a todos os 

homenageados da noite. 
 

 A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC – Sem 

revisão da oradora) – Boa-noite, diretoras e 

diretores presentes – a maioria são diretoras –, todos 

os familiares. Cumprimento o proponente, o Senhor 

Deputado Edson Magalhães, esse deputado que tão 

brilhantemente vem presidindo esta sessão. 

Cumprimento todos os deputados presentes, e 

também o vice-prefeito de Guarapari. 

 Ressalto o carinho que tenho para com os 

diretores. Já fui diretora também, já fui gestora, isso 

na década de 1980. Sei da grande responsabilidade de 

cada um de vocês, diretores e diretoras. Hoje o 

desafio é muito grande na educação. Trabalhei, na 

década de 1980, na educação, depois de vinte anos 

voltei para a educação, e vi o grande desafio que 

vocês estão enfrentando. Fica o meu questionamento: 

o que fazer para uma educação mais eficaz, para que 

vocês possam também ter essa garantia de trabalho 

na educação? 

 Precisamos analisar bem, precisamos 

questionar bem isso, porque estamos vendo tanta 

violência nas escolas, tantas crianças e jovens indo 

para o tráfico, estamos perdendo tantos jovens, tantas 

crianças, para o tráfico. Vejo o grande desafio que 
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vocês têm, o papel de vocês como diretores. É 

preciso analisarmos o que fazer para melhorar e dar 

garantia para vocês trabalharem, o que não é fácil. 

Sempre luto nesta Casa de Leis por uma equipe 

multidisciplinar, que precisamos ter nas escolas. É o 

grande desafio que temos para os tempos vindouros. 

 Que fique o meu abraço. Parabenizo todos 

vocês, todas vocês, pelo grande trabalho que estão 

realizando, porque não é fácil enfrentar o que vocês 

estão enfrentando. Acompanho, visito as escolas, e 

vejo a dificuldade. Mas parabéns pelo dia de vocês. 

Não vou me alongar, porque vários colegas querem 

falar.  

 Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. 

(Muito bem!) 

 

 A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD – Sem 

revisão da oradora) – Boa-noite a todos. Saúdo 

todos os Senhores Deputados presentes, em especial 

o proponente desta sessão, nosso amigo, que já foi 

prefeito de Guarapari, foi meu colega prefeito, 

Senhor Deputado Edson Magalhães.  

 A nossa fala é de parabéns. Parabenizo cada 

um de vocês, diretoras presentes, em especial as 

minhas três diretoras de São Gabriel da Palha. 

Parabenizo vocês. Vi de perto o trabalho de vocês, 

conheci e participei no dia a dia com vocês, quando 

prefeita, quando estavam à frente das escolas, e ainda 

estão. É sinal de que são boas mesmo. Parabéns a 

todos os presentes. Que Deus possa continuar os 

abençoando. Não é uma profissão, é uma missão ser 

professora, ser diretora. Ser diretora é mais ainda do 

que ser professora, porque, além de você olhar uma 

escola, participa no dia a dia da parte pedagógica, 

observando a escola, para que a escola funcione bem, 

dando apoio aos professores. Então a missão é maior.  

 Parabéns a todos vocês. Que Deus possa 

abençoar ricamente a vida de vocês, dando cada dia 

mais saúde e sabedoria. Parabéns. (Muito bem!) 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD – 

Sem revisão do orador) – Meus homenageados, 

professora Eleusa Pansieri, de Nova Venécia, que 

está acompanhada de seu esposo, é uma satisfação 

muito grande prestar esta homenagem a vocês, 

principalmente por indicação da vereadora 

Gleyciaria, que também é professora. E sabemos que 

a educação do Município de Nova Venécia deve 

muito a vocês duas e às suas colegas. 

O Everaldo, um jovem diretor da Escola de 

Vargem Alegre, povoado muito bom, muito especial, 

comanda a escola e sabe da nossa história como 

prefeito. Construímos aquela escola, demos 

dignidade e condição para que funcionasse tão bem 

como está hoje, sob seu comando. 

E a professora Edilena Cirilo, de família toda 

de educadores, toda de gente de luta em nosso 

município, representa muito da educação do nosso 

município, dirige uma escola superimportante. E 

temos a satisfação, também, de homenageá-la, porque 

é a mais justa homenagem que podemos fazer a 

vocês. 

Esperamos que com o tempo passando, com 

todos os políticos, em época de campanha, falando 

que querem investir em educação, que quer o bem da 

educação, falando que o professor está sofrendo e 

precisa mudar, e depois esquecem tudo que falam, 

esperamos que o tempo faça com que, um dia, os 

professores do Estado do Espírito Santo, do Brasil, 

possam ter a dignidade salarial que merecem por 

lecionar. 

Os diretores, por exemplo, esperamos que um 

dia aconteça, que no secretário Haroldo possa doer a 

consciência e não passar um orçamento e obrigá-los a 

administrar, sem discutir antes com vocês o que a 

escola precisa, o que a escola deve ter, apenas 

impondo. E, quem sabe, os nossos diretores, amanhã 

ou depois, terão essa mordomia que tem o diretor da 

Escola Viva, que tem auxiliar, tem secretária, tem um 

monte de gente para fazer a contabilidade para ele, o 

que permite o diretor trabalhar na pedagogia e na 

escola. Temos que torcer para isso.  

Hoje temos uma escola privilegiada no 

Espírito Santo, Escola Viva. Parece que é só ela que 

existe. Parece que só ela é a fonte de iluminação de 

poder. Lá tem ar refrigerado, tem alimentação, tem 

secretária. O diretor lá tem mais cargo do que 

deputado na Assembleia. Mas esperamos que, um 

dia, vocês possam chegar a esse patamar também. 

Acreditar na educação é importante. Sei que 

vocês estão na educação porque acreditam nela. E 

ainda teremos um dia em que vocês terão salário! É 

isso o que interessa. Porque, trabalhar, sabemos que 

vocês trabalham, que vocês educam o Brasil! (Muito 

bem!) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB – Sem 

revisão do orador) – Boa-noite, meus parabéns a 

todos os diretores. Sou professor há quase trinta e um 

anos, sou mestre em Educação. De março à sexta-

feira passada, visitei cento e quinze escolas estaduais. 

A maioria das escolas visitadas tem problemas 

seríssimos de estrutura, de infraestrutura, de internet, 

de falta de computador, de falta de acessibilidade, de 

tudo. Até as escolas que foram construídas há pouco 

tempo têm problemas. 

Não tenho dúvida alguma de que a política 

educacional do atual Governo do Estado esteja 

completamente equivocada, o que é uma pena, por 

não conhecer e não entender a realidade da educação 

e aquilo que é a necessidade das escolas. Pela falta de 

diálogo, pela falta de compreensão de quais são os 

reais problemas da educação capixaba e da educação 

brasileira. 

Grande parte das escolas que tenho visitado 

só está funcionando pela garra da diretora e da equipe 

pedagógica de professores. Algumas deveriam estar 

fechadas, porque é indigno deixar pessoas ali dentro e 

ainda esperar resultados. 

As escolas das prefeituras, não as conheço 



Vitória-ES, quarta-feira, 25 de novembro de 2015 Diário do Poder Legislativo - 145 

tão bem, mas sei que muitas enfrentam muitos 

problemas. Passamos longe do discurso da prioridade 

da educação pregado, tanto no âmbito federal quanto 

no estadual e em muitos municípios, o que é uma 

pena. Ainda estamos longe de ver realmente a 

educação ser colocada como prioridade.  

Parabenizo os senhores e as senhoras, tenho 

certeza de que a maioria aqui, às vezes, come o pão 

que o diabo amassou para poder manter a escola 

funcionando e funcionando bem. Essa é uma função 

de direção, tenho dito isso nas escolas que tenho 

visitado, eu não gostaria de ser diretor de forma 

alguma. Para ter o tempo inteiro um superintendente, 

que muitas vezes não entende nada de educação, ali 

com uma faca no pescoço do diretor, cobrando 

resultado, ameaçando-o de processo administrativo, 

ameaçando-o não sei mais o quê, então, essa sim, é 

uma função para qual realmente tem-se que ter muita 

garra, muita coragem. 

Meus parabéns! Estamos à disposição para 

lutarmos juntos por uma educação mais digna do que 

a que temos hoje. Muito obrigado. (Muito bem!)  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – (Sem 

revisão do orador) – Saúdo o Senhor Presidente 

Bruno Lamas, que me substitui neste momento; as 

Senhoras Deputadas Raquel Lessa e Eliana Dadalto; 

os Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e Sergio 

Majeski; o vice-prefeito de Guarapari, Gabriel de 

Araújo Costa, e cumprimento todos os homenageados 

na pessoa da minha sempre amada, querida amiga, 

nossa diretora Maria Auxiliadora Migliorini Xavier 

de Brito, mais conhecida como Dorinha. 

O meu propósito nesta Casa como deputado, 

assim como meus colegas, é questionar sempre a 

educação em nível estadual, municipal e, 

principalmente, em nível de Brasil. Digo sempre que 

o mundo melhorou, o país melhorou, o estado 

melhorou, alguns municípios melhoram. 

Evidentemente que nesse contexto quem piorou 

foram alguns cidadãos. O mundo é da paz, mas, ao 

mesmo tempo, é das guerras. Temos que entender 

isso. 

Existem pessoas espalhadas pelo mundo, 

pelo Brasil, pelos estados brasileiros, pelos 

municípios brasileiros, que querem, sem dúvida, 

fazer educação com responsabilidade. Por que não? 

Estamos vivendo em um país em que estamos 

assistindo ao maior grau de corrupção. O que fazer? 

A escola, de fato, tem um papel importante nesse 

processo.  

Senhor Deputado Sergio Majeski, sempre 

digo que a escola é a extensão da família. Se não 

houver esse comprometimento, essa união, não 

teremos uma escola de fato. A verdadeira escola é a 

que educa. E só se faz educação, de fato, com o 

professor em sala de aula. Dentro dessa arrumação 

pedagógica, sem dúvida nenhuma, está o diretor 

escolar, o gestor escolar, que não tem só uma função, 

conforme o Senhor Deputado Bruno Lamas colocou 

muito bem, não somente a função pedagógica, mas 

toda a função administrativa, toda a função 

conciliadora.  

Imaginar um dia que este país, de fato, possa 

pagar ao professor um salário decente é imaginar um 

país novo. É imaginar um país com novas cabeças, 

com novas culturas. É isso que precisamos em nosso 

país, porque o educador, que ganha um mísero 

salário, é o educador que forma o médico; o 

magistrado; por que não o político; que forma o 

engenheiro. E o professor continua na mesma 

situação, Senhora Deputada Eliana Dadalto. 

Até quando esperaremos? O Governo federal 

tem um déficit no seu orçamento de cento e dois 

bilhões. Dinheiro que saiu para a corrupção e que 

poderia ter sido alocado para a educação. O país 

gasta muito pouco com a educação. Para se ter ideia, 

a esposa de um sheik de Dubai, está fazendo 

universidades de cento e dez bilhões para formar 

pessoas do mundo inteiro nos campos da pesquisa e 

da tecnologia.  

 Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

enquanto prefeito, fiz meu papel. Só não pude 

avançar porque o município não permitia. Quem tem 

que avançar, de fato, nesse propósito educacional no 

país, é o Governo federal, porque concentra toda a 

renda brasileira. Todo o orçamento está no Governo 

federal.  

 É difícil entendermos hoje que o Governo 

federal participa com um quarto daquilo que se paga 

hoje para manter um presidiário, para a educação. 

Isso é o fim de tudo! Isso é o fim da linha! Mas não 

deixaremos que esse fim da linha seja uma meta a se 

promover de forma escandalosa por aqueles que não 

pensam em educação neste país, porque pensamos e 

queremos fazer educação de fato.  

 A vocês, homenageados, o direito de vocês. 

Não o direito da homenagem. Mas o direito, 

sobretudo, de poder um dia contar com o ambiente 

escolar mais humanizado e com um salário digno.  

 Quanto à Assembleia Legislativa, temos 

trinta deputados. Esta Assembleia renovou-se, e 

acredito que se renovou para o melhor. Temos 

pessoas extremamente capazes de mudar essa 

realidade em nosso estado, em nossos municípios, ou 

por que não, em nosso país.  

 Neste plenário há professores, pessoas 

comprometidas com o dia a dia de todos. E não 

somente na educação, que é tudo para nós, mas em 

todos os ambientes, o da saúde, o da ciência e 

tecnologia. O Senhor Deputado Sergio Majeski, 

professor, é presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia desta Casa, importante comissão, porque 

precisamos de pessoas envolvidas com o campo 

tecnológico.  

 Hoje estávamos conversando sobre a 

Samarco. Aconteceu essa calamidade. Mas nossas 

comodities, nosso minério, sai do Brasil e ganha o 

caminho da China, do Japão, para transformar nosso 

minério em produtos na indústria transformadora, 
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quando poderíamos ter o nosso parque tecnológico, o 

nosso parque industrial bem preparados para 

receberem essa gama de alunos que sai das escolas 

para exatamente tocar toda a economia brasileira. E 

perdemos com isso. O Brasil tem muito que aprender 

com a educação, com os senhores e com as senhoras 

que fazem a mudança deste país.  

Para finalizar, quero me dirigir aos 

homenageados também de Guarapari. A todos vocês 

meu carinho e minha gratidão por essa homenagem 

que pude proporcionar a vocês.  

 Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, quero 

dizer que, ano que vem, se for da vontade de Deus, 

estarei homenageando todos os diretores da rede 

municipal de ensino do município de Guarapari no 

mês de novembro. Se eu tiver que estar fora desta 

Casa de Leis, quero estar fora, mas prestando essa 

homenagem a todos os diretores do município de 

Guarapari. Não estou prestando homenagem neste 

momento por reconhecimento à escola pública 

estadual. Mas quero dizer também que tenho o dever 

e a responsabilidade de deixar os diretores e as 

diretoras das escolas pública do município de 

Guarapari fora de uma possível retaliação do prefeito 

de Guarapari. Respeito, mas sei que por mais que a 

educação tenha a liberdade dela, por mais que a 

educação tenha a gestão democrática, no fundo no 

fundo, não é gestão democrática. 

 Gestão democrática foi o que fizemos na 

educação em Guarapari. Nunca me meti na educação 

de Guarapari como prefeito no intuito de colocar 

fulano ou sicrano fora do perfil educacional. Não fiz! 

Dei toda liberdade às nossas excelentes secretárias de 

educação, Jacinta Meriguete e, depois, Sônia 

Meriguete, para que pudessem fazer todo o trabalho 

educacional sem a interferência do poder político, 

para que pudéssemos fazer toda a transformação em 

Guarapari.  

É assim que desejo a todos vocês, diretores e 

diretoras, no dia de hoje: coragem! Amor! Foi o que 

falamos nesta sessão. A luta por dias melhores e por 

salários melhores só virá por meio da união, caso 

contrário, não chegaremos.  

Fiz um discurso para ler, mas resolvi não ler, 

encerrarei com algumas frases.  

Queridos diretores, vocês, gestores da 

educação, estão diante de desafios instigantes que 

nascem diariamente do pulsar de uma instituição 

dinâmica e complexa que é a escola, cuja missão 

central é árdua e apaixonante, a formação de novas 

gerações. Vocês têm a missão de lutar por uma 

educação transformadora capaz de unir o homem ao 

conhecimento, independente de raça, cor, idade, sexo 

e religião, como prevê a nossa Constituição. É assim 

que deve ser a minha escola, a sua escola, a nossa 

escola.  

Obrigado por cada dia de trabalho em prol da 

educação. É, sem dúvida nenhuma, uma grande honra 

poder homenageá-los. Parabéns! Vocês são os 

principais articuladores da construção do 

desenvolvimento do nosso país.  

Como a frase de Nelson Mandela, lida pelo 

Senhor Deputado Bruno Lamas, termino com uma 

frase de Leon Tolstói. Para quem não sabe, Leon 

Tolstói é um russo, que quando rapaz ingressou na 

carreira militar da Rússia. Depois deixou a carreira 

militar, casou-se e teve treze filhos, dois morreram. 

Ele foi ser romancista, seu primeiro livro foi 

exatamente sobre infância. Dedicou-se ao mundo da 

educação. E, por último, resolveu, acompanhado de 

sua filha e de um dos seus aliados, fugir para um 

mosteiro para terminar os seus dias de vida. Ao 

passar em uma estação de trem, na parada do trem, 

ele foi reconhecido e daí começou toda uma 

articulação em nome de sua saída de um lugarejo 

para o outro. Isso foi no mês de outubro, e nem um 

mês depois, no mês de novembro, Leon Tolstói 

faleceu, mas nos deixou essa frase: O segredo da 

felicidade não é fazer sempre o que se quer, mas 

querer sempre o que se faz.  

 Meus agradecimentos a todos vocês. 

Parabéns! Muita felicidade! Muito obrigado a todos! 

(Muito bem!) (Pausa) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 18 de 

novembro de 2015, cuja Ordem do Dia foi anunciada 

na centésima sétima sessão ordinária, realizada dia 17 

de novembro de 2015.  

Está encerrada a sessão. 
 

* Encerra-se a sessão às vinte horas e 

quarenta e cinco minutos. 
 

 

 

CENTÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 

DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, à 

hora regimental, para ensejar o início da sessão, 

comparecem os Senhores Deputados Doutor 

Hércules, Edson Magalhães, Euclério Sampaio, 

Marcelo Santos e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão. 

 

(A convite do Presidente, assume a 2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Sergio Majeski)  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Convido o Senhor 

Deputado Sergio Majeski a proceder à leitura de um 

versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Sergio Majeski lê Eclesiastes, 
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3:01)  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da centésima 

sétima sessão ordinária, realizada em 17 de 

novembro de 2015. (Pausa)  

 

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

 

(Comparecem os Senhores Deputados Padre 

Honório, Amaro Neto, Enivaldo dos Anjos, Rodrigo 

Coelho, Nunes e Hudson Leal) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Aprovada a ata como lida. 

(Pausa) 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da quadragésima quarta sessão solene, 

realizada em 17 de novembro de 2015. (Pausa) 

 

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

 

(Comparecem os Senhores Deputados Almir Vieira, 

Bruno Lamas, Cacau Lorenzoni e Gilsinho Lopes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Aprovada a ata como lida. 

(Pausa)  
Convido o Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni a ocupar a 1.ª Secretaria e a proceder à 

leitura do Expediente. (Pausa)  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
OFÍCIO N.º 1051/2015 

 

Vitória, 13 de novembro de 2015. 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o, solicitamos a V. Exa. o 

uso da Tribuna Popular para ser utilizada pelo Sr.  

Matheus Fonseca de Souza,Chefe do Escritório do 

Incaper – Iuna,  para discorrer sobre “1º Concurso de 

Qualidade do Café de Iúna” e as dimensões das 

vantagens alcançadas, no dia 07 de dezembro do 

corrente ano. 

 

Atenciosamente, 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 460/2015 

 

Institui no calendário oficial do Governo do Estado a 

Semana Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual do 

Livro e de Incentivo à Leitura, a ser comemorada 

anualmente na semana posterior ao que compreende 

o dia da leitura, no mês de Outubro.  

 

Parágrafo único. A Semana ora instituída 

passará a constar no Calendário Oficial de Eventos 

do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Durante a Semana Estadual do Livro e 

de Incentivo à Leitura, deverão ser promovidas nas 

escolas estaduais e bibliotecas públicas ações que 

coloquem o livro e a leitura em destaque, tais como: 

feiras de livros, palestras, encontros com autores 

capixabas e contação de histórias, a fim de promover 

o gosto pela leitura. 

 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta 

Lei, no que couber, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias. 

 

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

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 11 de novembro 

de 2015. 

  

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - PDT 

 
JUSTIFICATIVA 

A que pese esta Casa Legislativa possuir o 

Dia Estadual da Leitura comemorado anualmente dia 

12 de Outubro, instituído através da Lei Estadual nº. 

9.123, de 31 de março de 2009, propõe-se, com este 

projeto, que as escolas estaduais, durante a semana, 
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promovam o desenvolvimento de atividades culturais 

que incentivem a leitura.  

Infelizmente, pouco se tem divulgado sobre a 

leitura. A era tecnológica, apesar de extremamente 

importante, tem deixado de lado o brilho de se ler um 

livro, necessário para o desenvolvimento lúdico na 

educação infantil.  

O contato com escritores capixabas e a 

contação de histórias são maneiras das crianças terem 

contato com a literatura de maneira dinâmica e 

interessante.  

Durante esta semana se propõe o 

desenvolvimento de atividades culturais e de 

integração com a comunidade acadêmica e local 

objetivando a inserção social, atingindo 

principalmente os pequenos leitores de escolas 

públicas. Quando se possibilita somar o acesso à 

leitura, às diversas manifestações artísticas e 

culturais, contribuindo para a construção de saberes, 

liberdade de escolhas, discernimento e dignidade 

humana, fundamentais na transformação social e no 

exercício da cidadania.  

A escolha pela semana posterior ao Dia da 

Leitura se dá pelo fato do Dia da Leitura ser no dia 

em que também se comemora o Dia das Crianças. A 

fim de que não haja conflito nas programações 

escolares, propõe-se que seja posteriormente.  

Estas são as razões que justificam a 

formulação desta propositura e contamos com o 

necessário apoio dos parlamentares desta Casa de 

Leis para a aprovação da matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Publique-se. Às 

Comissões de Justiça e de Educação na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 461/2015 

 

Denomina Rodovia Dyrceu Victorino de Oliveira, o 

trecho da Rodovia Estadual ES 043, que liga o 

Distrito de Santo Agostinho ao Distrito de Santa 

Luzia do Azul, no Município de Água Doce do Norte 

e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º Fica denominada Rodovia Dyrceu 

Victorino de Oliveira, o trecho da Rodovia Estadual 

ES 043, que liga o Distrito de Santo Agostinho ao 

Distrito de Santa Luzia do Azul, no Município de 

Água Doce do Norte. 

 

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

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2015. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Dyrceu Victorino de Oliveira, nasceu no dia 

22 de novembro de 1935 no Município de Conceição 

das Laranjeiras, no Estado de Minas Gerais. 

Foi pioneiro na região de Água Doce do 

Norte, um fazendeiro muito influente na região.  

Viveu toda a sua vida no Distrito de Santa 

Luzia do Azul. Lá, enfrentou as dificuldades da 

época, juntamente com os que ali moravam, e 

procurou mudar a realidade ao seu redor, buscando 

maior qualidade de vida para todos da região. 

Foi um dos maiores produtores da 

Agricultura e Pecuária no Município de Água Doce 

do Norte. 

Faleceu em novembro de 2015, deixando 8 

filhos. 

Nesse sentido, solicito apoio aos demais 

parlamentares desta Casa para aprovação do presente 

projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Publique-se. À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
PROJETO DE LEI N.º 462/2015 

 

Institui a divulgação trimestral de informações 

claras e detalhadas sobre arrecadação, utilização e 

destinação de todas as receitas do Departamento 

Estadual de Trânsito.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Artigo 1.º- O Departamento Estadual de 

Trânsito – DETRAN/ES, divulgará trimestralmente 

em seu sítio eletrônico informações pertinentes a: 
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I - arrecadação de receitas e a administração do 

patrimônio público;  

 

II - aos valores arrecadados com multas de trânsito;  

 

III- aos valores arrecadados com o pagamento de 

serviços prestados à população;  

 

III - utilização e a destinação de recursos e valores 

arrecadados com multas de trânsito; 

 

IV- utilização e a destinação dos valores arrecadados 

com os serviços prestados à população e demais 

receitas;  

 

V - aos registros de despesas, repasses e 

transferências de recursos financeiros. 

 

§1º- As receitas de que se tratam os incisos I, 

II, III e IV deste artigo, devem ser classificadas 

quanto ao seu objeto e natureza. 

 

Artigo 2º - As despesas resultantes da 

aplicação da presente Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

 

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor em 90 

(noventa) dias da data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2015. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de lei apresentado tem como 

escopo instituir no site oficial do Departamento 

Estadual de Trânsito a exibição das informações 

sobre os demonstrativos da arrecadação e da 

destinação dos recursos decorrentes da aplicação de 

multas e de serviços prestados para a população, e, 

ainda, a divulgação de todos os registros financeiros 

transitados no órgão estadual de trânsito. 

Na realidade, este projeto tem a finalidade de 

levar ao conhecimento da sociedade a arrecadação e a 

maneira como estão sendo aplicados tais recursos 

pelo Departamento de Trânsito, a fim de que, pautada 

pelo princípio da transparência, possa haver 

fiscalização acerca da aplicação efetiva do dinheiro 

na melhoria da segurança e da educação no transito, 

principalmente, tendo em vista das denúncias das 

indústrias de multas. 

Como se percebe, ao divulgar a publicação 

dos demonstrativos da arrecadação e da destinação 

dos recursos decorrentes da aplicação de multas pelo 

órgão estadual de trânsito, esta proposição vem 

assegurar a aplicação do princípio da publicidade em 

relação à gestão de tais recursos, permitindo que o 

próprio cidadão fiscalize o correto cumprimento do 

dispositivo do art. 320 do Código Brasileiro de 

Trânsito. 

 

Considerando que a transparência na 

administração pública é imperativo constitucional, a 

Sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente 

público de sua administração.  

Diante da relevância da questão, contamos 

com o apoio dos nobres membros desta Casa, para a 

aprovação do presente projeto de lei.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Devolva-se ao autor com 

base no artigo 143, inciso VIII do Regimento Interno, 

por infringência ao artigo 63, parágrafo único, incisos 

III e VI da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 463/2015 

 

Institui a Semana Estadual de Combate à Obesidade 

e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica instituída a SEMANA 

ESTADUAL DE COMBATE À OBESIDADE a 

ser comemorada anualmente na semana do dia 11 de 

outubro. 

 

Art. 2º - São objetivos da Semana Estadual 

de Combate à Obesidade: 

I - Enaltecer a importância e divulgar os métodos do 

combate à obesidade, através de exercícios regulares 

e alimentação saudável; 

 

II - Recuperar a autoestima da pessoa obesa; 

 

III - Promoção da solidariedade para com o próximo; 

 

IV - Explicação do funcionamento e da 

recomendação da cirurgia bariátrica; 

 

V - Divulgação do Programa Estadual de Cirurgia 

Bariátrica do Governo do Estado. 

 

Art. 3º - Em celebração ao evento tratado no 

artigo 1º poderão ser desenvolvidas e difundidas, 

pelas entidades representativas, ONGs e demais 

colaboradores, no Estado: ações, eventos, projetos, 
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divulgações e demais atividades voltadas à 

conscientização sobre a importância do combate à 

obesidade e a realização de cirurgia bariátrica em 

alguns casos. 

 

Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala de Sessões, 16 de novembro de 2015. 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Houve um momento em que os anseios da 

sociedade resumiam-se a obter alimentos. 

Atualmente, todavia, o excesso e a alimentação 

errada constituem uma grande preocupação da 

modernidade. Isso porque, não restam dúvidas que 

erros nas escolhas alimentares podem causar 

problemas graves de saúde e, até mesmo, a morte dos 

indivíduos.  

Cientes desse quadro é que se propõe a 

realização dessa semana com vistas a prevenir o 

aumento do número de pessoas obesas e a trazer 

orientação sobre alimentação adequada.  

Face o exposto, solicito o apoio dos nobres 

pares para uma rápida tramitação e aprovação do 

presente Projeto de Lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Publique-se. Às 

Comissões de Justiça e de Saúde na forma do artigo 

276 do Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

PROJETO DE LEI N.º 464/2015 

 

“Declara de Utilidade Pública Estadual a 

Comunidade Terapêutica para Tratamento 

Comportamental Anti Droga-TCAD.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

DECRETA: 

 

Art.1º Fica declarado de utilidade pública 

estadual a Comunidade Terapêutica para Tratamento 

Comportamental Anti Droga-TCAD 

 

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

publicação. 

Palácio Domingos Martins, 17 de novembro 

de 2015. 

 

ERICK MUSSO 

Deputado Estadual - PP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Comunidade Terapêutica para Tratamento 

Comportamental Anti Droga-TCAD, entidade sem 

fins lucrativos sediada no município de Marechal 

Floriano que tem como objetivo principal a prestação 

de serviços de assistência psicossocial e a saúde a 

portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental 

e dependência química, desenvolvendo programas 

dentro dos objetivos sociais. 

O reconhecimento desta Associação como de 

Utilidade Pública possibilitará a ampliação de sua 

atuação na comunidade, por isso pedimos o apoio dos 

pares desta Casa de Leis na aprovação deste Projeto 

de Lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Publique-se. Às 

Comissões de Justiça e de Assistência Social na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 

123/2015 

 

Concede título de cidadania espírito-santense ao Sr. 

FÁBIO JOSÉ DOS REIS. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º . Fica concedido ao Sr. FÁBIO JOSÉ 

DOS REIS o título de cidadão espírito-santense. 

 

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

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2015. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Propomos o presente título de Cidadão 

Espirito-Santense ao Dr. Fábio José dos Reis, pela 

grande contribuição que ela tem dado, nas últimas 
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décadas, à saúde da população capixaba e ao 

desenvolvimento do Espírito Santo.  

O cardiologista Fabio José dos Reis nasceu 

em Aimorés (MG) em 9 de novembro de 1967 e 

mudou-se para o Espírito Santo ainda jovem para 

estudar Medicina na Ufes. 

Pai de um filho e uma filha do primeiro 

casamento, Fábio tem se destacado na medicina 

capixaba como um dos melhores cirurgiões 

cardiovasculares do Estado. 

Sua trajetória na medicina é apreciada por 

todos que o conhecem, pois sempre se destacou por 

ser um profissional dedicado e cuidadoso com os 

pacientes que necessitam de sua ajuda. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 

124/2015 

 

“Concede Título de Cidadão Espírito-Santense a 

Sra. Maísa Eufrásia Silva Ramos.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido a Sra. Maísa Eufrásia 

Silva Ramos o título de cidadão espírito-santense. 

 

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

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2015. 

 

CACAU LORENZONI 

Deputado Estadual – PP 

2º Secretário da Mesa Diretora 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Maisa Eufrásia Silva Ramos, natural de 

Caratinga, Minas Gerais. 

Graduada em Administração, casada, 

funcionária pública. 

Reside no Espírito Santo há 25 anos, 

dedicada ao Serviço Público. 

Trabalhou quatro anos na Prefeitura de 

Cariacica; dois anos na Prefeitura de Vitória e há 

dezenove anos atua na Prefeitura da Serra, cargo 

comissionado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Defesa da Cidadania. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO N.º 261/2015 

 

Os deputados abaixo assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais e especialmente com 

base no art. 59 do Regimento Interno, requerem a V. 

Exª., constituição de COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA 

APURAR A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

POR POSSÍVEIS FALTAS DE INTERNAÇÕES, 

CIRURGIAS, PRÓTESES OU 

MEDICAMENTOS PREVISTOS NA RENAME – 

RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

E A ATUAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE E 

COOPERATIVAS MÉDICAS, formada por 03 

(membros), para no prazo de 90 (noventa) dias, 

apurar a judicialização da saúde por falta de 

tratamento ou medicamentos previstos na RENAME 

– relação nacional de medicamentos.  

 

Palácio Domingos Martins, 07 de outubro 

de 2015. 
 

GUERINO ZANON 

ELIANA DADALTO 

RODRIGO COELHO 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ERICK MUSSO 

GILDEVAN FERNANDES 

PADRE HONÓRIO 

ALMIR VIEIRA 

LUZIA TOLEDO 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar Resolução da CPI. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 262/2015 

 

Senhor Presidente: 
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A Deputada Estadual Luzia Toledo Requer a 

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

Regimento Interno, licença no dia 10 do corrente 

mês, para desempenhar missão de participação  nos 

trabalhos da Comissão de Representação, criada pelo 

ato nº 001/2015 para acompanhar, analisar e buscar 

alternativas em relação aos problemas causados pelo 

desmoronamento das barreiras da Empresa Samarco, 

ocorrido em Mariana, município de Minas Gerais, e 

suas consequências para os municípios do Estado do 

Espírito Santo, que dependem do Rio Doce para 

captação de água. 

 

Palácio Domingos Martins, 20 de agosto de 

2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 263/2015 

 
Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado requer a V. Exª, 

com base no artigo 305 inciso I do Regimento 

Interno, licença no dia 10 do corrente mês, para 

desempenhar missão de participar dos trabalhos da 

Comissão de Representação criada pelo ato nº 

001/2015 para acompanhar, analisar e buscar 

alternativas em relação aos problemas causados pelo 

desmoronamento das barreiras da Empresa Samarco, 

ocorrido em Mariana, município de Minas Gerais, e 

suas consequências para os municípios do Estado do 

Espírito Santo, que dependem do Rio Doce para 

captação de água. 

 

Atenciosamente, 

 

Vitória, 16 de novembro de 2015. 

 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 264/15 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual abaixo assinado requer 

a V. Ex.ª, com base no artigo 305 inciso I do 

Regimento Interno, licença no dia 10 do corrente 

mês, para desempenhar missão de participar dos 

trabalhos da Comissão de Representação criado pelo 

ato nº 001/2015 para acompanhar, analisar e buscar 

alternativas em relação aos problemas causados pelo 

desmoronamento das barreiras de Empresa Samarco, 

ocorrido em Mariana, município de Minas Gerais, e 

suas consequências para os municípios do Estado do 

Espírito Santo, que dependem do Rio Doce para 

captação de água. 

 

Vitória, 17 de novembro de 2015. 
 

DARY PAGUNG 

Deputado Estadual – PRP 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 265/2015 

 

Senhor Presidente: 

O Deputado Estadual abaixo assinado requer 

a V. Ex.ª, com base no artigo 305 inciso I do 

Regimento Interno, licença no dia 18 do corrente 

mês, para desempenhar missão de participar dos 

trabalhos da Comissão de Representação criado pelo 

ato nº 001/2015 para acompanhar, analisar e buscar 

alternativas em relação aos problemas causados pelo 

desmoronamento das barreiras de Empresa Samarco, 

ocorrido em Mariana, município de Minas Gerais, e 

suas consequências para os municípios do Estado do 

Espírito Santo, que dependem do Rio Doce para 

captação de água.  

 

Vitória, 17 de novembro de 2015. 

 

DARY PAGUNG 

Deputado Estadual – PRP 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 
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Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 266/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual Luzia Toledo Requer a 

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

Regimento Interno, licença no dia 18 do corrente 

mês, para desempenhar missão de participação  em 

Audiência  Pública sobre o grande desastre ambiental 

ocorrido na Bacia Hidrográfica do Rio Doce e ser 

empossada membro da Cipe do Rio Doce. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de novembro 

de 2015. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

1ª Vice-Presidente da ALES 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença.  

 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

238/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo assinados, Presidente 

da Comissão de Segurança e Combate ao Crime 

Organizado e seus Membros Efetivos, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência com base no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual e artigos 160, inciso II e 162 

do Regimento Interno, seja encaminhado PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO, ao Secretário de Estado e 

Segurança Pública - SESP, conforme se segue: 

 

Envio para esta Comissão de Segurança uma 

“planilha”, incluindo o passivo, comprovando o 

pagamento das Indenizações Suplementares de 

Escala Operacional – ISEO, prevista no Decreto nº 

3279-R/2013, aos militares do Estado do Espírito 

Santo, ressaltando que, em caso de não pagamento, 

informar o motivo. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de novembro 

de 2015. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Presidente da Comissão de Segurança e 

Combate ao Crime Organizado 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Oficie-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

239/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo assinados, Presidente 

da Comissão de Segurança e Combate ao Crime 

Organizado e seus Membros Efetivos, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

Vossa Excelência com base no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual e artigos 160, inciso II e 162 

do Regimento Interno, seja encaminhado PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO, ao Secretário de Estado da 

Justiça – SEJUS, conforme se segue: 

 

Envio para esta Comissão de Segurança a informação 

do “numero de presos” atualmente existentes no 

Sistema Prisional do Estado do Espírito Santo, pelo 

crime de “Associação e Tráfico de Drogas”, bem 

como o “número de adolescentes apreendidos”, pelo 

mesmo motivo acima, que se encontram nos projetos 

Sócios-Educativos do Instituto de Atendimento Sócio 

Educativo do Espírito santo – IASES. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de novembro 

de 2015. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Presidente da Comissão de Segurança e 

Combate ao Crime Organizado 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Oficie-se. 

 Solicito aos Senhores Deputados que se 

encontram nas imediações ou em seus gabinetes que 

compareçam ao Plenário e registrem presença nos 

terminais eletrônicos, já que estamos na iminência de 

entrar na parte do Expediente sujeito a deliberação. 

(Pausa) 

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

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 259/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado signatário, no uso de suas 

atribuições constitucionais, regimentais e legais, vem 

à presença de Vossa Senhoria, requerer a retirada de 

tramitação do Projeto de Lei n°. 389/2015, nos 

termos do artigo 144, § 5 da Resolução n°. 

2.700/2009. 

Colhe-se a oportunidade para expressar 

nossas sinceras homenagens e considerações. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em votação o 

Requerimento n.º 259/2015, que acaba de ser lido. 

(Pausa)  
 Adiada por falta de quorum. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Primeiro 

cumprimento V. Ex.ª, que fica muito bem 

conduzindo os trabalhos desta Casa; e, como 

peemedebista, quero dizer que sinto muito orgulho de 

V. Ex.ª e também por ser vascaíno. 

 Aproveitando que V. Ex.ª fez um 

chamamento para que os colegas estivessem 

presentes, precisamos de mais um parlamentar para 

que seja deliberado aquilo que necessita de quorum, 

quero só comunicar e tenho certeza que V. Ex.ª se 

sentirá contemplado, assim como tantos deputados, 

inclusive, o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, porque 

S. Ex.ª, inclusive, utiliza esse acesso. 

  O Governo do Estado publicou ontem o 

edital para a licitação da Rodovia José Sette, que 

estava com obras paralisadas. Fiz um ofício ao 

secretário Paulo Ruy e me dirigi também ao diretor 

do DER, doutor Halpher, pedindo a ele que 

retomasse a obra. Em uma discussão foi dito que 

cancelaria o contrato; seria feita uma nova licitação, 

que foi publicada ontem, e quero dividir com os 

colegas deputados e quero também dividir com a 

população de Cariacica, que me cobra muito para que 

aquela obra seja retomada, da Rodovia José Sette, 

que se inicia no Trevo de Alto Lage, próximo à 

Prefeitura e ao PA do Trevo e vai até próximo a 

Tucum, passando por Itacibá, fazendo um binário, 

fazendo uma obra importantíssima e que 

naturalmente melhorará a mobilidade urbana dessa  

região, valorizar os imóveis e retomar aquilo que 

sempre busco: justiça social para Cariacica. Muito 

obrigado, Senhor Presidente. 

   

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Continua  a leitura do 

Expediente. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 133/2015 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Cacau Lorezoni no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer que seja realizada 

Sessão Solene com objetivo de homenagear as 

profissionais  da área de decoração, no dia 

25/11/2015, às 19:00 horas, no plenário Dirceu 

Cardoso.  

 

Palácio Domingos Martins, 11 de novembro 

de 2015. 

 

CACAU LORENZONI 

Deputado Estadual – PP 

2.º Secretário da Mesa Diretora 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em discussão o 

Requerimento n.º 133/2015, que acaba de ser lido. 

(Pausa)  
 Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

 Em votação o Requerimento n.º 133/2015. 

(Pausa) 
 Votação adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ESPECIAL DA 

CONCESSIONÁRIA ECO 101 

 

REQUERIMENTO N.º 260/2015 

 

Senhor Presidente: 

A Comissão Especial, criada pela Resolução 

nº 3.949/15, para a Discussão e Acompanhamento 

das Obras de Duplicação da BR 101 e Serviços 

Prestados da Concessionária ECO 101, por 

deliberação de seus membros, em reunião 

extraordinária, realizada no dia 13 de novembro de 

2015, com fulcro no artigo 59, § 12 da Resolução nº 

2.700/09, Regimento Interno desta Casa de Leis, vem 
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requerer a Vossa Excelência, a transposição desta 

Comissão, com o seu respectivo prazo, para a 

próxima Sessão Legislativa. 

 

Vitória, 13 de novembro de 2015. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente da Comissão 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em discussão o 

Requerimento n.º 260/2015, que acaba de ser lido. 

(Pausa)  
 Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

 Em votação o Requerimento n.º 260/2015. 

(Pausa) 
 Votação adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

CPI DO SISTEMA TRANSCOL 

 

REQUERIMENTO N.º 267/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito criada 

pela Resolução nº 3.933/15, de 11/02/15, para apurar 

denúncias de irregularidades na licitação do Sistema 

Transcol, na Câmara de Compensação e no 

direcionamento/beneficiamento das empresas 

vencedoras, conforme fartamente divulgadas pela 

Imprensa e em pronunciamentos nesta Assembleia 

Legislativa, conforme deliberado em reunião , com 

fulcro no artigo 59, § 12º, da Resolução nº 

2.700/2009, desta Casa de Leis, vem requerer a 

Vossa Excelência, a transposição desta Comissão, 

com o seu respectivo prazo, para a próxima Sessão 

Legislativa. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2015.  

 

EDSON MAGALHÃES 

Presidente da Comissão 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em discussão o 

Requerimento n.º 267/2015, que acaba de ser lido. 

(Pausa)  
 Não havendo oradores que queiram discuti-

lo, declaro encerrada a discussão.  

 Em votação o Requerimento n.º 267/2015. 

(Pausa) 
 Votação adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

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

422/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

307/2015, de autoria da Deputada Janete de Sá, que 

proíbe o leilão dos animais da cavalaria da Polícia 

Militar do Estado e estabelece que devam ser doados 

após cumprir com sua vida útil dentro do serviço 

militar.  Lido na 103.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 09 de novembro de 2015, e adiada a votação 

por falta de quorum. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 422/2015, da 

Comissão de Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 

normal. 

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

307/2015. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

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

424/2015, da Comissão de Justiça, pela rejeição do 

despacho denegatório, aposto ao Projeto de   Lei n.º 

361/2015, do Deputado Doutor Hércules, que torna 

obrigatório o oferecimento de testagem sorológica 

para Hepatites Virais e dá outras providências. Lido 

na 103.ª Sessão Ordinária, realizada dia 09 de 

novembro de 2015, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 424/2015, da 

Comissão Justiça , for aprovado, a matéria seguirá 

tramitação normal; se rejeitado, o projeto será 

arquivado.  

Em votação o parecer pela rejeição do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

361/2015. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

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

425/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

374/2015, de autoria do Deputado Doutor Hércules, 

que institui o procedimento de realização de leilão 

público de veículos retidos, removidos e apreendidos.  

Lido na 103.ª Sessão Ordinária, realizada dia 09 

de novembro de 2015, e adiada a votação por falta 

de quorum. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 425/2015, da 

Comissão Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 
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normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

374/2015. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

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

413/2015, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório  aposto ao Projeto de Lei n.º 

394/2015, de autoria do Deputado Euclério Sampaio, 

que estabelece o bloqueio do IMEI de aparelhos 

celulares, furtados ou roubados no Estado e dá outras 

providências.  Lido na 103.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 09 de novembro de 2015, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Informo aos Senhores 

Deputados que se o Parecer n.º 413/2015, da 

Comissão Justiça, for aprovado, a matéria será 

arquivada; se rejeitado, o projeto seguirá tramitação 

normal.  

Em votação o parecer, pela manutenção do 

despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei n.º 

394/2015. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum.  

 Continua a leitura do Expediente. 

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1575/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Encaminhamento de proposição dispondo sobre a 

construção de uma Escola Estadual de Ensino Médio 

no Bairro de Jardim da Penha, Município de Vitória-

ES.  

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2015. 

 

GUERINO ZANON 

Deputado Estadual 

  

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em discussão a Indicação 

n.º 1575/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

 Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente.  

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1576/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Encaminhamento de proposição dispondo sobre a 

implantação de uma Delegacia da Policia Civil, no 

Bairro Jardim da Penha, Município de Vitória-ES, na 

Região próxima a Ponte da Passagem.  

 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2015. 

 

GUERINO ZANON 

Deputado Estadual 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em discussão a Indicação 

n.º 1576/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

 Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum. 

Continua a leitura do Expediente.  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

INDICAÇÃO N.º 1577/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Encaminhamento de proposição dispondo sobre a 

reforma do campo de futebol do Parque Pedra da 

Cebola, localizado no Bairro da Mata da Praia, 

Município de Vitória-ES.  
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Sala das Sessões, 16 de novembro de 2015. 

 

GUERINO ZANON 

Deputado Estadual 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em discussão a Indicação 

n.º 1577/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

 Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente.  

  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1578/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

INDICO, nos termos do artigo 174, do 

Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado, que seja concedida a anistia 

das dívidas contraídas em operação de crédito rural, 

por agricultores familiares, por mini, pequenos e 

médios produtores e por suas cooperativas ou 

associações, referentes à safra do ano de 2014, que 

tenham sido contratadas com o Banco Banestes e o 

BANDES. 

 

Vitória, 11 de novembro de 2015. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

JUSTIFICATIVA 

 

 

A crise hídrica que afeta o Estado do Espírito 

Santo é considerada, por especialistas, a pior dos 

últimos quarenta anos. 

A consequência lógica e imediata é a 

penalização dos agricultores, com a perda da maior 

parte de suas lavouras. 

No setor da cafeicultura, os prejuízos já são 

considerados irrecuperáveis e, se não houver socorro 

imediato àqueles que laboram no campo, em todos os 

setores, poderemos adentrar em um colapso total, 

haja vista que se o produtor estiver endividado, não 

terá acesso a recursos financeiros, impedindo novos 

investimentos e custeios. 

O parcelamento das dívidas, mesmo com 

abatimentos, não se mostra suficiente para a solução 

do problema, que, diga-se, “não foi culpa de 

ninguém”. Certo é que se as dívidas forem somente 

parceladas haverá apenas uma postergação do 

sofrimento vivido, haja vista que, se não há produção 

não há colheita e, por consequência, recursos 

financeiros para a quitação do parcelamento. 

Portanto, se faz necessária uma ação rápida e 

consistente, pois o endividamento do produtor rural, 

aliado à fala de perspectiva, proporcionará a 

diminuição da produção de produtos alimentares, 

bem como o aumento do preço final, atingindo 

diretamente a economia local e nacional, produzindo 

aumento generalizado da inflação, desemprego e o 

êxodo rural. 

Contribuindo para o agravamento da crise 

hídrica, com efeitos financeiros imediatos, o 

rompimento de duas barragens no distrito de Bento 

Miguel, município de Mariana - Minas Gerais fez 

lançar no meio ambiente terrestre e aquático cerca de 

62 milhões de metros cúbicos de minério e água 

imprópria para qualquer uso. 

É público e notório que a lama oriunda das 

barragens já chegaram ao Espírito Santo, fazendo 

com que o fornecimento de água fosse suspenso, ante 

os riscos proveniente do seu consumo. 

Os riscos do uso da água contaminada por 

minério afeta não só a saúde humana, mas também da 

vida animal e vegetal. 

Como exemplo desse infortúnio, pode-se 

afirmar que se o gado beber a água contaminada, a 

sua carne estará contaminada, assim como o leite 

produzido estará impróprio para o consumo. A seu 

turno, a carne produzida, bem como o leite 

ordenhado, se contaminados, comprometerão a saúde 

financeira dos produtores do Norte do Espírito Santo, 

agravando ainda mais o sofrimento que já vêm 

passando ante a forte estiagem em nosso estado. 

Com efeito, se torna quase impossível 

impedir que o gado faça o consumo da água com os 

rejeitos de minério, principalmente nas propriedades 

ribeirinhas ou onde os lençóis freáticos estejam 

contaminados. 

Quanto aos peixes, certo é que a falta de 

oxigenação da água está provocando a sua 

mortandade, abalando a economia local 

sobremaneira. 

Se já existe impedimento à captação de água 

por produtores e empresas por força de norma – de 

forma total ou parcial –, agora o impedimento ao uso 

da água nos diversos municípios banhados pelo Rio 

Doce é por força da contaminação por rejeitos 

oriundo do rompimento das duas barragens da 

Samarco, em Mariana-MG. 

Frise-se, ainda, que não se sabe quanto tempo 

perdurará até a liberação para captação de água para 

uso humano e na agricultura local, ou mesmo quais 

serão os resultados finais desta catástrofe, assim 

como não é possível prever qual o resultado final da 

estiagem no Espírito Santo, sabendo-se, apenas, que 

os prejuízos já existem e certamente aumentarão. 

Por derradeiro, é salutar afirmar que a 

aplicação do perdão das dívidas dos agricultores 

familiares, mini, pequenos e médios produtores e 

suas cooperativas ou associações na forma 
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apresentada, torna-se um hábil e eficaz instrumento 

de proteção a esses honrados trabalhadores e suas 

famílias, e, ainda, colabora contundentemente em 

favor do controle da economia e do trabalho 

campesino. 

A fim de contribuir de forma efetiva para a 

concessão deste necessário e urgente beneplácito aos 

cidadãos capixabas, aproveito para apresentar a 

minuta da lei pretendida, que segue em anexo. 

 

PROJETO DE LEI Nº___________ 

 

Dispõe sobre a anistia de dívidas oriundas de 

operações de crédito rural contratadas junto ao 

BANESTES e BANDES, e dá outras providências. 

 

Art. 1° Fica concedida a anistia das dívidas 

contraídas em operações de crédito rural, por 

agricultores familiares, por mini, pequenos e médios 

produtores e por suas cooperativas ou associações, 

referentes à safra do ano de 2014, que tenham sido 

contratadas com o Banco BANESTES e o BANDES. 

 

Parágrafo único O previsto no caput deste 

artigo se aplica a 1 (uma) ou mais operações 

contratadas pelo mesmo mutuário. 

 

Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) - Em discussão a Indicação 

n.º 1578/2015, que acaba de ser lida. (Pausa)  

 Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1579/2015 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual Erick Musso, no uso de 

suas atribuições regimentais contidas nos artigos 141 

inciso VIII e 174-A, aprovados pela Resolução nº 

2700/2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

Sr. Governador do Estado do Espírito Santo, a 

seguinte INDICAÇÃO: 

 

Encaminhamento de proposição dispondo sobre a 

inclusão da Estrada de Timbó, localizada a 2(dois) 

quilômetros da BR 101, altura do KM 411, no 

Programa Caminhos do Campo, zona rural de 

Cachoeiro de Itapemirim – ES  

 

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2015. 

 

ERICK MUSSO 

Deputado Estadual - PP 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Tal solicitação se faz necessária para atender 

aos anseios da população, por apresentar muitos 

buracos e estreitamento em alguns trechos, o que 

compromete o transporte dos alunos, o escoamento 

da população agrícola, bem como a segurança dos 

moradores e transeuntes, pois nos dias de chuva essa 

condição é agravada, em função da quantidade de 

lama que se forma ao longo da estrada. 

 

 

 
 

 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Em discussão a Indicação 

n.º 1579/2015, que acaba de ser lida. (Pausa) 

 Não havendo oradores que queiram discuti-

la, declaro encerrada a discussão.  

Em votação. (Pausa) 

 Adiada por falta de quorum.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Senhor Presidente, informo a 

V. Ex.ª que não há mais Expediente a ser lido.  

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 

ARQUIVO ENVIADO PELOS RESPECTIVOS 

SETORES DE ORIGEM VIA REDE. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Não havendo mais 

Expediente a ser lido, passa-se à fase das 

Comunicações.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 
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Pagung. (Pausa) 

 Ausente. 

 Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni, pois serei o próximo a 

fazer uso da palavra. (Pausa) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Assumo a presidência dos 

trabalhos e concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente Cacau Lorenzoni, antes de iniciar 

minha fala, recorro do despacho de V. Ex.ª, proferido 

durante o Pequeno Expediente desta sessão, ao 

Projeto de Lei n.º 462/2015, de minha autoria, para 

audiência do Plenário. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Freitas) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (CACAU 

LORENZONI – PP) – Defiro o pedido de recurso.  

 À Comissão de Justiça para oferecer parecer 

sobre o recurso. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente Cacau 

Lorenzoni, nosso amigo; Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados; telespectadores da TV Ales e 

do Canal 2, TV Educativa, como sempre venho falar 

de três assuntos: o primeiro é saúde, o segundo é 

saúde e o terceiro é saúde.  

 Uma das preocupações, apesar de não 

pertencer à comissão que está avaliando a questão do 

rio Doce, desse desastre que está acontecendo... 

Outra coisa: a presidenta falou em dez anos, mas isso 

é chute. Chute! Senhor Deputado Edson Magalhães, 

ninguém sabe, ninguém pode mensurar; fazer 

nenhum cálculo do tempo que vai levar para se 

recuperar desse desastre que aconteceu. Temos 

certeza que a Samarco, a Vale, jamais queriam que 

acontecesse isso. Também temos a preocupação de 

que a empresa feche. Essa preocupação é muito 

grande. Quantos empregados? Vejam o comércio de 

Guarapari, de Anchieta, de Piúma, enfim, das 

redondezas, e quantas famílias estão realmente 

preocupadas! Sabemos disso.  

 Também ficamos muito tristes pelas vítimas, 

pelas pessoas que morreram. Estão falando muito 

pouco das pessoas que morreram. Isso é lamentável. 

Só se fala em dinheiro, em multa, em não sei mais o 

quê. Mas e as vidas? E os que morreram? Pouca 

gente fala isso. Gostaria de lembrar isso.  

 Por falar em morte, em doença, não sabemos 

o que acontecerá com esse rio, com as pessoas que 

moram às margens desse rio, que vivem do rio. 

Ninguém sabe o que acontecerá. Eu trouxe uma 

matéria que diz: Recuperação do Rio Doce vai levar 

dez anos, diz o governo federal, a presidenta Dilma e 

o ministro do meio-ambiente. Isso é conversa fiada. 

Dez anos coisa nenhuma! Nem ela nem eu. Só Deus 

sabe o tempo que vai levar, Senhor Deputado Edson 

Magalhães.  

 Mas também quero falar sobre câncer de 

próstata. O tempo é pequeno, apesar de que hoje é o 

retrocesso da Assembleia Legislativa. Hoje, quarta-

feira, não é o dia de quem chega primeiro. Hoje é o 

dia de quem não falou, chega atrasado e terá a 

oportunidade de falar. É um retrocesso. A 

Assembleia Legislativa nisso aí cresceu igual a rabo 

de égua, para trás e para baixo. Em qualquer lugar do 

mundo quem chega primeiro é que tem vez. Em 

qualquer lugar do mundo. Por isso existem filas em 

todo lugar do mundo. E aqui inventaram essa 

bobagem.  

 Mas sobre o câncer de próstata – só tenho 

mais um minuto e vinte segundos –, são sete casos de 

câncer de próstata por hora no Brasil. Os fatores de 

risco: idade. Quanto mais você vive, mais chances de 

ter  câncer de próstata, no caso dos homens. No caso 

das mulheres também, quanto mais vivem, mais 

chances têm.  

Sessenta e dois por cento dos casos são de 

origem a partir dos sessenta e cinco anos. Então, a 

partir dos sessenta e cinco anos a incidência é 

sessenta e dois por cento da população e entre as 

causas estão alimentação inadequada e hábito de não 

se fazer prevenção.  

Aproveito a oportunidade para parabenizar o 

jornal Metro, que publicou essa matéria de que 

falaremos mais devagar depois. 

Quero mandar um abraço, em Município de 

Cachoeiro do Itapemirim, para Juarez Tavares Matos, 

que está aniversariando hoje. Juarez foi casado com 

minha irmã, falecida em junho último, e foi vereador 

sete vezes, sendo presidente da Câmara de Cachoeiro 

de Itapemirim cinco vezes. Sempre trabalhou com 

seriedade, nunca teve uma falta em sete mandatos 

como vereador. E também não enriqueceu com os 

mandatos que teve. É uma pessoa simples, mora em 

uma casa simples, que é seu único bem. Esse é o 

Juarez Tavares Matos, a quem envio, desta Casa, 

meus parabéns e muita saúde, saúde e saúde. (Muito 

bem!) (Pausa) 
 

O SR. AMARO NETO – (PPS) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Antes da chegada do 

próximo orador, justifico a ausência do Senhor 

Deputado Sandro Locutor, nossa colega, líder da 

nossa bancada, que fez uma pequena cirurgia bucal, 

mas nada grave.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Senhor Deputado Amaro 

Neto, o Senhor Deputado Sandro Locutor já fala tão 

bem e bonito, que agora, fazendo a cirurgia, será  

uma covardia conosco na Assembleia. Nosso abraço 

ao querido Senhor Deputado Sandro Locutor. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. (Pausa)  
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Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Edson Magalhães. 

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas, Senhores Deputados, Mesa Diretora, 

quero me dirigir ao povo do Município de Guarapari 

e a todos os capixabas que nos assistem através da 

TV Ales. Ontem, a noite foi especial, pois prestamos 

homenagem em sessão solene a todos os diretores 

escolares da rede estadual de ensino do Município de 

Guarapari e outros de diversos municípios. Estiveram 

presentes a essa sessão solene oito senhores 

deputados. 

Quero, antes de entrar em um assunto 

polêmico, prestar minhas homenagens a dois jovens 

que estiveram ontem naquela solenidade e se 

apresentaram com uma música do querido Renato 

Russo: Isabela Meringuete o André Meringuete. 

Meus agradecimentos pela apresentação na noite de 

ontem. 

Pudemos, por meio dos deputados presentes 

na ocasião, prestar aquela grandiosa homenagem a 

todos os diretores escolares, pois são os responsáveis 

por uma educação de qualidade, por uma educação 

presente e acima de tudo, mediadores da escola e as 

comunidades locais. 

Senhor Deputado Freitas, foi uma solenidade 

sem estrelismo. As estrelas nesta Casa foram 

realmente os diretores escolares. A esses diretores, 

meus agradecimentos e meus sinceros abraços. 

Também agradeço a toda equipe do meu Gabinete na 

pessoa da senhora Sônia Meringuete, do Thiers 

Ahouagi Amaral Milo e da Georgia Karla Bezerra, 

responsável pela parte da comunicação, que deram 

todo apoio necessário para que pudéssemos ter uma 

solenidade a altura daquilo que esperávamos. 

Mas quero chamar a atenção para essa 

matéria do jornal A Gazeta de hoje: Erosão destrói 

trecho da Rodovia do Sol em Guarapari.   

Esse trecho que compreende a ES-060, o 

trecho de Guarapari – Anchieta, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, possui uma obra que começou no 

início de 2014. A obra praticamente está pronta para 

ser inaugurada e já temos erosão. É isso que acontece 

no Brasil, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, são 

feitas obras sem olhar a parte técnica, sem fazer um 

estudo. Estava na cara que isso daria errado, porque 

não foi feito um planejamento, um estudo técnico. O 

local aponta, mesmo de longe, que deveria ter dois 

píeres, entre Meaípe e a Samarco, para ter ali a 

contenção do banco de areia. E hoje, a praia de 

Meaípe está condenada porque não tem seu banco de 

areia. E uma das discussões em torno da Samarco, já 

que estamos falando de tragédias da Samarco, é que 

aquele banco de areia se perdeu ao longo do tempo 

por conta da limpeza do porto da Samarco.  

Praticamente gastaram milhões com essa 

obra - parte desse dinheiro é do BNDES - e hoje 

temos uma obra condenada em Porto Grande, 

Guarapari, que nem foi finalizada e já está com 

erosão. Por conta disso, chamo a atenção do DER-

ES, na pessoa do senhor Halpher Luiggi. Por quem 

tenho o maior respeito, para que resolva essa questão 

o mais rápido possível. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado Gildevan Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa) 

Ausente. Concedo-a ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD – 

Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, nada 

nesta Casa é mais novidade. Nesta Casa, até ato 

designado Eu sou o Rei, tem sido publicado. 

Quero ressaltar a audácia, e de certa forma o 

abuso, que tem sido mostrado pela empresa Samarco 

diante dos problemas que ocorrem em Minas Gerais e 

no Espírito Santo. Vejam os Senhores que a Samarco 

se dignou a estar aqui ontem, por meio de um diretor 

- que não dá nem para saber se é realmente diretor -, 

para fazer relatório de quantos galões de água está 

fornecendo para a população ribeirinha, para dizer 

quantos caminhões estão à disposição da população, 

para dizer que Colatina não tem água, que estão 

perfurando poços lá, mas não conseguem encontrar 

água. 

Ficamos pensando: esse é um País de 

brincadeira, é um país em que as questões que são 

levadas a sério são só as cometidas pela população, 

especialmente a de baixa renda. Os poderosos no 

Brasil não sofrem punição de nada. Os poderosos é 

que dizem o que vão e o que querem fazer, do jeito 

que querem e falam é que acontece.  

Diante dessa situação da Samarco, o diretor 

que esteve na Assembleia, ontem, às 17h, numa sala 

da presidência, quando deveria ter vindo ao plenário, 

enquanto ele estava mentindo para a comissão a 

imprensa nacional está divulgando que a Samarco e a 

Vale assumiram que há risco, sim, das outras duas 

represas estourarem. Exatamente, no mesmo 

momento, em rede nacional, a companhia assumiu o 

risco de haver rompimento nas outras represas.  

 Então, quero que o Espírito Santo possa 

entender e compreender que não é questão de 

radicalismo, é questão de que as pessoas não 

respeitam o Estado; a repercussão desse desastre 

cometido pela Samarco é inimaginável.  

Quem nunca ouviu falar em Abrolhos, a parte 

do litoral mais bonita e mais comemorada e visitada 

pelo mundo inteiro? Ontem, a imprensa publicou a 

afirmativa de técnicos especialistas de que essa 

situação de Mariana poderá interferir no meio 

ambiente em Abrolhos. Olhe a repercussão, Senhor 

Deputado Almir Vieira, que isso poderá causar ao 

Estado brasileiro! E a empresa se detém a discutir 
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fornecimento de água mineral e carro-pipa numa 

demonstração clara de que estavam cometendo um 

crime já previsto quando começaram a construir 

aquela barragem, e não tomaram nenhuma 

providência, nem alarme a companhia tinha para que 

as pessoas pudessem ser avisadas, evitando, assim, 

muitas mortes.  

Eles não tinham, e hoje está confessado 

também nos jornais, nem orientação para as pessoas 

que moravam perto da barragem em caso de ela 

explodir. Eles não sabiam nem tinham noção de que 

isso poderia acontecer. E pasmem os senhores, a 

empresa agora comprou meia dúzia de pessoas em 

Mariana para desfilarem com faixas dizendo para a 

empresa não sair de lá.  

Eles estão mais trabalhando a questão do 

marketing positivo. E agora começaram a falar de 

desemprego. Tem deputado aqui defendendo os 

empregos, dizendo que a Samarco não é tão culpada 

assim. Esse é o lobby capitalista, é o sistema de 

proteção ao dinheiro, ao capital privado que começa a 

penetrar no segmento da sociedade dizendo que eles 

que fizeram e não podem ser fiscalizados porque 

senão vão tirar os empregos. Isso é opressão, é 

irresponsabilidade pública feita por aqueles que 

deveriam dar satisfações e tomar medidas imediatas.  

Vou encerrar minha fala em face de que o 

deputado, que no momento preside a sessão, é muito 

rigoroso com o Regimento Interno e o considera mais 

importante do que combater a Samarco, a poluição e 

o desastre ecológico. (Muito bem!) 

 

(Retira-se momentaneamente o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio) 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Muito obrigado. Quem fez 

o Regimento não foi eu, foi a Assembleia. Tenho que 

cumprir o que está escrito e previamente aprovado.   

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Erick 

Musso. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. (Pausa)  

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Freitas.  

 

O SR. FREITAS – (PSB – Sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados e 

Senhoras Deputadas, cumprimento o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, presidente da Comissão 

de Constituição e Justiça, a quem concedo um aparte 

antes de iniciar minha fala.   

 

O Sr. Rodrigo Coelho – (PT) – Obrigado, 

Senhor Deputado.  

Gostaria de corroborar com as falas do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. Entendo que 

precisamos na Assembleia Legislativa estar 

vigilantes, cobrar da empresa e pensar numa política 

pública, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, com 

aprendizado nisso que está acontecendo.   

Porque, o valor que devemos defender 

prioritariamente é a vida, em todas as suas 

manifestações, porque só ela garantirá a perpetuação 

da vida humana neste planeta.  

Então, precisamos punir e pensar em políticas 

públicas que tenham a vida como objetivo principal. 

Obrigado Senhor Deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) – Muito obrigado, 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho.  

Venho a esta tribuna na manhã desta quarta-

feira, nobres colegas, para continuar repercutindo a 

situação da falta de água potável para o consumo 

humano no município de São Mateus. 

Preciso intensificar, Senhores Deputados 

Rodrigo Coelho e Sergio Majeski, a fala com relação 

à São Mateus, porque todas as atenções desta Casa, 

do Governo do Estado e do Governo Federal estão 

para os municípios de Baixo Guandu e Colatina, em 

função da tragédia de Mariana. Reconheço que é uma 

tragédia sem antecedentes do ponto de vista do meio 

ambiente, do ponto de vista social e da população do 

rio Doce. 

Não posso deixar de reforçar a carência de 

atenções para o município de São Mateus. 

Há dez dias todas as atenções estão voltadas 

para Colatina e para Baixo Guandu. O Exército já 

instalado em Colatina e aquele município, graças a 

Deus, conseguiu toda essa mobilização antes da falta 

de água. Não está faltando água; está sendo captada a 

água do rio Doce, tratada e servida ao povo de 

Colatina. 

Mas, Senhor Deputado Edson Magalhães, há 

quarenta e nove dias não há água potável para o povo 

de São Mateus porque secou o rio Cricaré. Nossa 

fonte de captação de água para servir o povo de São 

Mateus é do rio Cricaré, que secou. E todas as 

pessoas, Senhor Deputado Padre Honório, chegam a 

Colatina e observam que está seco o rio Cricaré. 

Mostramos, recentemente, um vídeo sobre a 

falta de oxigênio para os peixes do rio Cricaré e os 

peixes morrendo. Fizemos uma filmagem em Nova 

Venécia, Senhor Deputado Almir Vieira. Porém, 

quando se chega a São Mateus, ao bairro Porto, um 

bairro histórico de São Mateus, onde acontece a 

captação da água do Cricaré para tratar o povo de São 

Mateus, ali há muita água.  

E, quando olhamos, parece que não há 

problema de seca no rio Cricaré, em função de que as 

correntes marinhas levam a água para o ponto de 

captação de tratamento da água de São Mateus. 

Nossa população mateense está há quarenta e 

nove dias, hoje, sendo servida com a água com 

aproximadamente cinco mil ppm, porção por 

partículas de cloreto de sódio que, quando permitido, 

são apenas duzentos e cinquenta ppm. 

Disse ontem e repito que a água do mar 

concentra, aproximadamente, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, trinta mil ppm. A água oferecida 

para a população de São Mateus está em cinco mil 
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ppm, um sexto da salinização da água do mar. É 

quase in natura a água servida, uma água que não 

tem possibilidade nenhuma de ser consumida. E água 

é o principal alimento que o ser humano precisa. 

Peço a todos os Poderes, ao Poder municipal, 

ao Poder Executivo estadual e ao Poder Executivo 

nacional que possam se mobilizar em favor de São 

Mateus, que está há cinquenta dias sem água para 

beber. A estrutura do município não tem condição de 

abastecer mais de cento e vinte cinco mil pessoas, 

que é a população do município de São Mateus. 

Pedimos clemência, atenção para com o 

município de São Mateus. 

Temos mobilizado e acho que não podemos 

esperar mais. A partir de agora precisamos tomar 

medidas para nunca mais acontecer isso em São 

Mateus. 

Isso não é de agora, desde que chegamos à 

Assembleia Legislativa buscamos caminhos de fazer 

uma concessão pública, porque temos conhecimento 

também de que o Saae não tem capacidade de fazer a 

gestão para tratar a água para servir o povo de São 

Mateus. Mas, agora não dá para esperar isso, 

precisamos de medidas emergenciais, urgentes, assim 

como está sendo dada a atenção para Colatina e 

Baixo Guandu. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

primeiramente, concederei um aparte ao Senhor 

Deputado Edson Magalhães. 

 

 O Sr. Edson Magalhães – Senhor Deputado, 

o Instituto de Meteorologia, no jornal nacional pela 

manhã, disse que as regiões Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul do país receberão os maiores volumes de água. 

Então, Senhor Deputado Freitas, é o momento de 

aproveitarmos a chuva deste verão que cairá até abril, 

para que possamos fazer o dever de casa com relação 

ao que V. Ex.ª acabou de dizer. 

 Estranhei muito porque, ontem, fizemos uma 

reunião com a diretoria da Samarco, no gabinete da 

Presidência, e o jornal A Gazeta não escreveu sequer 

uma nota, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Estranho isso, pois uma coisa que é tão pertinente, 

um assunto que está nos vários jornais e na mídia, no 

dia a dia, não está no jornal A Gazeta de hoje. 

Lamento isso. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PV) – 

Senhores Deputados e Deputadas, abordarei uma 

notícia do jornal A Tribuna de hoje, se referindo ao 

procurador-geral desta Casa, doutor Julio Chamun. O 

Ministério Público cumpre o seu papel, pois 

quaisquer denúncias precisam ser apuradas. Mas 

minha primeira afirmação é quanto ao trabalho deste 

renomado profissional, doutor Julio Chamun. Em 

meu nome e, certamente, com o aval da maioria dos 

membros desta Casa, queremos transmitir a 

convicção de que temos o procurador-geral desta 

Casa como um profissional qualificado, um homem 

honrado e capaz de desenvolver muito bem a 

coordenação-geral da nossa Procuradoria.  

 Pior do que sofrer isso, e o doutor Julio 

Chamun disse muito bem, isso já foi objeto durante 

sete vezes. Durante sete vezes alguém buscou alguma 

coisa para tentar denegrir a imagem dele e tentar 

denegrir sua postura de homem público.  

Isso não acontece por acaso. Identifico, 

certamente, uma tentativa de desestabilizar esta Casa. 

Estamos aqui para rechaçar qualquer tipo de manobra 

que venha tentar enfraquecer as relações internas e, 

certamente, as relações institucionais. Então, reitero 

minha confiança e total credibilidade do doutor Julio 

Chamun com esta Casa. Os pareceres que recebemos 

sempre são de quem estuda com profundidade as 

questões encaminhadas a ele, e emite os pareceres 

com imparcialidade e com a responsabilidade do 

cargo.  

 Portanto, a minha palavra é de confiança e de 

solidariedade, porque quem está na vida pública, em 

momentos diversos, é alvo de algum tipo de 

denúncia, muitas vezes denúncias plantadas com 

motivações covardes, com manobras, com objetivo 

de desestabilizar uma carreira profissional e 

desestabilizar um ambiente onde deve reinar a boa 

gestão pública e a boa prática responsável e 

equilibrada.  

Felizmente, a Assembleia Legislativa tem a 

confiança de grande parte da sociedade capixaba que, 

gradativamente, ao longo dos anos, vem recuperando 

sua imagem. Tivemos uma Assembleia Legislativa 

desacreditada, infelizmente, por alguns membros e 

não pela sua totalidade. Ao longo do tempo, a 

Assembleia vem recebendo e vem sofrendo 

transformações em suas práticas, tornando-se uma 

das mais econômicas do nosso país e uma das mais 

transparentes. E, dentro desse trabalho, identificamos 

muitos profissionais, muitos funcionários desta Casa 

que são fundamentais para alcançarmos essa posição.  

 Dentre tantos profissionais, desde os mais 

humildes aos mais graduados, queremos ressaltar o 

nome do doutor Julio Chamun, que é um profissional 

que tem o respeito, a confiança e admiração deste 

deputado e  certamente da grande maioria da 

Assembleia Legislativa, do Plenário desta Casa. 

Muito obrigado! (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

 

 O SR. GILSINHO LOPES - (PR – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, aproveitando a fala 
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do Senhor Deputado Gildevan Fernandes, quero 

conclamar o líder do Governo para que se some aos 

vinte e nove deputados para que possamos, junto ao 

Governo do Estado, realizar o sonho dos servidores 

desta Casa em relação ao 11,98%. O empenho de 

todos os deputados está sendo realizado. 

 Senhor Deputado Gildevan Fernandes, V. 

Ex.ª, como líder do Governo, pode fazer essa 

intermediação para nós, uma vez que o Presidente 

está encontrando certa dificuldade nesse momento 

para trazer a esta Casa o projeto de lei. 

 Quero fazer uma fala que diz respeito ao 

município de Guarapari e o Senhor Deputado Edson 

Magalhães é um lutador, conhecedor profundo da 

causa, que é a questão dos condomínios Vale do Sol, 

Vale do Luar, Recanto do Atlântico e outros que têm 

ali após o pedágio.  

 Estamos há quase três anos nesta Casa, 

Senhor Deputado Edson Magalhães, lutando com 

audiências públicas e estamos tentando trazer o 

Promotor de Justiça, doutor Saul, da área do meio 

ambiente, para uma audiência e ele não vem, mesmo 

sendo solicitada a presença dele por meio do 

procurador-geral de Justiça. Estamos convidando o 

prefeito municipal que desrespeita todos e não vem 

às audiências públicas.  

 Ontem, eu e os Senhores Deputados Almir 

Vieira e Pastor Marcos Mansur, participamos de mais 

uma audiência pública, junto com o Procon, Arsi e 

Secretaria de Saúde. O posto de saúde está em 

petição de miséria. Agora que está chegando a chuva, 

os moradores estão numa situação muito difícil. 

O Iema ainda não deu autorização, porque 

não fez o novo zoneamento para que a EDP Escelsa e 

a Cesan liguem a água no município de Guarapari, 

principalmente nesses condomínios. Os lotes ainda 

estão sendo vendidos sem autorização do Iema e em 

área de preservação ambiental e de preservação 

permanente, Senhores Deputados Almir Vieira, 

Enivaldo dos Anjos e Edson Magalhães. 

Estou trabalhando e com pena das pessoas 

que juntaram suas economias para comprar um lote 

naquela área.  

 

O Sr. Edson Magalhães – Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, assim como V. Ex.ª na sua Comissão 

tomou as providências, também tomei junto à 

Comissão de Infraestrutura. 

Temos um documento assinado pelo 

Ministério Público, Defensoria Pública, Iema, EDP 

Escelsa e Cesan. É um documento encaminhado à 

Prefeitura de Guarapari para que tome as 

providências. O que V. Ex.ª está falando é a pura 

verdade. É preciso tirar esses vendedores de imóveis 

que estão atrapalhando naquela área, que é tão 

privilegiada, e dar o direito à titularidade daqueles 

que já moram lá. Parabéns pela fala de V. Ex.ª, 

obrigado. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – 

Agradeço e sei que V. Ex.ª é um defensor daqueles 

moradores. Ontem eles citaram o nome de V. Ex.ª, 

que sempre tem batalhado e lutado pela causa deles.  

Conversei com o Senhor Deputado Almir 

Vieira e íamos nos reunir com o Presidente desta 

Casa, não há necessidade, mas por respeito ao nosso 

presidente, devemos coletar as assinaturas para 

instalar uma CPI contra essas imobiliárias, que estão 

aplicando estelionatos em todos os municípios do 

estado do Espírito Santo contra pessoas humildes, 

que pensam em ter algo próprio, uma casa, e é o 

sonho se tornando um inferno astral. Ontem, as 

imobiliárias G&C e Garantia já foram convocadas no 

Procon. A doutora Eliane Lorenzoni, que é diretora 

jurídica do Procon, estava junto conosco 

representando a diretora-presidente, doutora Denize 

Izaíta, e chegaremos a um denominador. Mas, 

faremos com que esse prefeito venha à comissão 

porque ele tem responsabilidade. Faremos a 

convocação lá no município. Faremos a audiência 

pública lá no município e faremos a convocação dele 

e dos vereadores, porque é desumano o tratamento 

que está sendo dado para aqueles moradores. Muito 

obrigado, Senhor Presidente. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Obrigado, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço uma deferência 

especial de V. Ex.ª tendo em vista um assunto 

importante que foi publicado ontem no Diário Oficial 

do Estado. Gostaria que V. Ex.ª abrisse uma exceção, 

é claro, para que eu possa comunicar não somente a 

esta Casa, mesmo já tendo sido publicado no dia de 

ontem, mas em especial à população de Cariacica. É 

sobre uma obra paralisada que tem causado um 

transtorno a uma das maiores regiões de Cariacica, a 

Grande Itacibá, Nova Brasília, Itanguá, Tucum. Foi 

reiniciada, a partir da publicação da contratação de 

nova empresa, a obra da Rodovia José Sette, que é 

para construção de um binário.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Defiro. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB – 

Sem revisão do orador) - Muito obrigado, Senhor 

Presidente.  

 Primeiro agradeço ao Governo do Estado 

atender a um pleito que eu fiz assinando na condição 

de vice-presidente da Comissão de Infraestrutura. 

Quando assino como deputado, tenho certeza de que 

sou apoiado por todos os colegas deputados.  

Encaminhei ao secretário de Transportes e 

Obras Públicas, doutor Paulo Ruy Valim Carnelli, 

solicitando a ele e relatando ao mesmo tempo o 

drama que vivem todos aqueles que por ali trafegam 

na Rodovia José Sette. E aos moradores o caos pela 
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paralisação da obra e a falta de informação de seu 

reinício.  

O secretário me chamou e me confirmou que 

estaria cancelando o contrato com a empresa 

vencedora, que já havia feito parte da obra, e faria 

uma nova licitação. Eu acreditei na palavra do 

governador, do secretário e do diretor do DER, e hoje 

eu publico para que todos os deputados estaduais 

possam ter conhecimento do edital publicado o 

processo de licença ambiental de regularização para a 

obra de implantação e pavimentação asfáltica dos 

trechos de vias urbanas do Transcol III, trecho 

denominado Corredor Urbano José Sette.  

 A você, morador de Cariacica, a você 

cidadão dessa região importante, digo que é mais 

uma conquista que a nossa cidade alcança por 

intermédio do mandato que você me conferiu. Digo 

aos Senhores Deputados Doutor Hércules, Gilsinho 

Lopes, Sandro Locutor, Marcos Bruno, que essa é 

uma vitória do povo de Cariacica. Agradecemos ao 

Governo do Estado que nos deu condição, mesmo 

tendo cancelado o contrato, para que essa obra 

pudesse ser reiniciada.  

 Digo mais, Senhor Presidente em exercício 

Doutor Hércules, essa obra, a partir do momento em 

que for contratada a empreiteira, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, não vai começar no período das 

festas de fim de ano porque vai atrapalhar o 

comércio, vai atrapalhar os moradores. Aí, com a 

sensibilidade que tem o diretor do DER, senhor 

Halpher Luiggi, pleiteei isso a ele, que me atendeu. A 

obra começa logo após as festas de final de ano, para 

que possamos garantir que o binário, a ponte, o 

acesso, a valorização  e essa obra importante que 

começa no Trevo de Alto Lage e vai até a subida do 

bairro Tucum, quase chegando a Santana, possa ser 

feita, concretizada e entregue, Senhor Deputado 

Almir Vieira, que também tem laços com a nossa 

cidade, para a população de Cariacica. 

 Então, Senhor Presidente, agradeço este 

espaço que me cedeu. Agradeço ao governador, ao 

secretário de Estado de Transportes, ao diretor do 

DER e ao morador de Cariacica a confiança para que 

pudéssemos lutar e conquistarmos mais essa obra 

importante. Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

(Comparece o Senhor Deputado Theodorico Ferraço) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES -  PMDB) – Muito bem, Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

  Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

 

 Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 174/2015, do Senhor Deputado 

Sergio Majeski, que dispõe sobre o reuso de efluentes 

das estações de tratamento de esgoto - ETE´S, para 

fins industriais. Publicado no DPL do dia 

07/05/2015. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, com emenda substitutiva e 

da Comissão de Defesa da Cidadania, pela 

aprovação, com a emenda substitutiva apresentada 

pela Comissão de Justiça. Parecer oral da Comissão 

de Infraestrutura pela aprovação, acatando a emenda 

apresentada pelo Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos. Na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 

e aos Animais o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 

16/11/2015. (Prazo até o dia 23/11/2015). (Existe 

emenda substitutiva anexada ao Projeto, de autoria do 

Deputado Sergio Majeski, publicada no DPL do dia 

04/11/15).  

 Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente e aos Animais, para que esta 

ofereça parecer oral ao projeto.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILDEVAN FERNANDES - PV) - Senhor 

Presidente, na ausência do Presidente, Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, na forma 

regimental assumo a presidência da Comissão de 

Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais e convoco 

seus membros, Senhores Deputados Bruno Lamas, 

Almir Vieira e Edson Magalhães.  

 Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que o 

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto está com 

vistas do projeto e continuará se prevalecendo do 

prazo. 

 Devolvo a palavra à Mesa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES -  PMDB) – É regimental.    

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 244/2015, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que institui o desmatamento 

zero no Estado com a proibição da supressão de 

florestas nativas em todo o território estadual e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 

11/06/2015. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade e da Comissão de Cidadania, 

pela aprovação. Na Comissão de Meio Ambiente, o 

Deputado Doutor Rafael Favatto se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 

Ordinária do dia 17/11/2015. (Prazo até o dia 

24/11/2015).  

 Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente e aos Animais, para que esta 

ofereça parecer oral ao projeto. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de informar 

a V. Ex.ª ou solicitar informação. Acho que o 

Marquinhos deu assessoria equivocada, porque quem 

está com vista no Projeto de Lei n.º 174/2015 é o 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes e não o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto. Quem é o relator, 

se não me engano, é o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes. O Senhor Deputado Doutor Rafael 
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Favatto é o Presidente da Comissão. 

  

 O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Razão assiste ao 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. Estava 

conversando com o Presidente e pelas observações, 

por equívoco de nossa assessoria, fizemos afirmação 

relativa ao item 2 da pauta. Sou o relator do item 1. 

Meu prazo se estende até segunda-feira, mas 

apresento o meu parecer hoje com a permissão de V. 

Ex.ª. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES -  PMDB) – Com certeza. 

 Voltaremos para o primeiro item da pauta. 

  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILDEVAN FERNANDES - PV ) – Informo aos 

Senhores Deputados que na sessão ordinária do dia 

16 de novembro de 2015 me prevaleci do prazo 

regimental para relatar o projeto, o que passarei a 

fazer neste momento. (Pausa)  

 Senhores membros da Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente e aos Animais, o Projeto de Lei 

n.º 174/2015 expõe sobre o reuso de efluentes das 

estações de tratamento de esgoto, as ETE´S, para fins 

industriais. A autoria do projeto é do Senhor 

Deputado Sergio Majeski e tem uma emenda 

substitutiva do próprio autor que já foi acatada nas 

comissões anteriores. Temos também uma emenda do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, pela qual fica 

incluído o reuso de água também para os parques, 

praças e áreas públicas do estado do Espírito Santo.  

 O nosso parecer é pela aprovação do projeto, 

com as suas respectivas emendas. (Muito bem!) 

(Pausa) 

  

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor Presidente, pela ordem!  Discutir não quero, 

mas quero elogiar V. Ex.ª, que amanheceu hoje com 

um espírito de compreensão, bondade, solidariedade 

e humanidade. Muito obrigado a V. Ex.ª.  

 

(Comparece o Senhor Deputado Erick Musso) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILDEVAN FERNANDES – PV) – Obrigado, 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILDEVAN FERNANDES – PV) – Concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Edson Magalhães, ex-

prefeito do município de Guarapari. 

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores 

Deputados presentes a esta sessão, meu bom-dia aos 

capixabas que nos assistem através da TV Ales e ao 

povo de Guarapari.  

 O Projeto de Lei n.º 174/2015, do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, também tramitou na 

Comissão de Infraestrutura. Por ora, eu tinha feito as 

alegações no âmbito constitucional, mas respeitando 

evidentemente o parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça, que deu parecer favorável para 

a tramitação desse projeto, assim também fiz na 

Comissão de Infraestrutura, deixando que o projeto 

tomasse o seu curso e tramitasse  para que pudesse 

chegar a outras comissões.  

 Entendo que esse projeto é bastante 

relevante, Senhor Deputado Gildevan Fernandes, no 

seu conteúdo. Agrega e enriquece ainda mais o 

projeto a emenda do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que é extraordinária, pois trata do reuso dessa 

água para a manutenção de praças e jardins.  

 Acho que o projeto servirá como modelo a 

ser implementado não só no âmbito estadual, mas 

também municipal. Alguns municípios capixabas têm 

administração da Cesan, e outros do Saae. Espero que 

possamos realmente solucionar a escassez de água, 

que hoje é tão falada, através do reuso.  

 Tivemos, ontem no Jornal Nacional, e hoje 

no Bom Dia Brasil, a boa notícia do Instituto de 

Meteorologia, que diz que as regiões Centro-Oeste, 

Sudeste e Sul receberão maiores volumes de água 

neste verão. Ou seja, até abril teremos chuvas, ao 

contrário do que foi falado há pouco tempo, que a 

região Sudeste iria sofrer com escassez de água.  

 Senhor Deputado Padre Honório, V. Ex.ª que 

é lá do Norte e convive com essa penúria, com esse 

momento tão ruim das nossas atividades econômicas, 

principalmente as atividades do campo, relacionada à 

escassez, é preciso e necessário que aproveitemos 

essa água, que vai jorrar, com certeza, essa água 

bendita que vai descer do céu. Que possamos 

realmente reaproveitar essa água, com um tratamento 

técnico. É necessário que sejam criados, o mais 

rápido possível, os nossos reservatórios, para que na 

escassez de água nos nossos rios, tenhamos esses 

reservatórios a contento, para atendermos 

principalmente o homem do campo.  

 Portanto, desde já cumprimento o Senhor 

Deputado Sergio Majeski por esse projeto, e também 

o Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos pela sua 

emenda. Enalteço, ainda, o Líder do Governo, Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, que entendeu a 

necessidade de fazermos o reuso da água, não 

somente para as indústrias  – isso aí é um debate que 

ainda acontecerá, como isso na parte técnica deve, de 

fato, acontecer; mas o reuso da água para que seja 

feita a manutenção de praças e jardins, é sem dúvida 

alguma uma emenda que devemos enaltecer. 

Portanto, agradeço a todos que participaram 

efetivamente para que esse projeto de lei pudesse ser 

aprovado. Muito obrigado e bom dia a todos. (Muito 
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bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ERICK MUSSO - PP) – Continua em discussão o 

parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) - Com o 

relator.  

 

O SR. ALMIR VIEIRA (PRP) - Com o 

relator.  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ERICK MUSSO - PP) – A Presidência acompanha 

o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente e aos Animais.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) –  Concedo a palavra à 

Comissão de Finanças, para que esta ofereça parecer 

oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALMIR VIEIRA – PRP) – Senhor Presidente, na 

ausência do Senhor Deputado Dary Pagung , 

Presidente da Comissão de Finanças, na forma 

regimental assumo a presidência e convoco seus 

membros os Senhores Deputados Rodrigo Coelho, 

Edson Magalhães, Erick Musso e Freitas.  

Senhor Presidente, avoco o projeto para 

relatar e me prevaleço do prazo regimental para 

oferecer parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – É regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALMIR VIEIRA –PRP) – Devolvo a palavra à 

Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 244/2015, 

do Deputado Enivaldo dos Anjos, que institui o 

desmatamento zero no Estado com a proibição da 

supressão de florestas nativas em todo o território 

estadual e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 11/06/2015. Pareceres orais da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação. Na Comissão de Meio 

Ambiente, o Deputado Doutor Rafael Favatto se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na Sessão Ordinária do dia 17/11/2015. (Prazo até o 

dia 24/11/2015).  

Concedo a palavra à Comissão de Proteção 

ao Meio Ambiente e aos Animais, para que esta 

ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ERICK MUSSO - PP) – Senhor Presidente, na 

ausência do Presidente, Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto, na forma regimental assumo a 

presidência da Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente e aos Animais e informo que na sessão 

ordinária realizada dia 17 de novembro de 2015 o 

relator do projeto, Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar o projeto na Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente e aos Animais. Portanto, tem prazo até o 

dia 24 de novembro de 2015. Estando S. Ex.ª ausente 

e ainda dispondo de prazo para oferecer parecer, 

devolvo a palavra à Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – É regimental. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 455/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 314/2015, que trata da 

regularização específica para os imóveis localizados 

na área conhecida como “Campinho do Moscoso” e 

revoga a Lei n.º 10.340 de 20 de janeiro de 2015. 

Publicado no DPL do dia 17/11/2015.   

Concedo a palavra à Comissão Justiça, para 

que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

(Comparecem os Senhores Deputados Doutor Rafael 

Favatto e Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Convoco os 

membros da Comissão de Justiça, Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, Padre Honório, 

Doutor Rafael Favatto, Janete de Sá e Amaro Neto.  

Designo para relatar o projeto o Senhor 

Deputado Amaro Neto. 

 

O SR. AMARO NETO – (PPS – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Justiça, passo a relatar o 

projeto encaminhado pelo Governo do Estado, para 

apreciação da nossa Assembleia Legislativa, que trata 

da regularização específica de imóveis localizados na 

área conhecida como Campinho do Moscoso. 

Estive presente na audiência em que o 

governador chamou lideranças daquela região. Já 

conhecia esse problema porque trabalho já por muito 

tempo na região do Centro da cidade, na região do 

Parque Moscoso, onde fica instalada a emissora na 

qual trabalho, e muitos desses moradores e 

comerciantes reclamavam desse problema, de que 

não tinham a posse desses imóveis. E alguns pediam 

a celeridade de um projeto que tramitava aqui na 

Casa, projeto este dos ex-deputados José Esmeraldo, 
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Nilton Baiano e também da Senhora Deputada Luzia 

Toledo. O Governador Paulo Hartung reuniu as 

lideranças, famílias do Centro da cidade e uma 

associação que cuida desse problema e apresentou 

esse projeto de mudança de alteração, que se fez 

necessária, para transferir do Idaf para o Instituto de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do 

Espírito Santo – Idurb, a competência e prerrogativa 

de atuar no processo de regularização fundiária da 

área do Campinho do Moscoso. 

Todos ficaram muito felizes com a iniciativa 

do Governo do Estado e, chegando à Casa, relato pela 

constitucionalidade do projeto. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Em discussão o 

parecer. (Pausa) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Justiça, essa 

matéria, como disse o deputado relator Amaro Neto, 

vem eivada de boas intenções e mereceu, por parte do 

relator, o parecer pela aprovação, pela 

constitucionalidade, porque, realmente, se trata de um 

assunto pertinente e interessante para resolver os 

problemas que estão travando, na verdade, o 

desempenho do Idurb, antiga Cohab. E pelo fato de 

que temos uma demanda, se não me falha a memória, 

de milhões de deficiência nessa área de habitação, 

essa possibilidade de viabilizar, de o procedimento 

ser mais rápido e mais eficiente, além de modernizar 

a atividade do órgão, cria facilidade para que o 

Governo possa implantar seu programa de ação 

especificamente nessa área.  

Gostaria também de aproveitar, Senhor 

Presidente, para fazer um apelo aos servidores da 

Assembleia, especialmente no que diz respeito ao 

conhecido 11,98%. Temos acompanhado, 

principalmente porque há dois grupos de WhatsApp 

sobre esse assunto, e vemos alguns servidores, pela 

ânsia de ter solução, passam às vezes até pela ofensa 

e agressão àqueles que estão se colocando à 

disposição para resolver. 

Gostaria de fazer um apelo ao Sindilegis, que 

mantivesse reunião e controlasse essa ânsia daqueles 

que realmente têm direito de querer receber, mas que 

isso não se transformasse numa condição de ofensas, 

porque hoje temos uma comissão que cuidou do 

assunto, concluiu a parte administrativa do problema, 

passou esse problema para o presidente da Casa, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço. O presidente 

da Casa tem se empenhado permanente e 

diariamente, e somos testemunha disso, no sentido de 

fazer chegar às mãos do Executivo e conseguir trazer 

o projeto de lei para esta Casa concluir. E vemos que 

alguns servidores, nesse desespero, às vezes, até 

ofendem aqueles que estão trabalhando, lutando e 

colocando até seu cargo mais à disposição de resolver 

isso do que propriamente da administração da Casa.  

Então, peço ao Sindilegis que oriente seus 

sindicalizados a, pelo menos, reconhecer aqueles que 

estão lutando para resolver o problema, porque o 

presidente da Casa está com a missão de fazer essa 

intermediação com o Governo, mas S. Ex.ª não tem 

condições de resolver, o que tinha que fazer para 

resolver, já fez, ajudando a criar a comissão e dando 

apoio a ela para atuar. Então, se chegamos aonde 

chegamos, chegamos porque a Casa, por meio da 

presidência, permitiu e deu apoio para que 

chegássemos a esse ponto. Todas as reuniões e 

conversas feitas foram com o apoio da presidência da 

Casa. Então, hoje estamos com essa missão. A 

missão é do Poder Legislativo ter humildade e 

simplicidade de buscar trazer a participação do 

Executivo, e isso não pode ser interpretado como má 

vontade nem falta de iniciativa, pelo contrário. 

Temos presenciado a insistência da presidência da 

Casa em resolver o problema, o que é anseio de todos 

os deputados.  

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes falou 

hoje que todos querem que isso se resolva. Agora, 

não é justo que se vá para o WhatsApp e para os 

corredores da Assembleia ofender aquele que está 

buscando a solução para resolver o problema. 

Tenham calma, tenham educação no trato com a 

coisa, porque a ignorância, os impropérios, as 

agressões são mais para poder a coisa não acontecer 

do que para acontecer. Se vocês esperaram vinte 

anos, por que vão se desesperar por mais um mês ou 

quarenta dias?  

Então, pedimos a compreensão dos 

servidores e que tenham a Assembleia Legislativa 

como parceira e não como inimiga. Não são justas as 

agressões, o tratamento descortês com o presidente 

da Casa, que está se dedicando à resolução do 

problema, só que não é a palavra de S. Ex.ª, quem 

decidi isso é a palavra do governador, e nem o 

governador disse que não vai ajudar. O governador 

está com problemas. Esteve ontem em Brasília, está 

atuando forte e inteligentemente nessa crise da 

Samarco, está conseguindo conduzir o processo 

praticamente comando o processo no lugar de Minas 

Gerais. Então, temos que ter compreensão. O Estado 

não tem só um problema, mas vários problemas.  

Senhor Presidente da Comissão, peço a 

compreensão dos servidores. Parem de fazer fofoca 

no WhatsApp e tratem a coisa com a seriedade que é 

devida e não com irresponsabilidade. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  
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O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Bruno Lamas. 

   

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e senhores 

membros da Comissão de Justiça, manifesto meu 

apoio ao Projeto de Lei n.º 455/2015, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 

314/2015, importante por tudo que já foi explanado e 

porque traz inclusive mais dignidade e cidadania. 

Mas gostaria, de forma propositiva, de fazer esta 

Assembleia voltar ao mês de abril, quando 

aprovamos um projeto similar em que o Governo do 

Estado repassa à Prefeitura da Serra quase um milhão 

de metros quadrados que compreende praticamente o 

bairro Jardim Carapina inteiro, para que o município 

pudesse proceder, promover a regularização fundiária 

de todos os imóveis.  

O município entrou no bairro, cumpriu suas 

obrigações, contratou quem tinha que contratar e o 

processo está a pleno vapor. Porém, é necessário que 

o governo do Estado conclua os procedimentos junto 

aos cartórios. A lei foi aprovada pela Assembleia, o 

governador publicou uma lei autorizativa, a 

Procuradoria-Geral do Estado trabalha nesse sentido 

e agora providências junto a cartórios precisam ser 

tomadas porque, do contrário, isso inviabilizará a 

conclusão do trabalho e impedirá a entrega das 

escrituras aos moradores do bairro. Sabemos que 

essas escrituras trazem dignidade e uma elevação no 

capital social da comunidade, os imóveis serão 

valorizados e os proprietários, inclusive, poderão 

investir naquilo que é seu de direito, de fato, 

registrado. 

 Então, no intuito de propor uma fala 

propositiva, precisamos caminhar e faço aqui um 

pedido ao Governo do Estado que, dentro do mais 

rápido possível, possa concluir esse procedimento. 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, não 

poderia deixar de fazer esse registro, mas desde já, 

concluindo e manifestando meu apoio incondicional 

à matéria ora discutida e que irá à votação logo em 

seguida. Tenho dito. Muito obrigado. (Muito bem!)  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Muito obrigado, 

Senhor Deputado Bruno Lamas.  

Continua em discussão o parecer. (Pausa) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Justiça, estamos 

discutindo o Projeto de Lei n.º 455/2015, por meio da 

Mensagem Governamental n.º 314/2015, assinada 

pelo governador Paulo Hartung, que trata da 

regularização específica para os imóveis localizados 

na área conhecida como Campinho do Moscoso e 

revoga a Lei n.º 10.340, de janeiro de 2015. 

Entendo que essa é uma ação importante que 

o governo acaba corrigindo, por meio da revogação 

de uma lei, e autorizando o diretor do Idurb a 

apresentar os documentos de transmissão de 

propriedade que cuida a presente lei. Naturalmente, 

será obrigatório o registro da escritura ou do contrato 

particular de compra e venda outorgado em favor do 

adquirente, no prazo de cento e oitenta dias. 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, como 

isso é tão importante, eu não poderia deixar de falar 

de um projeto, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que 

somente esta Casa pode analisá-lo e depois caberá ao 

governo a sanção ou o veto, que é o orçamento de 

2015 que votaremos - já apresentamos as emendas - 

que será para o exercício de 2016, ou seja, o que 

votaremos aqui...  

Senhor Presidente Rodrigo Coelho, são cinco 

minutos para cada membro da Comissão de Justiça se 

manifestar? 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – São dez minutos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Então, está errado porque colocaram cinco minutos. 

Obrigado e, por favor, corrija.  

Votaremos o maior projeto, Senhor Deputado 

Amaro Neto, que esta Casa já votou e que é a 

condição que o Parlamento tem de mostrar para a 

sociedade seu verdadeiro papel, ou seja, corrigir as 

distorções, apresentar emenda ao orçamento, 

corrigindo-as e apresentar propostas para a sociedade 

por meio de emendas. Assim fiz, Senhores Deputados 

Gilsinho Lopes, Sergio Majeski, Enivaldo dos Anjos 

e Hudson Bocão Leal, apresentei, Senhores 

Deputados Theodorico Ferraço, Erick Musso e Cacau 

Lorenzoni, um milhão de reais para a construção de 

duas pontes, uma ligando Caçaroca, em Cariacica, ao 

bairro Coqueiral de Viana, no município de Viana; e 

a outra ligando o bairro São Francisco, em Cariacica, 

à Vila Betânia, em Viana. Quero cumprimentar o 

líder popular Ademir José Simmer.  

Apresentei também outra emenda no valor de 

doze milhões de reais para a humanização das 

avenidas comerciais dos bairros: Campo Grande, 

Itacibá, Vila Capixaba, Bela Aurora, Castelo Branco, 

Avenida Jerusalém, Rio Marinho, Jardim América, 

Porto de Santana, Cariacica Sede, Nova Rosa da 

Penha I e II e Mucuri. Foram doze milhões de reais 
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para a humanização dessas avenidas. Apresentei 

também uma emenda de três milhões de reais para a 

humanização da avenida Beira Mar, em Porto de 

Santana, o cartão postal de Cariacica. É a única área 

que temos em nossa cidade, Senhor Deputado Freitas 

e Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, que é banhada 

pelo mar. Nada mais justo do que termos uma 

avenida Beira Mar como tem em Camburi, como tem 

na Praia da Costa, como tem Jacaraípe e como terá 

Cariacica.  

Também apresentei emenda ao orçamento 

para que o governo possa pavimentar diversas ruas e 

avenidas em várias regiões de Cariacica, da ordem de 

vinte e oito milhões de reais. Também apresentei uma 

emenda de cinco milhões de reais para a construção 

de cinco creches em tempo integral, ou seja, não é 

creche de meio expediente para a mãe colocar o filho, 

não trabalhar e ter que buscá-lo depois. É creche para 

a mãe que precisa deixar o filho na creche para ir 

trabalhar e para receber no final do mês e pagar suas 

contas, em regiões prioritariamente como a Grande 

Mucuri, uma região que carece de uma creche em 

tempo integral; a Grande Nova Rosa da Penha, a 

Grande Porto de Santana, a Grande Rio Marinho e a 

Grande Itacibá. 

Apresentei também emenda de três milhões 

de reais para a construção de um centro de 

especialidades médicas. A cidade está um caos na 

saúde: não tem médico, não tem remédio, não tem 

seringa e não tem gestão. Por isso, apresentamos uma 

emenda de três milhões de reais para a construção de 

um centro de especialidades. Também apresentei uma 

emenda para a construção de um centro poliesportivo 

em Cariacica, na ordem de três milhões de reais. 

Cariacica é uma das cidades que mais contribui para 

os índices de violência e a causa principal é a droga. 

O tráfico se instalou em Cariacica e o enfrentamento 

ao tráfico, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, é 

através de medidas como o esporte, o lazer e a 

cultura. Portanto, apresentei emenda de três milhões 

de reais para a construção de um centro esportivo em 

Cariacica. Apresentei também emenda de um milhão 

de reais, Senhor Deputado Sergio Majeski, para a 

construção de abrigos para os usuários de ônibus da 

região metropolitana da Grande Vitória. É uma 

vergonha os abrigos que temos.  

Senhor Presidente, já tem uma lei 

apresentada nesta Casa por este Deputado, aprovada 

e sancionada pelo governador do Estado, que obriga a 

Ceturb à construção de abrigos e à implantação de 

mapas esquemáticos.  Então, coloquei um milhão de 

reais para que a Ceturb possa construir os abrigos e 

abrigar devidamente o cidadão que é passageiro e 

utiliza o sistema Transcol. 

 Também coloquei, Senhor Presidente da 

Comissão de Justiça, novecentos mil reais para a 

conclusão da canalização do córrego Itanguá. Recebi 

há pouco a Associação de Moradores de Nova 

Brasília que sofre com a não conclusão da 

canalização desse córrego. Conseguimos, junto ao 

Governo, a manutenção do desassoreamento, mas a 

conclusão da canalização desse córrego se faz mais 

do que necessária. 

Também, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

apresentei emenda no valor de duzentos mil reais 

para a aquisição de medicamentos, seringas e outros 

insumos para que a prefeitura não deixe as pessoas 

sem remédio e sem seringa. E o pior: - preste a 

atenção você que é de Cariacica - aquele que precisa 

de seringa, principalmente o diabético que tem que 

utilizar a seringa e depois jogar fora, está reutilizando 

uma seringa, o que não é permitido por normas da 

medicina. Nesta Casa temos os Senhores Deputados 

Doutor Hudson Leal, Doutor Rafael Favatto e Doutor 

Hércules, que são médicos, e a Senhora Deputada 

Janete de Sá, que é enfermeira de nível superior, que 

sabem que o reuso de seringa é proibido e prejudicial, 

podendo contaminar, inclusive, o cidadão, e isso está 

acontecendo em Cariacica e a Rede Gazeta publicou 

uma matéria sobre esse assunto. 

 Senhor Presidente, coloquei dez mil reais 

para a aquisição de uma academia popular no bairro 

Porto Novo; coloquei cem mil reais para a compra de 

um terreno no bairro Vale dos Reis, uma área que 

tem uma ação muito ferrenha, principalmente do 

tráfico de drogas, Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 

E ali será uma área para um equipamento público 

importante para aquela região. 

 Coloquei vinte mil reais para a aquisição de 

móveis do abrigo A Velhice Desamparada; vinte mil 

reais para aparelho audiômetro para o setor de 

audiologia da Associação de Paes e Amigos dos 

Excepcionais, a Apae de Cariacica; coloquei dez mil 

reais para atender às necessidades da Associação 

Amor e Vida, no município de Cariacica, e da Casa 

Jesus Menino; coloquei quinze mil reais para atender 

às necessidades do projeto Arca da Aliança - 

Mensageiros da Boa Nova; trinta mil reais para a 

associação de Porto de Santana e Flexal; vinte mil 

reais para a Associação de Motociclismo; vinte e 

cinco mil reais para a aquisição de um veículo para a 

associação de menores da Montanha da Esperança; 

trinta mil reais para a prefeitura reformar o Centro 

Histórico Eduartino Silva. 

Quero chamar a atenção, puxar a orelha do 

secretário de cultura, pois ele mandou ofício para o 

meu gabinete, ontem, no último dia de fechar o 

orçamento: Estava achando que eu não iria colocar 

dinheiro para você, não, não é? Não faz política, não, 

secretário! Eu não brinco com as pessoas, não.  

Coloquei dinheiro no município de Cariacica 

para asfaltar as ruas das pessoas que não tem rua e 

dignidade, para comprar medicamentos, porque a 

prefeitura não honra, e para comprar seringas para 

aqueles que reusam as seringas e não podiam fazer 

isso. Mas se o senhor achou que iria me fazer uma 

pegadinha se enganou, pois coloquei dinheiro para 

atender o projeto que o senhor conduz. Vai lavar a 

sua cara, secretário! Respeite este parlamentar! 

Porque esse parlamentar representa a sua cidade, a 
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minha cidade, a nossa Cariacica. 

Senhor Presidente, para concluir, finalizando, 

coloquei sessenta mil reais para o atendimento 

sociocultural da Fundação Iade, em Colatina; noventa 

mil reais para a prefeitura do município de Guaçuí, 

para a compra de um conjunto de motores e bomba a 

diesel para abastecimento de água da cidade; trinta 

mil reais para a montagem de uma cozinha industrial 

para a Fazenda Boa Esperança; quinze mil reais para 

manifestação cultural no município de Irupi; dez mil 

reais para a construção de um canil em Irupi; oitenta 

mil reais para a propagação de manifestação cultural 

no município de Iúna; transferência de recursos para 

a prefeitura de Viana para a construção de uma praça 

- setenta mil reais para incentivar o esporte; duzentos 

mil reais para a Associação Evangélica, ou seja, para 

que possam atender as pessoas que procuram uma 

saúde pública de qualidade; cem mil reais para ajudar 

a Casa da Juventude de Vitória, que atende 

dependentes químicos e projetos interessantes; quinze 

mil de tatames para a Federação de Jiu-Jitsu. 

 

(Comparece o Senhor Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Conclua, Senhor 

Deputado, por favor. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Senhor Presidente, concluindo, eu apresentei 

emendas ao orçamento, que entendo serem 

necessárias, para que possamos melhorar ainda os 

investimentos do Estado. 

 Quero dizer para as senhoras e os senhores, 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Freitas, Edson 

Magalhães, Doutor Rafael Favatto e Marcos Bruno: 

não abram mão de suas prerrogativas. A prerrogativa 

que temos nesta Casa Legislativa é a de apresentar 

emendas e as apresentei não em benefício próprio; foi 

para atender à população do nosso estado e, em 

especial, a da minha cidade Cariacica. Muito 

obrigado. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Continua em 

discussão o parecer. (Pausa) 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discuti-

lo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

COELHO - PT) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN – Sem 

revisão da oradora) – Senhor Presidente e Senhores 

membros da Comissão de Justiça, cumprimento o 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que preside 

esta sessão.  

Quero dizer que fico muito feliz nesta manhã 

por ter conseguido numa discussão que se arrasta há 

muitos anos - porque desde 2002 vimos discutindo 

essa questão da regularização do Campinho do 

Moscoso -, que culminou na lei que hoje está sendo 

revogada, a Lei n.º 10.340, porque a lei, conforme foi 

feita, não contemplava essa regularização ao conferir 

ao Idaf uma regularização que não cabia ao órgão, 

que não poderia fazê-la, porque nesse caso teria que 

ser uma autarquia a regularizar esse bem patrimonial.  

É preciso ficar claro o caso da lei anterior, 

porque essa lei foi exaustivamente discutida no 

mandato anterior nesta Casa, quando todos os 

deputados foram demandados, Senhor Deputado 

Amaro Neto, sobre essa questão do Campinho do 

Moscoso. Essa lei existe não é à toa. Inclusive, ela foi 

votada na gestão anterior, só que da forma que foi 

feita, elaborada, não contemplou a necessidade. Nos 

estudos que foram feitos tratou-se a matéria como se 

fosse terra devoluta, e o Campinho do Moscoso não é 

terra devoluta, é bem patrimonial do Governo do 

Espírito Santo, em decorrência de em 1911 a 

República ter conferido ao Estado essa propriedade, 

acabando por se tornar um bem patrimonial, o que 

não cabe o tratamento de terra devoluta.  

Por essa razão é que hoje estamos discutindo 

o Projeto de Lei n.º 455/2015, do Governo do Estado, 

revogando a lei anterior para dar o tratamento 

adequado e realmente finalizar essa novela do 

Campinho do Moscoso, podendo a população que 

reside naquela região, os moradores do polígono do 

Moscoso, como é chamado esse espaço, poderem de 

fato ter seus imóveis regularizados.  

 Estive lendo a minuta e fiquei muito feliz, 

porque é simples, é prática e resolve por meio do 

Idurb, que é o órgão responsável e a quem cabe a 

regularização desse bem patrimonial; é prática 

porque não precisa de uma avaliação e de um 

avaliador individual. A fração ideal própria da 

aquisição daquele imóvel é capaz de resolver o 

problema. Se um apartamento tem determinada 

fração ideal é nela que vai caber essa regularização, 

essa avaliação; então, será simples dessa maneira. 

Ainda por cima contempla ao dizer que será uma 

VRTE por metro quadrado, que hoje significam dois 

reais e dezoito centavos. Cabendo aos proprietários 

dos imóveis existentes naquela região, apartamentos, 

casas, terem que pagar essa faixa de duzentos reais 

por essa regularização, um valor simbólico. Esse bem 

pertence a essas pessoas há muitos anos, só que elas 

não podem fazer a transferência. Elas não pagam 

IPTU, elas não têm como regularizar, não têm como 

passar para frente o imóvel, porque não tem a 

certidão, o que agora será resolvido com o advento 

dessa lei. A maioria está inserida nesses trinta 

salários mínimos, e abaixo de trinta salários mínimos 

não precisa ter custo cartorial; somente acima desse 

valor é necessário escritura pública e assim teria 

custo cartorial para regularização.  

 Parabenizo o governador pela atitude; a 
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iniciativa de todos os deputados que desde a 

legislatura passada vêm trabalhando essa matéria, do 

Senhor Deputado Amaro Neto que a retomou. Já 

tínhamos discutido essa questão desde o início do ano 

com o chefe da Casa Civil, Paulo Roberto. Já 

tínhamos detectado esse equívoco porque fomos 

demandados pelos moradores do Campinho do 

Moscoso, Senhor Deputado Edson Magalhães, que ao 

procurarem o cartório e ao procurarem o Idaf não 

estavam conseguindo resolver o problema com a lei 

que estava em vigor, que é novíssima, que é da 

gestão passada, do final do ano passado. Não estavam 

conseguindo regularizar, porque a lei estava errada. A 

lei se baseou em dados incorretos e tratava uma 

região como terra devoluta, o que não era, porque é 

bem patrimonial do Estado.  

Felizmente, diante dessa provocação, deixo 

claro que eu detectei o problema junto ao Idaf e 

procurei, logo no início do ano, o ex-deputado Paulo 

Roberto, que hoje é chefe da Casa Civil, para levar 

essa situação, em decorrência de as pessoas não 

conseguirem regularizar e, então, houve também 

intermediação. Com o Senhor Deputado Amaro Neto, 

felizmente conseguimos fazer com que o Governo 

trouxesse esse projeto de lei para esta Casa.  

Hoje, não tenho dúvida de que ele será 

votado pela unanimidade dos deputados e a novela da 

regularização dos imóveis do Campinho do Moscoso, 

do Polígono do Moscos se encerra com essa 

legislação que de fato atende simples, prática, mas 

resolutiva e que dará direito a quem tem direito e 

conferirá o título de propriedade de escritura pública, 

que tem que ser regularizada em cento e oitenta dias, 

sob pena de caducidade. 

 Quero chamar a atenção para aqueles que têm 

imóvel no Campinho do Moscoso que nos ouvem, de 

que é necessário que em cento e oitenta dias isso seja 

regularizado no cartório, para que, de fato, tenham a 

posse definitiva, a escritura definitiva de seus 

imóveis. E que fique encerada essa novela, Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, que se arrasta há anos. 

Tenho colegas, inclusive ferroviários, que já me 

procuraram e que não conseguem negociar seu 

imóvel porque não têm escritura pública. 

 Então, fica resolvida essa demanda, 

felizmente. Parabéns a todos que lutaram para que 

fosse feita justiça a quem mora no Campinho do 

Moscoso. Parabéns a todos. Não tenho dúvidas de 

que essa matéria será votada por unanimidade e tem a 

nossa contemporização, o nosso carinho e o nosso 

apoiamento de hoje e desde sempre. (Muito bem!) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados?  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) - 

Com o relator.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – A Presidência 

acompanha o voto do relator.  

 Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça.  

 Devolvo o projeto à Mesa.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Antes de conceder a palavra à 

Comissão de Defesa da Cidadania, digo que o 

pronunciamento do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos com relação aos 11,98% é absolutamente 

correto. Foi passado para a presidência a fim de 

discutir com o Governo, e a presidência da 

Assembleia está cautelosa e paciente para que o 

Governo, ainda este mês, encontre uma solução, 

tendo em vista que todos os poderes receberam os 

11,98% e somente este Poder não recebeu. 

 Confiamos no Governo e tenho certeza de 

que o mais rápido possível ele enviará esse projeto 

para esta Casa a fim de fazer justiça aos senhores 

servidores. É necessário que haja paciência nossa e 

também dos servidores, para não jogar tudo por terra 

na hora em que se está encontrando solução para 

resolver o problema.  

 Outro assunto que devo esclarecer é o 

problema da produtividade do procurador. Trata-se 

de um procurador honesto, da maior confiança desta 

Casa. O que está em discussão é que uma Mesa 

anterior concedeu produtividade, que tem que ser 

aferida pela Procuradoria, e se entendeu que como o 

procurador tem direito, que ela seria automática. Essa 

denúncia foi para o Ministério Público e para o 

Tribunal de Contas. Tomei conhecimento e a 

primeira providência que tomamos foi um ato 

pessoal, em processo: mandar suspender a 

produtividade até pronunciamento do Ministério 

Público e do Tribunal de Contas.  

 Portanto, fique esta Casa tranquila, porque 

iremos zelar pelos seus interesses, doa a quem doer.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Antes que a Comissão de 

Defesa da Cidadania se pronuncie, só quero 

agradecer a contribuição – precisamos falar também 

dos autores – do servidor público do Idaf Robson de 

Almeida Britto, que detectou esse problema, que 

alertou esta deputada e esta Casa, que alertou o atual 

Governo do Estado, para que mudasse a legislação. 
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Perdura por quase cem anos o sofrimento dessas 

pessoas que moram no Campinho do Moscoso. Já 

tinha uma lei para regulamentar isso, e agora vem 

essa legislação regularizando. Peço às comissões que 

deem celeridade, para acabarmos com o sofrimento, 

com a ansiedade que existe entre os moradores do 

polígono do Moscoso. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra à 

Comissão de Defesa da Cidadania, para que esta 

ofereça parecer oral ao projeto. 

 Senhor Deputado Nunes, V. Ex.ª está sendo 

conduzido pela liderança do Governo, dentro de um 

diálogo, para a próxima luta.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES – PT) – Qual luta? 

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A luta que os seus três filhos 

foram convidados a participar, longe de mim.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES – PT) – Então está certo, Senhor 

Presidente.  

 Convoco os membros da Comissão de Defesa 

da Cidadania, Senhores Deputados Sergio Majeski, 

Padre Honório, Janete de Sá e Doutor Hércules.  

 Senhor Presidente, avoco o projeto para 

relatar e me prevaleço do prazo regimental para 

oferecer parecer.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – É regimental.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(NUNES – PT) – Devolvo a palavra à Mesa.    

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 458/2015, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 315/2015 que 

introduz alterações na Lei n.º 10.376, de 8 de junho 

de 2015, que instituiu Programa de Parcelamento 

Incentivado de Débitos Fiscais. Publicado no DPL do 

dia 17/11/2015.  

 Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO – PT) – Convoco os 

membros da Comissão de Justiça, Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, Janete de Sá, Doutor 

Rafael Favatto, Marcelo Santos e Padre Honório.   

 Designo para relatar o projeto, a pedido, o 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes.  

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV – 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente, temos 

o Projeto de Lei n.º 458/2015, de autoria do Governo 

do Estado, por meio do nosso Excelentíssimo 

Governador Paulo Hartung, que introduz alterações 

na Lei n.º 10.376, de 8 de junho de 2015, que institui 

o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos 

Fiscais.  

 Esse programa já foi desenvolvido com 

sucesso neste ano e foi muito importante para a 

recuperação de dívidas. Várias empresas que tinham 

passado por momentos de dificuldade e estavam em 

débito com o Estado tiveram a oportunidade de 

regularizar a sua situação e o Estado teve um 

incremento na sua receita. É importante para o Estado 

fechar o seu ano bem, pois é um ano de crise em 

nosso País, inibindo a atividade econômica e a receita 

dos estados.  

 Foi muito mais importante ainda para as 

administrações municipais, com várias prefeituras 

tendo dificuldade de honrar os seus compromissos. É 

óbvio que temos, infelizmente, maus-exemplos de 

gestão em vários municípios. Há municípios que 

estão passando por dificuldades, e mesmo na 

dificuldade estão fazendo festa, estão fazendo como a 

cigarra, inclusive o de Barra de São Francisco.  

Temos vários exemplos de má gestão. 

Infelizmente, em momentos de crise têm prefeitos 

que não estão tendo uma gestão responsável, 

destinando os recursos prioritariamente para a saúde, 

para a educação, para o urbanismo.  

Mas de modo geral, o que prevalece são 

boas gestões, bons exemplos de gestões municipais 

que também estão sendo afetadas pela crise. E o 

Refis incrementou a receita do Estado e, obviamente, 

para os municípios. 

 

O Projeto de Lei n.º 458/2015, nos art. 1.º e 

2.º, diz: 

 

Art. 1.º Os dispositivos abaixo relacionados da Lei 

n.º 10.376, de 08 de junho de 2015, passam a vigorar 

com as seguintes alterações: 

 

“Art. 2.º Os débitos fiscais relacionados com o ICM 

e o ICMS, suas multas e juros, cujos fatos geradores 

tenham ocorrido até 30 de setembro de 2015, 

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, 

inclusive ajuizados, poderão ser pagos nas condições 

estabelecidas nos Anexos I e II desta Lei. 

 

No art.3.º estamos apresentando uma emenda 

modificativa. O Governo está propondo que seja até o 

dia 30 de dezembro de 2015. 

Como membros da Comissão de Justiça, este 

deputado, o Senhor Deputado Rodrigo Coelho e a 

Senhora Deputada Janete de Sá, ponderamos com o 

Governo do Estado, fizemos uma interlocução com a 

Casa Civil, e a Casa Civil com a Sefaz, e recebemos 

o aval do Governo do Estado e estamos apresentando 

uma emenda. Emenda esta, de autoria deste deputado 

e dos Senhores Deputados Rodrigo Coelho e Janete 
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de Sá, para que esse programa seja estendido até o 

dia 29 de fevereiro de 2016. 

 Por quê? Porque neste fim de ano várias 

empresas têm aumento de despesas, sobretudo o 

décimo-terceiro. Então, com o objetivo de facilitar o 

desenvolvimento desse programa, com objetivo de 

permitir que as empresas tenham mais prazo para 

rediscutir seus financiamentos de débitos, estamos 

propondo a extensão até o dia 29 de fevereiro de 

2016, por meio da emenda de autoria dos Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, Rodrigo Coelho e 

Janete de Sá. 

Portanto, nosso parecer é pela 

constitucionalidade e legalidade, com emenda. 

(Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) - Em discussão o 

parecer. (Pausa)  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD - 

Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão Justiça, agradeço e 

tenho certeza de que V. Ex.ª, Senhor Presidente, 

concorda que o debate sempre é bom, principalmente 

na Comissão de Justiça que filtra e tem a obrigação 

de conhecer a qualificação da matéria e também de 

ajudar a qualificá-la, a melhorá-la. 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(RODRIGO COELHO - PT) – Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, não tenha dúvida da 

contribuição que V. Ex.ª traz. Concordando ou não 

com posição de V. Ex.ª, não há dúvida alguma da 

qualidade do debate que V. Ex.ª traz. 

Solicito que se recomponha o tempo do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos para os cinco 

minutos, para que S. Ex.ª possa discutir a matéria 

com o tempo pleno. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) 

– Obrigado, Senhor Presidente. 

Ouvindo o relato do líder do governo ao 

apresentar emenda e dizer de minha autoria, lembrei-

me de Noel Rosa, que costumava dizer que as 

melhores canções do Brasil eram de sua autoria; ele 

falava minha autoria. Então, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, V. Ex.ª que virou cantor, 

também agora está na condição de fazer composições 

para poder dizer: é da minha autoria. 

Quero propor uma emenda ao presidente da 

Comissão, com apoio do relator, porque o Estado do 

Espírito Santo tem cerca de um bilhão de reais de 

IPVAs e licenciamentos na praça. E essa receita é 

muito maior que a receita que o Estado propõe de 

Refis para as empresas.  

Gostaria de ouvir do líder do Governo, 

relator da matéria, a possibilidade de colocarmos uma 

emenda  que viabilizasse o Refis para o IPVA e o 

Licenciamento, uma vez que, segundo levantamento 

feito, existem cerca de um bilhão de reais devidos de 

IPVA e Licenciamento na praça. Talvez, nesse 

momento de crise, seria uma forma de viabilizar 

também uma corrida aos cofres públicos. E para as 

pessoas que devem, evidentemente que são valores 

individuais, pode significar muito, porque quem tem 

carro e deve três, quatro, cinco mil reais, isso 

sofrendo também um processo de Refis poderia 

encaixar, no caixa do Estado, um valor considerável. 

E se temos Refis para as empresas, que na 

verdade são depositárias, e nesse caso depositárias 

infiéis do dinheiro do ICMS do povo, o IPVA 

poderia ser com a receita que não é de ICMS, mas de 

obrigação para quem tem veículo, se o Estado criar 

um Refis de financiamento para essa dívida teremos 

condições de colocar para dentro do caixa do Estado 

uns quatrocentos milhões, que ajudará o Estado e os 

municípios. Um dinheiro que, ao longo da história, o 

Detran criou os pátios e colocou guinchos na rua para 

receber esse dinheiro e não conseguiu recebê-lo. 

Durante o funcionamento de guincho ficou provado 

que é ineficiente, porque temos quase quatro milhões 

de veículos; motos e carros no Estado, e quando tem 

blitz de guincho só consegue paralisar e cobrar de 

cem a duzentas pessoas por semana. Então, o sistema 

é ineficiente. 

Qual seria o sistema razoavelmente bom? 

Seria o de propor, a quem está devendo, um 

financiamento da dívida do IPVA, para regularização 

do carro, e as pessoas poderem contribuir com essa 

taxa, pagando de acordo com sua condição 

financeira.  

Porque visitando os pátios observamos que 

tem retidos lá motos e carros velhos, de pessoas que 

não têm condição de pagar na proporção em que é 

feita a cobrança, pois quem compra uma moto, 

principalmente, a mais simples, ter que pagar 

trezentos, quatrocentos reais de IPVA, fica difícil, 

pesa no orçamento. E por que não cobrar esses 

quatrocentos, quinhentos, seiscentos reais, que a 

pessoa deve, em dez, vinte vezes? Facilita a pessoa a 

pagar e o Estado, na quantidade que tem de imposto 

de IPVA paralisado, tem possibilidade de receber, 

pela cobrança que o Estado faz do Refis, e que 

também não temos aqui no processo nenhum 

relatório do que o Refis, que aprovamos no início do 

ano, deu de resultado. Não sei se a Mesa recebeu da 

Secretaria da Fazenda, porque era necessário ao 

mandar tal tipo de lei para esta Casa, que tivesse 

anexado um relatório do que a lei anterior conseguiu 

de Refis. 

Como vamos, e neste caso é uma questão 

de confiança de dar um cheque em branco novamente 
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ao Governo, aprovar um Refis daquilo que não 

estamos recebendo nem o relatório do seu 

resultado, do Refis anterior? Entendeu, Senhor 

Deputado Padre Honório? Iremos aqui prorrogar 

o Refis, mas não sabemos se o Refis anterior 

teve sucesso, qual o percentual recebido. Então, 

ficamos sem as informações e a Assembleia 

precisa, nesses casos, em ter as informações para 

votar esse tipo de projeto. Por que vamos manter 

novamente o Refis, se não sabemos se o Refis 

que votamos no início do ano teve sucesso; qual 

foi a arrecadação, qual foi o índice de 

aproveitamento do Refis? 

Assim, Senhor Presidente, proponho a 

emenda, no sentido de que possa ser estendido o 

projeto de Refis, no mesmo prazo ou em prazo 

menores, para dívidas de IPVA e de 

Licenciamento. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (RODRIGO COELHO – PT) – Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, nesse projeto o 

prazo é estendido de maneira geral e o IPVA está 

incluído no artigo dos débitos fiscais com prazos 

estendidos. 

Então, imagino eu, pela argumentação de 

V. Ex.ª, de que esse pedido está contemplado no 

teor do projeto. 

 

  O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – 

(PSD) – Mas está contemplado, presidente, o 

IPVA novo. Estou dizendo o IPVA devido, o 

atrasado que a lei não especifica e ela tem 

sentido de IPVA novo. Se você tiver que 

emplacar um carro e deve dois mil reais, poderá 

parcelar. Mas não está dizendo que o IPVA 

devido, já do carro emplacado, se tem direito ao 

financiamento. Acho que temos um débito e 

poderíamos acrescentar essa emenda. Temos um 

crédito, Senhor Deputado Edson Magalhães, de 

mais de um bilhão. O Refis é para parcelamento 

novo; o Refis, na verdade, teria que ser para 

dívida consignada e autuada.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (RODRIGO COELHO – PT) – A título de 

esclarecimento, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, e é uma questão de entendimento, estou 

entendendo que é até a dívida contraída no prazo 

estendido, que é esse prazo novo, mas as dívidas 

anteriores também estão contempladas nesses 

débitos fiscais. Ele tem uma extensão do fato 

gerador, mas para incluir também os novos. Os 

débitos fiscais anteriores estão contemplados. É 

o que entendi. Se não for isso precisamos 

construir uma redação diferente. Mas entendo 

que o que V. Ex.ª pede está contemplado no 

texto da lei. Precisamos verificar se realmente é 

isso que estamos apurando e é só uma questão de 

entendimento.    

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – 

(PSD) – Pois é, exatamente pelo seguinte: como 

o Governo não mandou para a Casa quem 

utilizou do Refis anterior, não temos como 

avaliar. Imagino que se isso aqui está 

contemplado, e V. Ex.ª analisará antes da 

aprovação, o Detran teria que se utilizar dessa lei 

então para divulgar que quem tem IPVA 

atrasado poderia parcelar a dívida. Ninguém sabe 

disso no Espírito Santo. Quem é que sabe que 

quem está devendo IPVA, quatro, cinco, dez, 

três mil reais pode financiar em parcelas?  

 

Então, vou deixar nas mãos de V. Ex.ª, se 

está realmente contemplado, parece que está. 

Mas como o próprio Governo não utiliza a 

divulgação de que esse um bilhão pode ser 

parcelado, entendo que se V. Ex.ª considerar 

assim eu retiro a emenda; caso contrário gostaria 

que ela fosse analisada. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (RODRIGO COELHO – PT) – Estou 

tentando fazer uma mediação, mas como tem o 

relato apresentado pelo Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, peço que S. Ex.ª contribua, 

uma vez que o relato que votaremos é o do nobre 

Deputado Gildevan Fernandes. Então, é 

importante que haja entendimento entre os dois 

deputados. 

  

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto há esse 

entendimento, posso fazer dois registros?  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (RODRIGO COELHO – PT) – 

Perfeitamente, Senhor Deputado Bruno Lamas. 

   

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Registro, com satisfação, a presença de Gustavo 

de Biase, liderança jovem do nosso estado, 

coordenador-geral do partido REDE, jovem 

talentoso, corajoso e que faz, assim como nós, a 

boa política. S. S.ª está na Assembleia assistindo 

à sessão. Seja bem-vindo. Leve um abraço 

fraternal ao senhor Audifax Barcelos, Prefeito de 

Serra e meu amigo.  

Reforço o convite a todos para uma 

sessão solene que acontecerá hoje à noite, em 
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comemoração aos vinte anos da Lei n.º 9.099, de 

1995, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais no Brasil, por seus relevantes 

serviços prestados a nossa população. Gostaria 

muito que os colegas deputados e deputadas 

estivessem presentes nesse momento especial 

que a Assembleia nos proporcionará. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (RODRIGO COELHO – PT) – Com o 

entendimento dos Senhores Deputados Enivaldo 

dos Anjos e Gildevan Fernandes, continuamos 

com o relatório do Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes em discussão.  

 

Informo que o Senhor Deputado Sergio 

Majeski assina em apoiamento à emenda que o 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes 

apresentou e relatou.  

Continua em discussão o parecer. 

(Pausa)  
Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Com o relator.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

– (PEN) – Com o relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – 

(PMDB) – Com o relator. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – 

Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (RODRIGO COELHO – PT) – A 

Presidência acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado 

à unanimidade pela Comissão de Justiça, com 

emenda apresentada pelos Senhores Deputados 

Gildevan Fernandes, Janete de Sá, Sergio 

Majeski e este Deputado.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO - DEM) – Tendo 

em vista a importância desta matéria que 

favorece os cofres públicos estadual e municipal, 

e tendo em vista que existe uma emenda para 

melhorar e aprimorar a arrecadação, teremos que 

fazer uma sessão extraordinária logo em seguida, 

porque, em se tratando de emenda, a redação 

final ficaria para segunda-feira. Com um pouco 

de paciência, faremos uma sessão extraordinária 

para votar a redação final. 

Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto.  

O Senhor Deputado Dary Pagung, 

presidente da Comissão, está em missão oficial 

na Cipe Rio Doce, em Belo Horizonte. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (ALMIR VIEIRA - PRP) – Senhor 

Presidente, na ausência do Senhor Deputado 

Dary Pagung, presidente da Comissão de 

Finanças, na forma regimental assumo a 

presidência e convoco seus membros, Senhores 

Deputados Edson Magalhães, Freitas, Rodrigo 

Coelho, Doutor Hércules e Erick Musso.  

 

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de 

Finanças, nosso relato é pela aprovação do 

projeto, com a emenda apresentada pela 

Comissão de Justiça. (Muito bem!) (Pausa)  

Em discussão o parecer. (Pausa)  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra 

para discuti-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (ALMIR VIEIRA - PRP) – Concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Edson Magalhães. 

  

O SR. EDSON MAGALHÃES – (Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente e 

senhores membros da Comissão de Finanças, 

queria chamar atenção para a questão de 

parcelamento desses débitos fiscais. Débitos 

fiscais são débitos fiscais, não tem nada a ver 

com parcelamento novo. Em se tratando de 

parcelamento novo, Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos, há inclusive um projeto de lei parado 

nesta Casa, de autoria da Mesa, pedindo a partir 

da notificação por não pagamento do IPVA, 

dando um mês de prazo para que o proprietário 

do veículo pague seu débito. Esse projeto está 

parado, aguardando nova mensagem do Governo 

do Estado para que possamos alterar. Então, 

seria contraditório. Débito é débito. É só isso. 

(Muito bem!)  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (ALMIR VIEIRA - PRP) – Continua em 

discussão o parecer. (Pausa)  
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Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES – Com o 

relator. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) – Com o 

relator. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) – 

Com o relator. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - 

(PMDB) – Com o relator. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) – Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (ALMIR VIEIRA - PRP) – Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Finanças, com a 

emenda. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO - DEM) – Em 

discussão o Projeto de Lei n.º 458/2015.  

 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Em votação o Projeto de Lei n.º 

458/2015.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem verbalmente. (Pausa)  

Aprovado, com emenda. 

 

À Comissão de Justiça para redação final. 

Informo que haverá sessão extraordinária 

para votar a redação final para podermos enviar 

o autógrafo hoje ainda para o Governo do 

Estado. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! 

Quero repercutir uma matéria que saiu na coluna 

Victor Hugo de hoje, do jornal A Gazeta, escrita 

pelo competente jornalista Leonel Ximenes.  

A Secretaria Municipal de Saúde de 

Santa Teresa colocou alguns outdoors dizendo 

para fazer o autoexame de próstata. Realmente é 

um absurdo. Para que eu não fizesse 

simplesmente da minha cabeça, sou 

ginecologista, mas não existe autoexame de 

próstata, existe o autoexame de mama, porque a 

mulher sabe se tocar, conhece a sua mama e é 

uma coisa que a mulher faz todo dia ao tomar 

banho, e pode fazer o autoexame.  

 Para me basear na estranheza do que o 

jornalista fotografou, da placa com a logomarca 

da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Teresa, eu consultei o doutor Eduardo Marsiglia, 

que é andrologista e urologista. Quem quiser 

maiores informações, o consultório dele fica na 

avenida Leitão da Silva, 141, Edifício Braga.  

Então, na verdade, isso é uma 

desinformação e não é possível que se faça uma 

orientação totalmente equivocada. Vou oficiar, 

como Presidente da Comissão de Saúde, à 

Prefeitura de Santa Teresa para recolher esses 

outdoors, informar-se melhor e não levar perigo 

à população. Obrigado, Senhor Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO - DEM) -  Muito 

importante a observação de V. Ex.ª, Senhor 

Deputado. 

 

  Informo aos Senhores Deputados que 

estamos mantendo um entendimento. Portanto, 

gostaria de transmitir esse entendimento a todos 

os Senhores Deputados para suprimirmos a fase 

das Lideranças Partidárias e dos Oradores 

Inscritos. Se os Senhores Deputados se julgarem 

prejudicados, na reunião extraordinária, vamos 

permitir que V. Ex.
as

 se manifestem. 

 

 Em votação o requerimento. 

 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - 

(PSD) - Senhor Presidente, pela ordem! Desejo 

saber se o tempo da Liderança do PSD, que seria 

hoje, será passado para segunda-feira? 

 

O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO - DEM) -  Fica 

transferido, neste caso. Obrigado pela 

compreensão, Senhor Deputado. 

 

Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 454/2015, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 313/2015, que 

inclui entidades no Anexo V da Lei 

Orçamentária n.º 10.347, de 06 de fevereiro de 
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2015, para atender a Associação de Agroturismo e 

Agroindústria Nova Venécia – Agronova. Publicado 

no DPL do dia 17/11/2015. 

 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) – Senhor Presidente, na 

ausência do Senhor Deputado Dary Pagung, 

Presidente da Comissão de Finanças, na forma 

regimental assumo a presidência e convoco seus 

membros os Senhores Deputados Edson Magalhães, 

Freitas, Rodrigo Coelho, Doutor Hércules e Erick 

Musso.   

Avoco o projeto para relatar. (Pausa)  

Senhores membros da Comissão de Finanças, 

nosso relatório é pela aprovação do projeto. (Muito 

bem!) (Pausa)  
Em discussão o parecer. (Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. EDSON MAGALHÃES - Com o 

relator.  

 

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

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PT) - Com 

o relator.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

O SR. ERICK MUSSO - (PP) - Com o 

relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ALMIR VIEIRA - PRP) – Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 454/2015. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa) 

Aprovado.  

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 116/2015, da Mesa 

Diretora, que concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Excelentíssimo Promotor de Justiça 

doutor Americo José dos Reis. Publicado no DPL do 

dia 10/11/2015. 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 117/2015, da Mesa 

Diretora, que concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Excelentíssimo Juiz de Direito doutor 

Marcelo Jones de Souza Noto. Publicado no DPL do 

dia 10/11/2015. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 118/2015, do Senhor 

Deputado Hudson Leal, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao senhor Ricardo 

Córdova Guzmán. Publicado no DPL do 

dia12/11/2015. 

Em discussão os Projetos de Decreto 

Legislativo n.
os

 116/2015, 117/2015 e 118/2015. 

(Pausa) 
Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

Os projetos seguem às Comissões 

Permanentes. 

 

 Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 119/2015, do Senhor 

Deputado Hudson Leal, que concede Título 

de Cidadania Espírito-Santense a Senhora Márcia 

Vitor Nascimento. Publicado no DPL do 

dia17/11/2015. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 120/2015, do Deputado 

Hudson Leal, que concede Título 

de Cidadania Espírito-Santense ao senhor Jorge 

Armando Córdova Guzmán. Publicado no DPL do 

dia17/11/2015. 

 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 121/2015, do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que concede Título 

de Cidadania Espírito-Santense à senhora Cleia 

Coelho Dias. Publicado no DPL do dia 17/11/2015. 

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 122/2015, da Senhora 

Deputada Janete de Sá, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao senhor  José Jorge de 

Oliveira Rodrigues. Publicado no DPL do 

dia17/11/2015. 

Em discussão os Projetos de Decreto 

Legislativo n.
os

 119/2015, 120/2015, 121/2015 e 

122/2015. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão.  

Os projetos seguem à 3.ª sessão. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 19/2015, do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que altera a Lei 

Complementar n.º 213 de 03 de dezembro de 2001, 

modificando exigências para obtenção de gratuidade 

no transporte coletivo intermunicipal da região 

metropolitana da Grande Vitória às pessoas com 
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deficiência. Publicado no DPL do dia 30/09/2015. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 255/2015, do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que estabelece a modernização do Disque 

Denúncia por meio de novas tecnologias. Publicado 

no DPL do dia 30/06/2015. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 379/2015, do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que dispõe sobre a permanência de 

veterinário em local de exibição ou exposição de 

animais de pequeno ou grande porte no âmbito do 

Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 28/09/2015. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 420/2015, da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que reconhece o Município de São Mateus 

como a Capital Estadual da Pimenta-do-Reino. 

Publicado no DPL do dia 26/10/2015. 

Em discussão o Projeto de Lei Complementar 

n.º 19/2015 e os Projetos de Lei n.
os

 255/2015, 

379/2015 e 420/2015. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

Os projetos seguem à 2.ª sessão.  

 

Tendo sido suprimido o Grande Expediente, 

vou encerrar a presente sessão. As Lideranças 

Partidárias e os Oradores Inscritos seguirão a mesma 

ordem na próxima segunda-feira. 

Convocaremos para uma sessão 

extraordinária, hoje, às 11h35min, a fim de votarmos, 

em regime de urgência, o Projeto de Lei n.º 174/2015 

e a redação final do Projeto de Lei n.º 458/2015. 

 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, extraordinária, hoje, às 

11h35min, para a qual designo 

 

EXPEDIENTE: 

 

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 174/2015.  

 

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às onze horas e vinte e 

seis minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente sessão 

os Senhores Deputados Pastor Marcos Mansur, 

Sandro Locutor, Da Vitória, Dary Pagung, Eliana 

Dadalto, Guerino Zanon, Luzia Toledo e Raquel 

Lessa. 

DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 

DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, comparecem os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno Lamas, 

Cacau Lorenzoni, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Edson Magalhães, Enivaldo 

dos Anjos, Erick Musso, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Janete de Sá, Marcos Bruno, 

Nunes, Padre Honório, Rodrigo Coelho, 

Sergio Majeski e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) –  Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(Assume a 2.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni)  

 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor Deputado 

Cacau Lorenzoni a proceder à leitura de um versículo 

da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni lê Salmos, 37:05)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da centésima 

oitava sessão ordinária, realizada em 18 de novembro 

de 2015. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

(Comparece o Senhor Deputado 

Marcelo Santos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Aprovada a ata como lida. 

(Pausa)  

 

Convido o Senhor Deputado Cacau 

Lorenzoni a ocupar a 1.ª Secretaria e a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 498/2015 
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RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 458/2015, de autoria do 

Governo do Estado, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 315/2015, que introduz alterações 

na Lei n.º 10.376, de 08 de junho de 2015, que 

instituiu Programa de Parcelamento Incentivado de 

Débitos Fiscais, foi lido na Sessão Ordinária do dia 

16.11.2015 e publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 17.11.2015, às páginas 05 e 06. 

 

Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do 

dia 17.11.2015 o requerimento para sua tramitação 

em urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia 

da Sessão Ordinária de 18.11.2015, recebendo, a 

partir de então, o parecer oral da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

pela constitucionalidade e legalidade com adoção de 

emenda modificativa apresentada pelos Deputados 

Gildevan Fernandes, Janete de Sá, Rodrigo Coelho e 

Sergio Majeski; e o parecer oral da Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas pela aprovação, com 

adoção da emenda apresentada na Comissão de 

Justiça. 

 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei nº 458/2015 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do parecer oral da Comissão 

de Justiça. Por ter sido aprovado com emenda, o 

Projeto veio a esta Comissão para elaboração de sua 

Redação Final, na forma do artigo 212 do Regimento 

Interno. 

 

Este é o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

O Regimento Interno determina que a 

proposição aprovada com emenda ou com flagrante 

desrespeito às normas gramaticais e de técnica 

legislativa seja submetida à nova votação. Cabe o 

exame a esta Comissão. 

O Projeto de Lei nº 458/2015 foi aprovado 

pelo Plenário com a adoção de emenda modificativa 

apresentada na Comissão de Justiça pelos Deputados 

Gildevan Fernandes, Janete de Sá, Rodrigo Coelho e 

Sergio Majeski, com a seguinte redação: 

 

EMENDA MODIFICATIVA N.º          /2015 

 

- O artigo 3º do Projeto de Lei nº 458/2015, 

que introduz alterações na Lei nº 10.376, de 08 de 

junho de 2015, fica alterado da seguinte forma: 

 

“Art. 3º O ingresso no Programa de 

que trata a Lei nº 10.376, de 08 de 

junho de 2015, com as alterações 

introduzidas na forma desta Lei, dar-

se-á, por opção do interessado, até 

29 de fevereiro de 2016, para os 

débitos fiscais relacionados com o 

ICM, o ICMS, o IPVA, as suas 

multas e juros.” 

 

Com base no artigo 215 do 

Regimento Interno e em atenção ao 

disposto na Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, 

e nas Normas para Padronização dos 

Atos Legislativos estabelecidas pela 

Secretaria Geral da Mesa, sugerimos 

à matéria aprovada as alterações 

abaixo destacadas em vermelho. 

 

Dessa forma, sugerimos aos 

membros da Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N.º 

458/2015 

 

Introduz alterações na Lei nº 10.376, 

de 08.6.2015, que instituiu o 

Programa de Parcelamento 

Incentivado de Débitos Fiscais. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Os dispositivos abaixo 

relacionados da Lei nº 10.376, de 

08.6.2015, passam a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 
“Art. 2º Os débitos fiscais 

relacionados com o ICM e o ICMS, 

suas multas e juros, cujos fatos 

geradores tenham ocorrido até 30 de 

setembro de 2015, constituídos ou 

não, inscritos ou não em dívida ativa, 

inclusive ajuizados, poderão ser 

pagos nas condições estabelecidas 

nos Anexos I e II desta Lei. 

 

(...) 

 

§ 4º Na hipótese de apresentação de 

Documento de Informações 

Econômico-Fiscais - DIEF-

Retificador, essa deverá ser efetuada 

previamente ao parcelamento até 23 

de dezembro de 2015.” (NR) 

 

“Art. 3º Os débitos fiscais 

relacionados com o IPVA, suas 
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multas e juros, cujos fatos geradores 

tenham ocorrido até 30 de setembro 

de 2015, constituídos ou não, 

inscritos ou não em dívida ativa, 

inclusive ajuizados, poderão ser 

pagos em até 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais e consecutivas, 

hipótese em que as respectivas 

multas e juros serão reduzidos nos 

seguintes percentuais: 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º Os Anexos I e II da Lei nº 

10.376, de 2015, passam a vigorar 

com as alterações neles introduzidas, 

na forma fixada nesta Lei. 

 

Art. 3º O ingresso no Programa de 

que trata a Lei nº 10.376, de 2015, 

com as alterações introduzidas na 

forma desta Lei, dar-se-á, por opção 

do interessado, até 29 de fevereiro de 

2016, para os débitos fiscais 

relacionados com o ICM, o ICMS, o 

IPVA, as suas multas e juros. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PARECER N.º 498/2015 

 

Plenário Rui Barbosa, 18 de novembro de 

2015. 
 

RODRIGO COELHO 

Presidente/Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

GILDEVAN FERNANDES 

JANETE DE SÁ 

PADRE HONÓRIO 

 

ANEXO I 

(de que trata o art. 2º) 

 

PERCENTUAIS DE REDUÇÃO DA MULTA E 

DOS JUROS PARA DÉBITOS COMPOSTOS 

DE IMPOSTO E MULTA 

 

PERÍODO 

DE 

ADESÃO 

VALOR DO 

DÉBITO 

PRAZO DE PAGAMENTO 

À VISTA 
DE 2 A 30 

PARCELAS 

DE 31 A 60 

PARCELAS 

DE 61 A 120 

PARCELAS 

... 
... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

... 
... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

Até 

29/02/201

6 

Até R$ 

50.000,00 
90% 85% 70% - 

Acima de 

R$ 

50.000,00 

85% 80% 60% 40% 

ANEXO II 

(de que trata o art. 2º) 

 

PERCENTUAIS DE REDUÇÃO DA MULTA 

PARA DÉBITOS COMPOSTOS APENAS DE 

MULTA 

 

PERÍODO DE 

ADESÃO 

PRAZO DE PAGAMENTO 

À VISTA 
DE 2 A 30 

PARCELAS 

31 A 60 

PARCEL

AS 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

Até 29/02/2016 85% 60% 40% 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – (PV) – 

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

dispensa dos interstícios regimentais e publicação, 

para que a redação final que acaba de ser lida seja 

incluída na Ordem do Dia da presente sessão.  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – É regimental.  

 

O requerimento de V. Ex.ª depende de 

apoiamento do Plenário.  

 

Em votação.  

 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se manifestem 

verbalmente. (Pausa)  

Aprovado.  

Inclua-se na Ordem do Dia da presente 

sessão.  

 

 O SR. EDSON MAGALHÃES – 

Senhor Presidente, pela ordem! Só queria fazer 

um registro. Esta semana, a Igreja Assembleia de 

Deus de Meaípe comemorará cinquenta anos de 

sua existência. A todos os membros da Igreja, 

meus parabéns! 

 

 O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO - DEM) – Fica 

registrado. 

 Passa-se à Ordem do Dia.  
 

Votação da redação final do Projeto de 

Lei n.º 458/2015, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 315/2015, que introduz 

alterações na Lei n.º 10.376, de 8 de junho de 

2015, que institui Programa de Parcelamento 

Incentivado de Débitos Fiscais. Parecer n.º 

498/2015, da Comissão de Justiça, pela 

aprovação da redação final, com publicação 

dispensada. 
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Em votação.  

 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem verbalmente. (Pausa)  

 

Aprovada.  

 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 174/2015, do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre o 

reuso de efluentes das estações de tratamento de 

esgoto – ETEs, para fins industriais. Publicado 

no DPL do dia 07/05/2015. Pareceres orais da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

com emenda substitutiva, e da Comissão de 

Defesa da Cidadania, pela aprovação, com a 

emenda substitutiva apresentada pela Comissão 

de Justiça. Parecer oral da Comissão de 

Infraestrutura pela aprovação, acatando a 

emenda apresentada pelo Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. Na Comissão de Finanças, o 

Senhor Deputado Almir Vieira se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária do dia 18/11/2015. (Prazo até o dia 

25/11/2015). (Existe emenda substitutiva 

anexada ao projeto, de autoria do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, publicada no DPL do 

dia 04/11/15).  

 

 Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto.  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO 

– (ALMIR VIEIRA - PRP) – Senhor 

Presidente, na ausência do Senhor Deputado 

Dary Pagung, Presidente da Comissão de 

Finanças, na forma regimental, assumo a 

presidência. (Pausa) 

 

 Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª que 

continuarei me prevalecendo do prazo 

regimental, requerido na sessão ordinária 

realizada dia 18 de novembro de 2015, para 

oferecer parecer ao Projeto de Lei n.º 174/2015.  

 

 Devolvo a palavra à Mesa.  

 

 O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO - DEM) – É 

regimental. 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Informar a todos 

que, nesta sexta-feira, faremos uma audiência 

conjunta entre a Comissão de Maus-Tratos da 

Câmara Federal e a Frente Parlamentar em 

Defesa Animal e contra os Maus-Tratos da 

Assembleia, às 9h, no Plenário Dirceu Cardoso. 

Ouviremos os denunciados que fizeram parte da 

discussão, ocorrida no mês anterior, sobre os 

maus-tratos de animais no Espírito Santo. 

 São convocados os senhores Leonardo 

Nunes Marques, denunciado por agressão e 

espancamento seguido de morte da gatinha do 

bairro Mata da Praia, na Pedra da Cebola; o 

reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatte, por 

denúncias de vários animais abandonados no 

campus da Ufes; o tenente-coronel Abreu, chefe 

administrativo da Polícia Militar do HPM, por 

maus-tratos de animais ocorridos no pátio do 

HPM; o prefeito Orly Gomes, de Guarapari, pelo 

fechamento do Centro de Zoonoses, e existem 

denúncias de vários animais abandonados na 

cidade de Guarapari; o superintendente estadual 

do Ibama; o tenente-coronel comandante da 

Polícia Ambiental; o secretário de Meio 

Ambiente de Vitória, pelo surgimento de arraias, 

tartarugas e tubarões presos em redes de pesca na 

Praia de Camburi. Estão confirmados para esta 

reunião os deputados federais Max Filho e 

Ricardo Tripoli, relator da Comissão de Maus-

Tratos da Câmara Federal. 

 

 É o que tenho a informar, Senhor 

Presidente.  

 

 O SR. MARCELO SANTOS – 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! 

Quero só fazer um comunicado importante, 

principalmente para a região da Grande Porto de 

Santana. No próximo sábado, dia 21 de 

novembro, a partir das 8h até as 13h, a Rede 

Gazeta promoverá um negócio muito bacana 

chamado Estação Saúde. Haverá serviços de 

aferição de pressão, teste de glicemia capilar, 

entrega de kits odontológicos e palestras, 

orientação nutricional e suplementação de 

vitamina A para crianças de seis a cinquenta e 

nove meses (obrigatória a apresentação do cartão 

de vacina), orientação à prática de atividade 

física, massagem relaxante com deficientes 

visuais, exercício de fortalecimento muscular e 

prevenção de lesões e encontro de grupo de 

zumba.   

 

Repetindo, Senhor Presidente, será no dia 

21 de novembro, na orla de Porto de Santana, 

próximo ao campo do Ajax, aliás, próximo ao 



182 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 25 de novembro de 2015 

ex-campo do Ajax porque venderam o campo, 

que é de propriedade da prefeitura. Teve um 

sabido lá que falsificou o documento e vendeu o 

campo do Ajax.   

 

 

Senhora Deputada Janete de Sá, sei que 

V. Ex.ª tem interesse nisso, será próximo ao 

campo do Ajax, em Cariacica, na orla de Porto 

de Santana, no dia 21 de novembro, próximo 

sábado. Agradeço à Rede Gazeta por promover 

esse evento e convido você, morador de Porto de 

Santana, morador de Cariacica, que nos assiste 

pela TV Assembleia. É importante a sua 

participação porque tudo isso que li agora é 

importante para a sua saúde. É o programa 

Estação Saúde, em Cariacica, na nossa Grande 

Porto de Santana. Obrigado, Senhor Presidente. 

 

 

 O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Também 

convido todos os deputados e as deputadas para 

participarem conosco na sexta-feira, às 10h, em 

Barra de São Francisco, da audiência pública 

presidida pelo Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, com a nossa presença e a presença do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

 

 No mais, muito obrigado, Senhor 

Presidente, e que Deus o proteja na viagem para 

Cachoeiro de Itapemirim. 
 

 

 O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO – DEM) – E V. 

Ex.ª também e para todo o Norte do Estado.  

 

 
 O SR. NUNES – (PT) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Também faço um 

convite a todos os deputados e deputadas para 

amanhã, às 14h, nesta Assembleia Legislativa, 

participarem da audiência pública que faremos 

com a presença do nosso senador Paulo Paim, 

sobre o PLC n.º 30, que trata sobre a questão da 

terceirização, ou seja, aquele mesmo projeto que 

estava tramitando no Congresso Nacional sob o 

n.º 4330. É uma oportunidade que teremos para 

dialogar e discutir sobre esse projeto que mudou 

de número por tramitar, neste exato momento, no 

Senado Federal. Portanto, faço este convite a 

todos os deputados e deputadas e a todos que nos 

assistem pela TV Ales. Obrigado, Senhor 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE – 

(THEODORICO FERRAÇO – DEM) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 

sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, solene, hoje, às 19h, 

conforme requerimento do Senhor Deputado 

Bruno Lamas, aprovado em Plenário, em 

homenagem aos vinte anos da Lei n.º 9.099/95, 

para a qual designo Expediente o que ocorrer, e 

comunico que haverá sessão especial dia 20 de 

novembro de 2015, às 15h, conforme 

requerimento do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, aprovado em Plenário, para debater 

sobre a problemática da automedicação, descarte 

correto de medicamentos e logística reversa de 

medicamentos no estado; e sessão ordinária dia 

23 de novembro de 2015, cuja Ordem do Dia é a 

seguinte: votação da redação final dos Projetos 

de Lei n.
os

 287/2015 e 376/2015; discussão 

única, em regime de urgência, dos Projetos de 

Lei n.
os

 174/2015, 244/2015 e 455/2015; 

discussão, em 1.º turno, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 06/2015; discussão única dos 

Projetos de Lei n.
os

 66/2015, 81/2015 e 

185/2015; discussão única dos Projetos de 

Decreto Legislativo n.
os

 66/2015, 67/2015, 

68/2015, 69/2015, 70/2015, 71/2015, 72/2015, 

73/2015, 74/2015, 77/2015, 78/2015, 84/2015 e 

85/2015; discussão prévia do Projeto de Lei n.º
 

342/2015; discussão especial, em 3.ª sessão, dos 

Projetos de Decreto Legislativo n.
os

 119/2015, 

120/2015, 121/2015 e 122/2015; discussão 

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

Complementar n.º 19/2015; discussão especial, 

em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 255/2015, 

379/2015 e 420/2015; discussão especial, em 1.ª 

sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 365/2015, 

395/2015 e 430/2015; e discussão especial, em 

1.ª sessão, do Projeto de Resolução n.º 59/2015.  

 

 

Está encerrada a sessão. 

 
 

 Encerra-se a sessão às onze horas e 

cinquenta minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, deixaram de comparecer a presente 

sessão os Senhores Deputados Amaro Neto, Da 

Vitória, Dary Pagung, Eliana Dadalto, Euclério 

Sampaio, Gilsinho Lopes, Guerino Zanon, 

Hudson Leal, Luzia Toledo, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa e Sandro Locutor.  

 



 

HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS COMISSÕES 

PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

Dia: terça-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min  Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

   

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 

 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Dia: segunda-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min  Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  Local: Plenário “Rui Barbosa” 

   

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA 

 COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

Dia: segunda-feira  Dia: segunda-feira 

Horário: 10h  Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  Local: Plenário “Rui Barbosa” 

   

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 

 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: segunda-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 11h  Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”  Local: Plenário “Rui Barbosa” 

   

COMISSÃO DE CULTURA E DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

Dia: terça-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 9h  Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 
 Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

   

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO  COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, 

DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA 

AGRÁRIA 

Dia: segunda-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 9h  Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 
 Local: Plenário “Rui Barbosa” 

   

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO  COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dia: terça-feira  Dia: segunda-feira 

Horário: 9h  Horário: 13h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

  

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Dia: segunda-feira  

Horário: 9h  

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 
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HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DAS COMISSÕES 

PERMANENTES 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

Dia: terça-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min  Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

   

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 

 COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Dia: segunda-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min  Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  Local: Plenário “Rui Barbosa” 

   

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA 

 COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

Dia: segunda-feira  Dia: segunda-feira 

Horário: 10h  Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  Local: Plenário “Rui Barbosa” 

   

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 

 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: segunda-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 11h  Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”  Local: Plenário “Rui Barbosa” 

   

COMISSÃO DE CULTURA E DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

Dia: terça-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 9h  Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 
 Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

   

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO  COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, 

DE ABASTECIMENTO E DE REFORMA 

AGRÁRIA 

Dia: segunda-feira  Dia: terça-feira 

Horário: 9h  Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 
 Local: Plenário “Rui Barbosa” 

   

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO  COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dia: terça-feira  Dia: segunda-feira 

Horário: 9h  Horário: 13h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”  Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

  

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Dia: segunda-feira  

Horário: 9h  

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 
 

 

 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

MARCELO BOZIO MONTEIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

RAULINO GONÇALVES FILHO 
Chefe de Gabinete da Presidência 

 

INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral 
 

PAULO DA SILVA MARTINS 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

RICARDO WAGNER VIANA PEREIRA 
Diretor de Redação 

 

JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL 
Diretor da Procuradoria 

 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretora de Taquigrafia Parlamentar 

 

JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA FRANCO RIBEIRO 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 
Diretor da Consultoria Temática 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

LUIS CARLOS GIUBERTI 
Diretor de Segurança Legislativa 

 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

DANIELA RAMOS NOGUEIRA FARIA 
Diretora de Controle Interno 
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