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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 3278 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, resolve: 

 

CONCEDER LICENÇA, sem 

remuneração, à Deputada ELIANA 

DADALTO, para tratar de assuntos particulares, 

no dia 13/09/2016, na forma do Art. 305, inciso 

III do Regimento Interno. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 14 de setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3279 

 

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, VICTORIA ELISA GUAITOLINI DE 

SOUZA, para exercer o cargo em comissão de 

Técnico Júnior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TJGRP, no gabinete da 

Deputada Raquel Lessa, por solicitação da própria 

Deputada, contida no processo nº 162249/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de setembro de 2016. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

ATO Nº 3280 

 

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, ALEX GEAQUINTO LEAL, para exercer 

o cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, no 

gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 162250/2016. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de setembro de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 
 
 

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

 

PORTARIA Nº 1175 

 

O DIRETOR-GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 

relacionados, na forma dos artigos citados pela Lei 

Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 

informações da Coordenação do Grupo de 

Recursos Humanos (CGRH): 
 

MATRÍCULA 
SERVIDOR ART. DIA PERÍODO DA LICENÇA 

   
INÍCIO FIM 

035716 
Rita de Cassia 

Braggio Bodart 
129 02 09/06/2016 10/06/2016 

035716 
Rita De Cassia 

Braggio Bodart 
129 15 15/06/2016 29/06/2016 

035716 
Rita de Cassia 

Braggio Bodart 
129 15 30/06/2016 14/07/2016 

208560 

Diovana B. 

Loriato 

Hermesmeyer 

142 07 12/07/2016 18/07/2016 

016592 

Telma Thilde 

Meira 

Passamani 

129 05 12/07/2016 16/07/2016 

035716 
Rita de Cassia 

Braggio Bodart 
129 06 15/07/2016 20/07/2016 

200692 

Carlos 

Henrique 

Dalapícola 

129 20 21/07/2016 09/08/2016 

201376 
Monica 

Ferreira Paes 
129 07 27/07/2016 02/08/2016 
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208818 
Ludimyla 

Bretas Elizeu 
129 05 01/08/2016 05/08/2016 

207916 

Izilda Lemos 

dos Santos 

Franco 

129 60 02/08/2016 30/09/2016 

034584 
Ruth Cunha 

Pestana 
129 90 04/08/2016 01/11/2016 

200692 

Carlos 

Henrique 

Dalapicola 

129 20 10/08/2016 29/08/2016 

203219 
Ivania Fiorotti 

Estevao 
142 01 10/08/2016 10/08/2016 

201608 
Jorge Carlos de 

Oliveira Junior 
129 02 11/08/2016 12/08/2016 

016622 

Angela Maria 

Gomes 

Nascimento 

129 01 12/08/2016 12/08/2016 

029912 
Irinete Suely 

Zambe 
142 07 13/08/2016 19/08/2016 

026489 

Maria da Penha 

Goncalves 

Lourenco 

129 05 15/08/2016 19/08/2016 

203317 
Jose Francisco 

Pimentel 
129 15 22/08/2016 05/09/2016 

208818 
Ludimyla 

Bretas Elizeu 
129 05 22/08/2016 26/08/2016 

027890 
Anadir 

Loureiro Rocha 
129 15 23/08/2016 06/09/2016 

034485 

Maria 

Aparecida 

Moreira 

129 01 23/08/2016 23/08/2016 

204593 
Tatiana Adame 

Duque 
129 01 24/08/016 24/08/2016 

209002 

Daniely da 

Silva Rossi 

Dalvi 

129 02 25/08/2016 26/08/2016 

207611 
Hanoika 

Oliveira 
129 02 25/08/2016 26/08/2016 

204593 
Tatiana Adame 

Duque 
129 02 25/08/2016 26/08/2016 

209004 

Alessandra de 

Castro 

Henrique 

129 01 26/08/2016 26/08/2016 

206474 
Helen Karinne 

Koehler Effgen 
142 01 26/08/2016 26/08/2016 

209017 

Lucia Helena 

Campo Dall 

Orto 

129 01 26/08/2016 26/08/2016 

208494 

Fabricio 

Bertholdi 

Bianchi 

142 01 29/08/2016 29/08/2016 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

14 de setembro de 2016. 
 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1176 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

TRANSFERIR para o período de 15/09 a 

29/09/2016, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2016, marcadas anteriormente para o 

período de 02/01 a 31/01/2017, do servidor 

REINALDO FRAGA DE CARVALHO, matrícula 

nº 206117, restando 15 (quinze) dias para época 

oportuna de acordo com § 14 do artigo 115 da Lei 

Complementar nº 46/1994, inserido pela Lei 

Complementar nº 792/2014. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de setembro de 2016. 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1177 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

TRANSFERIR para o período de 21/11 a 

05/12/2016, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2016, marcadas anteriormente para o 

período de 31/10 a 29/11/2016, da servidora ANNA 

NICOLLE EXPOSITO NUNES, matrícula nº 

208329, restando 15 (quinze) dias para época 

oportuna de acordo com § 14 do artigo 115 da Lei 

Complementar nº 46/1994, inserido pela Lei 

Complementar nº 792/2014. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1178 

 

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 da 

servidora abaixo relacionada: 

 
Matrícula Servidora Exercício 

Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

201354 

TATIANA 

SOARES 

DE 

ALMEIDA 

2016 
12/09 a 

23/09/2016 

12/12 a 

23/12/2016 

12 (doze) 

dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1179 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, com base nas 

informações da CGRH, resolve, 
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TRANSFERIR para o período de 19/09 a 

03/10/2016, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2016, marcadas anteriormente para o 

período de 21/11 a 05/12/2016 e 09/01 a 23/01/2017, 

da servidora KARYNA RODRIGUES BATISTA 

ARAUJO, matrícula nº 207424, restando 15 (quinze) 

dias para época oportuna de acordo com § 14 do 

artigo 115 da Lei Complementar nº 46/1994, inserido 

pela Lei Complementar nº 792/2014. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

13 de setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 
PORTARIA Nº 1180 

 

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 

205807 

HELIOMAR 

FRANCISCO DA 

VITORIA 

2016 
31/10 a 

29/11/2016 

Época 

oportuna 

30 (trinta) 

dias 

203440 

SANDRA 

HELENA 

ALBUQUERQUE 

DA SILVA 

2016 
17/10 a 

15/11/2016 

Época 

oportuna 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

13 de setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 
PORTARIA Nº 1181 

 

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR para o período de 19/09 a 

03/10/2016, as férias regulamentares referentes ao 

exercício de 2016, transferidas anteriormente para 

época oportuna, do servidor HILTON 

MALAFRONTE LOPES, matrícula nº 200658, 

restando 15 (quinze) dias para época oportuna de 

acordo com § 14 do artigo 115 da Lei Complementar 

nº 46/1994, inserido pela Lei Complementar nº 

792/2014. 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1182 

 

O DIRETOR GERAL DA 

SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, 

resolve, 

 

MARCAR para o período de 10/10 a 

24/10/2016, as férias regulamentares referentes 

ao exercício de 2016, transferidas anteriormente 

para época oportuna, da servidora PAMHELLA 

MARQUEZINI DOS SANTOS, matrícula nº 

208532, restando 15 (quinze) dias para época 

oportuna de acordo com § 14 do artigo 115 da 

Lei Complementar nº 46/1994, inserido pela Lei 

Complementar nº 792/2014. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 1183 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares das 

servidoras abaixo relacionadas: 

 

Matrícula Servidoras Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade de 

dias 

35849 

ALDA MARIA 

MORAES 

DEPIZZOL 

2013 
26/09 a 

25/10/2016 
30 (trinta) dias 

203440 

SANDRA 

HELENA 

ALBUQUERQUE 

DA SILVA 

2015 
03/11 a 

22/11/2016 

20 (vinte) dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

13 de setembro de 2016. 

 

PAULO MARCOS LEMOS 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico nº 018/2016 

Processo nº 153781/2015 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 

Apoio, torna público que a Mesa Diretora 

HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 

018/2016, referente à concessão de uso de 

espaço, localizado no edifício-sede da Ales, 

visando à exploração dos serviços de restaurante 

e lanchonete para o atendimento de servidores e 

visitantes, que teve como resultado: Neffa 

Gestão Turismo e Negócios S/A (CNPJ nº 

12.851.850/0001-82), com percentual de 

desconto ofertado de 3,01% (três inteiros e um 

centésimo por cento) sobre os itens listados no 

Anexo IV do Termo de Referência, Anexo I do 

Edital de Abertura. 

 

Maiores informações através do e-mail: 

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

 
Vitória/ES, 14 de setembro de 2016. 

 
INGRID DE OLIVEIRA SOARES 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

ATOS DO SECRETÁRIO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM O 

REFERENDO DA MESA DIRETORA E COM 

BASE NAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

RESOLVE BAIXAR A SEGUINTE  

 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO/SCS - ALES 

Nº 01/2016 

 

Art. 1º Fica designada a servidora SABRINA 

GUIMARÃES AGUIAR MACHADO, matrícula 

nº 208323, Gerente de Processos da SCS, para 

responder pelo expediente da Secretaria de 

Comunicação Social no período de férias do titular. 
 

Art. 2º Este procedimento não acarretará ônus 

financeiro de qualquer espécie para o Poder 

Legislativo do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 3º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

14 de setembro de 2016. 

 
MARCELO BOZIO MONTEIRO 

Secretário de Comunicação Social - Ales 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 

• QUINTA-FEIRA - 15.09.16 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de saúde 

02h05 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de ciência e tecnologia 

03h10 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de saúde – o atendimento precoce aos bebês com microcefalia no ES 

05h25 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de assistência social 

06h30 
FIOCRUZ – 

UNIDIVERSIDADE 
O programa traz: “Imigrantes e refugiados”. 

07h00 
STJ: ANTES E DEPOIS DA 

LEI 

Nesta edição o programa aborda a Lei que criou o Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas. Uma nova legislação diante de um problema crônico. A 

chamada Lei das Drogas diferenciou usuários, dependentes e traficantes. E 

impulsionou a mobilização de todos no combate ao narcotráfico, incluindo 

setores do judiciário. 
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07h30 
MPF: INTERESSE 

PÚBLICO 

O MPF no Rio Grande do Sul ajuizou ação civil pública inclusão de alunos com 

deficiência em todos os colégios militares do país. O MPF em Rondônia 

recomenda que instituições financeiras que adotam práticas de trabalho escravo 

fiquem impedidas de ter acesso a empréstimos e financiamentos públicos. No 

Brasil, vinte e cinco por cento das mulheres já sofreram algum tipo de violência 

obstétrica. São casos em que os direitos das gestantes não são respeitados. Em 

Brasília, o governo sancionou o projeto que regulamenta o Uber sem restrições 

e o MPF quer que esse meio de transporte seja regulamentado em todo o país. 

08h00 ESPAÇO RURAL 

Eduardo Tigre do Nascimento, técnico do Incaper e engenheiro agrônomo, 

comenta as vantagens e dificuldades da produção do mel capixaba, além de 

explicar a importância da apicultura para o aumento da produção agrícola em 

geral. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de saúde 

11h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de defesa do consumidor 

12h00 
SÉRIES - ROTAS 

TURISTICAS CAPIXABAS 

Você vai conhecer a natureza, a cultura e a história das cidades do centro sul do 

Estado, cortadas por uma estrada aberta no período colonial brasileiro para ligar 

Ouro Preto, em Minas Gerais, a Vitória, com o objetivo de desenvolver a 

região. O trecho capixaba da chamada Rota Imperial São Pedro de 

Alcântara abrange 14 municípios e foi oficialmente transformado em roteiro 

turístico. 

12h30 MP COM VOCÊ   

O programa MP com Você tem como tema o combate à criminalidade. O 

convidado do apresentador Rubem Roschel é o promotor de justiça Pedro Ivo 

de Souza, dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal (CACR) 

13h00 

PROPAGANDA 

ELEITORAL GRATUITA 

OBRIGATÓRIA 

Candidatos a prefeito e vereador 

13h10 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a trajetória do cantor Roberto Carlos. 

13h30 OPINIÃO  
O endocrinologista Albermar Robert Harrigan fala sobre o fenômeno da 

obesidade que já atinge certa de 50% da população brasieira.  

14h00 CONTRAPONTO  

O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826), em vigor no Brasil desde 2003, 

 proíbe o porte de arma de fogo em todo o Brasil. A concessão é restrita apenas 

às categorias profissionais que dependem de armas para o exercício de suas 

atividades, como policiais e guardas prisionais. O Contraponto recebe dois 

convidados com visões distintas sobre a posse de armas: o coordenador da 

ONG Movimento Viva Brasil, Eric Rubiale, e o Presidente da Comissão de 

Política Criminal e Penitenciária da OAB/ES, Gilvan Vitorino. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

14h45 BIOGRAFIA 

Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o primeiro a 

produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até mesmo um filme 

de bang bang. 

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 
Trabalhos do tribunal de contas do ES 

18h00 UM DEDO DE PROSA  

"Antes de casar" é a estreia de Bárbara Machado na literatura. O livro conta a 

história de Catarina e seu amadurecimento da juventude para a vida adulta. 

Amor, amizade e bom-humor recheiam as páginas do romance, que tem como 

cenário a capital Vitória, cidade natal da autora. 

18h30 SOM DA TERRA  

O Som da Terra recebe a cantora e compositora Danny Soares, que apresenta 

seu projeto autoral com uma doce voz, e fala sobre sua influência principal, 

Sérgio Sampaio. 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de saúde 

20h30 

PROPAGANDA 

ELEITORAL GRATUITA 

OBRIGATÓRIA 

Candidatos a prefeito e vereador 

20h40 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

(CONTINUAÇÃO) 
Comissão de saúde 

21h10 BIOGRAFIA 

Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o primeiro a 

produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até mesmo um filme 

de bang bang. 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL 

Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão ligadas ao 

cooperativismo. Os princípios do setor, seus principais ramos e contribuições 

para o desenvolvimento do Espírito Santo são relatados na Reportagem 

Especial: Cooperativismo. 
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22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 MP COM VOCÊ   

O programa MP com Você tem como tema o combate à criminalidade. O 

convidado do apresentador Rubem Roschel é o promotor de justiça Pedro Ivo 

de Souza, dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal (CACR) 

22h45 OPINIÃO  
O endocrinologista Albermar Robert Harrigan fala sobre o fenômeno da 

obesidade que já atinge certa de 50% da população brasieira.  

23h15 CONTRAPONTO  

O Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826), em vigor no Brasil desde 2003, 

proíbe o porte de arma de fogo em todo o Brasil. A concessão é restrita apenas 

às categorias profissionais que dependem de armas para o exercício de suas 

atividades, como policiais e guardas prisionais. O Contraponto recebe dois 

convidados com visões distintas sobre a posse de armas: o coordenador da 

ONG Movimento Viva Brasil, Eric Rubiale, e o Presidente da Comissão de 

Política Criminal e Penitenciária da OAB/ES, Gilvan Vitorino. 

23h45 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a trajetória do cantor Roberto Carlos. 

 

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

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

 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM  05 

DE SETEMBRO  DE 2016. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Cacau Lorenzoni, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Enivaldo dos 

Anjos,  Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, 

Janete de Sá, Padre Honório, Sergio Majeski 

e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e a 2.ª 

Secretaria, a convite do Presidente, o 

Senhor Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor Deputado 

Dary Pagung a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia.  
 

(O Senhor Deputado Dary Pagung 

lê João, 15:12)  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da octogésima 

sessão ordinária, realizada em 31 de agosto de 2016. 

(Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

 (Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Edson 

Magalhães, Guerino Zanon e 

Gildevan Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – 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 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

OFÍCIO N.º 21/2016 

Vitória, 1.º de setembro de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do artigo 67, inciso XVI do 

Regimento Interno, encaminho a Vossa Excelência 

Relatório Mensal das Atividades desta Comissão, 

referente ao mês de agosto de 2016. 

 

Atenciosamente, 

 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual 

Presidente da Comissão de Assistência Social, 

Socioeducação, Segurança Alimentar e 

Nutricional 
 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 
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THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL E 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

OFÍCIO N.º 47/2016 

 

Vitória, 1.º de setembro 2016. 

 

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 AGOSTO de 2016.  

 

Atenciosamente,  

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Inclusão Digital, Biossegurança, 

Qualificação Profissional, Energia, Gás Natural e 

Petróleo e seus Derivados. 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Ciente. Arquive-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 

 

OFÍCIO N.º 198/2016 

 

Vitória, 1.º de setembro de 2016. 

 

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 Agosto de 2016.  

 

Atenciosamente,  

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual 

Presidente da Comissão de Segurança e Combate ao 

Crime Organizado 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

OFÍCIO N.º 07/2016 

 

Vitória, 31 de julho de 2016. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com fulcro no artigo 67, inciso XVI do 

Regimento Interno, encaminhamos a V. Ex.ª o 

Relatório das atividades desta Comissão, referente ao 

mês de AGOSTO de 2016.  

Renovando votos de elevada estima e 

consideração, subscrevemo-nos,  

Saúde, saúde e saúde. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Presidente da Comissão de Saúde 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DA PRESIDÊNCIA — GAP 

 

OFÍCIO N.º 312/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Considerando o dever Constitucional, legal 

e regimental deste Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito santo, conforme disposto no artigo 71, 

§4º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, 

no artigo 2º, inciso VIII, da Lei Complementar 

Estadual n.º 621, de 8 de março de 2012 – Lei 

Orgânica do Tribunal de Contas, e no artigo 2º, 

inciso IX do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, sirvo-me do 

presente para encaminhar, à este Poder Legislativo 

Estadual, o Relatório Trimestral de Atividades 

2.º trimestre de 2016. 
 

Atenciosamente, 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB 

FERREIRA PINTO 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo 

Rua José Alexandre Buaiz, 157 – Enseada do Suá – 

Vitória/ES – CEP: 29.055-221 – Telefone: (27) 

3334.7600 – Caixa Postal 246 – Home Page: 

http://www.tce.es.gov.br – E-mail: 

tcees@tce.es.gov.br 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Ciente. À Comissão de 

Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Senhor Presidente, pela 

ordem! Gostaria de ter vista deste processo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Continua a leitura do 

Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
PROJETO DE LEI N.º 278/2016 

 

Institui, no Estado, o Dia 31 de 

outubro como “O DIA DA 

REFORMA” 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica  instituído, no Estado,  o dia 31 

de Outubro como “O dia da Reforma”. 

 

Parágrafo único: Para efeitos desta Lei, 

entende-se por   Dia da Reforma  (em alemão: 

Reformationstag), como o dia  celebrado pelos 

Luteranos e por outras igrejas cristãs que tiveram 

como origem, mesmo que distante, 

na Reforma Protestante iniciada por Martin Luther, 

no dia 31 de outubro de 1517. 

 

Art.2º O dia da Reforma, tem por objetivo 

valorizar e fomentar a fé cristã, sobretudo 

homenagear toda a comunidade Luterana do  Estado. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 24 de agosto de 

2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A Reforma Protestante foi um movimento 

reformista cristão iniciado no início do século XVI 

por Martin Luther, quando através da publicação de 

suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517 na porta da 

Igreja do Castelo de Wittenberg, protestou contra 

diversos pontos da doutrina da Igreja Católica, 

propondo uma reforma no catolicismo. Os princípios 

fundamentais da Reforma Protestante são conhecidos 

como os Cinco solas.  

Luther foi apoiado por vários religiosos e 

governantes europeus provocando uma revolução 

religiosa, iniciada na Alemanha, e estendendo-se pela 

Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, 

Escandinávia e algumas partes do Leste europeu, 

principalmente os Países Bálticos e a Hungria. A 

resposta da Igreja Católica Romana foi o movimento 

conhecido como Contra-Reforma ou Reforma 

Católica, iniciada no Concílio de Trento. 

O resultado da Reforma Protestante foi a 

divisão da chamada Igreja do Ocidente entre os 

católicos romanos e os reformados ou protestantes, 

originando o Protestantismo. 

Um dos pontos de destaque da reforma é o 

fato de ela ter possibilitado um maior acesso à Bíblia, 

graças às traduções feitas por vários reformadores 

(entre eles o próprio Luther) a partir do latim para as 

línguas nacionais. Tal liberdade fez com que fossem 

criados diversos grupos independentes, conhecidos 

como denominações. Nas primeiras décadas após a 

Reforma Protestante, surgiram diversos grupos, 

http://www.tce.es.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reformismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reformismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
http://pt.wikipedia.org/wiki/95_teses
http://pt.wikipedia.org/wiki/1517
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wittenberg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_da_Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinco_solas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escandin%C3%A1via
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leste_europeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_B%C3%A1lticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hungria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contra-Reforma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_de_Trento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo#Ramos
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destacando o Luteranismo e as Igrejas Reformadas ou 

calvinistas (Presbiterianismo e Congregacionalismo). 

Nos séculos seguintes, surgiram outras denominações 

reformadas, com destaque para os Batistas e os 

Metodistas. 

Os primeiros imigrantes alemães chegaram à 

capital do Espírito Santo no dia 21 de dezembro de 

1846 (Véspera do Natal). O primeiro trabalho 

realizado no Estado foi o calçamento da Praça João 

Clímaco e ergueram a primeira árvore natalina na 

praça para comemorar a chegada do natal. 

Permaneceram alguns dias em Vitória e, então, 

seguiram para a colônia de Santa Isabel, 

precisamente na Serra da Boa Vista, onde se 

radicaram a 27 de janeiro de 1847. 

Eram 39 famílias, das quais 16 famílias 

pertenciam a Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana, que viajaram para a Serra da Boa Vista, os 

homens a pé e as mulheres e crianças em canoas pelo 

Braço do Sul do Rio Jucu. Em Boa Vista foram 

erguidas a primeira capela protestante e a primeira 

casa pastoral. Mas neste local se estabeleceram por 

pouco tempo. Os colonos realizavam os cultos em 

uma capela, onde hoje se encontra o Marco da 

Imigração Alemã. Os colonos luteranos tiveram 

desentendimentos com os católicos e então 

resolveram subir mais um pouco e fixaram-se no 

local por eles denominado “Campinho Berg” (que 

significa campinho na montanha). Neste lugar 

ergueram a sua Igreja, no centro do atual cemitério. E 

a partir daí construíram suas casas e montaram uma 

pequena vila. 

As famílias protestantes passaram seus 

primeiros anos aqui sem assistência espiritual. Os que 

tiveram recursos foram até o Rio de Janeiro, onde a 

embaixada da Alemanha mantinha uma Comunidade 

Protestante, para batizar os filhos ou celebrar o 

casamento religioso. A primeira visita de um pastor 

protestante ao Vale do Jucu foi ao mês de novembro 

de 1856 realizada pelo Pastor Eugen Schmidt, do Rio 

de Janeiro. Durante sua visita, que durou cerca de 3 

ou 4 dias, realizou vários cultos, 37 batismos e 7 

casamentos. 
 

Mas o primeiro pastor residente – Julius 

Koenig – junto ao grupo só veio em janeiro de 1858. 

Esse, porém, veio a falecer seis meses depois em 

circunstâncias misteriosas, assim como seu sucessor, 

Konstantin Held, que chegou em agosto de 1959 e 

faleceu em dezembro do mesmo ano. 

Após uma vacância de quase um ano, 

registramos a primeira época promissora da Paróquia 

durante a gestão do Pastor Heinrich Eger, de 

novembro de 1860 até maio de 1866. Nesse período 

foi transferida a sede da Paróquia de Boa Vista para 

“Campinho” construída a Casa paroquial e também o 

novo templo, inaugurado em 20 de maio de 1866. 

Nos 14 anos seguintes, atuaram ali três 

pastores. Foram eles:  Otto Fiege, novembro de 1860 

a maio de 1866; Miachel Mehl, 1871 a 1878; e 

Johannes Schaeffer, 1878 a 1879. 

O sétimo pastor, Wilhelm August Pagenkopf 

(1880-1887), liderou a construção da torre da igreja 

em Domingos Martins. Naquela época era proibida 

por lei a construção de torres em templos não 

católicos. Dizia o Art. 5° da Constituição Imperial: 

“A Religião Catholica Apostólica Romana continuará 

a ser a Religião do Império. Todas as outras 

Religiões serão permitidas com seu culto doméstico 

ou particular em casas para isso destinadas, sem 

forma exterior de Templo.” Em uma viagem, na 

companhia do Pastor Pagenkopf, o Sr. Johann 

Nikolaus Velten esteve no Rio de Janeiro. Lá, teve a 

oportunidade de ver e visitar várias Igrejas com 

belíssimas torres e sinos com sons maravilhosos. 

Surgiu, então, a ideia de se construir uma torre na 

Igreja de Campinho. Para surpresa dele, ficou 

sabendo da proibição e, então, ficou revoltado com 

aquele dispositivo constitucional e o considerou uma 

grande discriminação. Retornando a Campinho, 

reuniu um grupo de pessoas, por ele liderado, para 

iniciar os trabalhos. Com muita fé, esforço e luta, a 

obra foi executada, instalando, inclusive os sinos que 

mandaram comprar na Alemanha. 

Assim em 30 de janeiro de 1887, com grande 

festejo, foi inaugurada a torre da igreja e seus três 

sinos. A Igreja de Domingos Martins é o mais antigo 

templo protestante, ornado com uma torre, no Brasil 

e na America Latina. 

Entre os dez pastores que, até 1936, seguiram 

o Pastor Pagenkopf, distinguiram-se os Pastores 

Eduard Ferdinand Graetsch, pela influência espiritual 

que exerceu sobre a Paróquia, e Karl Bielefeld pelo 

trabalho edificante e pela conservação da herança da 

Igreja Protestante. Realizou-se a urbanização do 

Templo de Domingos Martins. Renovou-se o altar, 

foi cercado dignamente o cemitério junto à Igreja, foi 

erguido o monumento da imigração alemã, em 31 de 

janeiro de 1937 foi realizada a inauguração do 

Relógio da Torre, obra-prima do Sr. Johann R. 

Schorling. Durante a segunda guerra foi afastado o 

Pastor Bielefeld, assumindo o leigo Theodoro 

Schwambach, encarregado pelo Sínodo Evangélico 

Central do Brasil para o exercício das funções 

pastorais nas Paróquias de Domingos Martins, 

Califórnia e Rio Ponte. 
 

Em 1895, a colônia sofria pela epidemia de 

febre amarela, que matou vários colonos, assim 

reuniram-se os católicos e luteranos e fizeram um Dia 

de Penitência para acabar com a doença. As últimas 

mortes se deram no dia 20 de janeiro de 1895, em 

agradecimento a graça obtida, o dia foi consagrado 

pela Paróquia de Domingos Martins e até hoje é 

celebrado um culto de agradecimento, tendo tornado-

se feriado municipal. 

Entre 1951 a 1963 permaneceu na Paróquia o 

Pastor Siegmund Wanke que fundou ao Ginásio do 

CNEC. 

O Pastor Herman A. Bertlein foi o primeiro 

pastor brasileiro nato, que deixou a Paróquia uns 

meses antes da celebração do centenário da Igreja de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Luteranismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igrejas_Reformadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Calvinismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presbiterianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congregacionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batistas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metodistas
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Campinho (1966). Festejou esta data magna, com 

uma grande festa, o Pastor Karl Ernst Schneider que 

logo em seguida assumiu a Paróquia. 

O Pastor Karl Ernst G. Schneider chegou em 

12.02.66 e criou as comunidades de Biriricas, 

Marechal Floriano, Ponto Alto e Aracê. Construiu o 

Hospital provisório (1973) e o definitivo Hospital Dr. 

Arthur Gerhardt (FHASDOMAR - Fundação 

Hospitalar e Assistência Social de Domingos 

Martins), com verbas provenientes da Igreja Luterana 

da Alemanha. Ele foi o último pastor da Alemanha 

em Domingos Martins. Faleceu em 13.09.85. 

O Pastor Lorival Reblin permaneceu na 

Comunidade de 1985 a 1996, criou trabalhos de 

grupos, grupo de estudos bíblicos e iniciou os festejos 

da Sommerfest - Festival da Imigração Alemã, criou 

também os grupos de apoio a pessoas com 

deficiência e de estudos.O trabalho na área do culto 

infantil iniciou na época em que P. Reblin atuou na 

paróquia. Nesta mesma época também foi instituído o 

café dos idosos que acontece semestralmente na 

Comunidade de Domingos Martins, acompanhado de 

uma meditação. O P. Lorival afastou-se de suas 

atividades na paróquia em fevereiro de 1996 por 

motivos de saúde, vindo a falecer tempos depois. 

Em 1994, chegou à Paróquia de Domingos 

Martins o Pastor Valdir Weber, que coordenou as 

atividades até dezembro de 2009 destacando os 

trabalhos de música, liturgia, encontros de Quaresma, 

Reforma e Advento e formação de lideranças. O P. 

Valdir transferiu-se da Paróquia em dezembro de 

2009. Para dar continuidade aos trabalhos, foi 

enviado pela direção da IECLB o pastor Valdeci 

Foester, que foi homologado na reunião do Conselho 

Paroquial ocorrida no dia 04 de janeiro de 2010. No 

dia 13 de maio de 2010, dia da Ascensão de Cristo, 

foi instalado o pastor Valdeci Foester, que 

permaneceu até 31 de janeiro de 2016. 
 

Em 01 de outubro de 2015 inicia seus 

trabalhos na Paróquia, em tempo parcial, a Diácona 

Irléci Klitzke Thomas. 

E em 01 de fevereiro de 2016 assumiu os 

trabalhos pastorais o P. Eloir Carlos Ponath, sendo 

instalado em 21 de fevereiro de 2016. 

Por volta do ano de 1888 muitas famílias 

luteranas estabeleceram-se na região de Santa Maria 

de Jetibá. Eram, em grande parte, famílias imigrantes 

pomeranas que, num primeiro momento, haviam 

residido em localidades como Luxemburg (Santa 

Leopoldina) e Jequitibá. Estas primeiras famílias 

luteranas residentes em Santa Maria de Jetibá 

permaneceram ligadas, inicialmente, às suas 

comunidades de origem. Mas no ano de l889 já 

estavam organizando cemitério próprio no seu novo 

local de residência. No ano de 1891 construíram seu 

primeiro local de culto: uma pequena escola que 

também servia para as celebrações da Comunidade. 

Esta foi inaugurada no dia 26 de abril de 1892. 

Inicialmente eram celebrados dois cultos por ano 

nesta pequena capela-escola. 

Posteriormente este número aumentou para 

quatro cultos por ano. Até o ano de 1903 a 

Comunidade era atendida por pastores da Paróquia de 

Jequitibá. De 1903 a 1904 o atendimento pastoral 

veio da Paróquia de Palmeira de Santa Joana. 

Somente em 23 de outubro de 1904 , com a 

instalação do primeiro Pastor a residir na localidade, 

Santa Maria tornou-se uma Paróquia autônoma. O 

primeiro Pároco local foi o P. Friedrich Heinrich 

Wrede. Nesta ocasião a Paróquia já contava com 100 

famílias-membro. Este número aumentou logo nos 

primeiros anos de existência da Paróquia. Pois outras 

comunidades iam se organizando em regiões 

próximas e solicitavam atendimento pastoral. Desde a 

sua fundação (1904) até a presente data, Santa Maria 

de Jetibá ofereceu atendimento pastoral a muitas 

outras comunidades que, com o passar do tempo, 

foram se transformando em paróquias autônomas: 

Laranja da Terra, Alto Jatibocas, Santa Teresa, 

Barracão, São Luiz, São Sebastião e São João do 

Garrafão. 

Os primeiros imigrantes alemães chegaram à 

capital do Espírito Santo no dia 21 de dezembro de 

1846 (Véspera do Natal). O primeiro trabalho 

realizado no Estado foi o calçamento da Praça João 

Clímaco e ergueram a primeira árvore natalina na 

praça para comemorar a chegada do natal. 

Permaneceram alguns dias em Vitória e, então, 

seguiram para a colônia de Santa Isabel, 

precisamente na Serra da Boa Vista, onde se 

radicaram a 27 de janeiro de 1847. 

Eram 39 famílias, das quais 16 famílias 

pertenciam a Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana, que viajaram para a Serra da Boa Vista, os 

homens a pé e as mulheres e crianças em canoas pelo 

Braço do Sul do Rio Jucu. Em Boa Vista foram 

erguidas a primeira capela protestante e a primeira 

casa pastoral. Mas neste local se estabeleceram por 

pouco tempo. Os colonos realizavam os cultos em 

uma capela, onde hoje se encontra o Marco da 

Imigração Alemã. Os colonos luteranos tiveram 

desentendimentos com os católicos e então 

resolveram subir mais um pouco e fixaram-se no 

local por eles denominado “Campinho Berg” (que 

significa campinho na montanha). Neste lugar 

ergueram a sua Igreja, no centro do atual cemitério. E 

a partir daí construíram suas casas e montaram uma 

pequena vila. 
 

As famílias protestantes passaram seus 

primeiros anos aqui sem assistência espiritual. Os que 

tiveram recursos foram até o Rio de Janeiro, onde a 

embaixada da Alemanha mantinha uma Comunidade 

Protestante, para batizar os filhos ou celebrar o 

casamento religioso. A primeira visita de um pastor 

protestante ao Vale do Jucu foi ao mês de novembro 

de 1856 realizada pelo Pastor Eugen Schmidt, do Rio 

de Janeiro. Durante sua visita, que durou cerca de 3 

ou 4 dias, realizou vários cultos, 37 batismos e 7 

casamentos. 

O Pastor Lorival Reblin permaneceu na 



Vitória-ES, quinta-feira, 15 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 11 

Comunidade de 1985 a 1996, criou trabalhos de 

grupos, grupo de estudos bíblicos e iniciou os festejos 

da Sommerfest - Festival da Imigração Alemã, criou 

também os grupos de apoio a pessoas com 

deficiência e de estudos.O trabalho na área do culto 

infantil iniciou na época em que P. Reblin atuou na 

paróquia.  

Em 1994, chegou à Paróquia de Domingos 

Martins o Pastor Valdir Weber, que coordenou as 

atividades até dezembro de 2009 destacando os 

trabalhos de música, liturgia, encontros de Quaresma, 

Reforma e Advento e formação de lideranças. O P. 

Valdir transferiu-se da Paróquia em dezembro de 

2009. Para dar continuidade aos trabalhos, foi 

enviado pela direção da IECLB o pastor Valdeci 

Foester, que foi homologado na reunião do Conselho 

Paroquial ocorrida no dia 04 de janeiro de 2010. No 

dia 13 de maio de 2010, dia da Ascensão de Cristo, 

foi instalado o pastor Valdeci Foester, que 

permaneceu até 31 de janeiro de 2016. 

Destarte, sugerimos o dia 31 de outubro para 

a comemoração do “Dia da Reforma Protestante”, 

acompanhando a data mundialmente celebrada e em 

reconhecimento a importância das ações dos 

Reformadores para a prática Cristã. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 357/2016 

 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 148/2015, de autoria do 

Deputado Amaro Neto, que altera o § 2º do artigo 8º 

da Lei nº 9.871, de 09 de julho de 2012, que “regula 

o Acesso a Informações previsto no inciso II do § 4º 

do artigo 32 da Constituição do Estado do Espírito 

Santo, e dá outras providências”, foi lido na Sessão 

Ordinária do dia 14.4.2015 e publicado no Diário do 

Poder Legislativo do dia 23.4.2015, às páginas 14 e 

15. 

Durante sua tramitação ordinária o Projeto 

recebeu o parecer nº 418/2015 da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa, com adoção de emenda 

modificativa, e os pareceres n
os

 06/2016 da Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos; 

02/2016 da Comissão de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Inclusão Digital, Biossegurança, 

Qualificação Profissional, Energia, Gás Natural, 

Petróleo e seus Derivados e 21/2016 da Comissão de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas, todos pela aprovação 

com adoção da emenda modificativa apresentada na 

Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei nº 148/2015 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do Parecer 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 148/2015 foi aprovado 

pelo Plenário com a adoção de emenda modificativa 

apresentada na Comissão de Justiça, com a seguinte 

redação: 
 

Emenda Modificativa nº ___ ao 

Projeto de Lei nº 148/15. 

 

O Art. 1º do Projeto de Lei nº 

148/2015, de autoria do Deputado 

Amaro Neto, que dispõe sobre a 

alteração do § 2º do artigo 8º da Lei 

nº 9.871 de 09 de julho de 2012, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 1º. O § 2º do artigo 8º da Lei nº 

9.871 de 09.07.2012, que regula o 

Acesso a informações previsto no 

inciso II do § 4º do artigo 32 da 

Constituição do Estado do Espírito 

Santo, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Art. 8º. (...) 

 

§ 1º. (...) 

 

§ 2º. Para cumprimento do disposto 

no caput, os órgãos e entidades 

públicas estaduais deverão utilizar 

todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, 

inclusive painéis digitais em tempo 

real, sendo obrigatória a divulgação 

em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet), através do 

Portal Transparência nos termos do 

que dispuser o regulamento. 

 

Com base no artigo 215 do Regimento 

Interno e em atenção ao disposto na Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 
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Complementar Federal nº 107/2001, e no Manual de 

Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado 

no DPL de 27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada 

as alterações abaixo destacadas. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 357/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 

148/2015, de autoria do Deputado Amaro Neto, na 

forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N.º 

148/2015 

 

Altera o § 2º do art. 8º da Lei nº 

9.871, de 09 de julho de 2012, que 

regula o acesso a informações 

previsto no inciso II do § 4º do art. 

32 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O § 2º do art. 8º da Lei nº 9.871, de 

09 de julho de 2012, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 8º (...) 

(...) 

 

§ 2º Para cumprimento do disposto 

no caput, os órgãos e entidades 

públicas estaduais deverão utilizar 

todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, 

inclusive painéis digitais em tempo 

real, sendo obrigatória a divulgação 

em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet), por meio do 

Portal da Transparência, nos termos 

do que dispuser o regulamento. 

 

(...).” (NR) 

 

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

publicação. 

 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016. 
 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

JANETE DE SÁ 

Relatora 

GILDEVAN FERNANDES 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 373/2016 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 147/2016 

Autor: Doutor Hércules 

Ementa: “Denomina Gustavo José Wernersbach a 

estrada que liga a localidade de Vale da Estação à BR 

262, no Município de Domingos Martins/ES.” 

 

1. RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 147/2016, de autoria do 

Deputado Doutor Hércules, denomina Gustavo José 

Wernersbach a estrada que liga a localidade de Vale 

da Estação à BR 262, no Município de Domingos 

Martins/ES. 

O autor carreou aos autos os documentos das 

fls. 06/07. 

Na Justificativa, o autor argumenta que: 
 

O Projeto de Lei em epígrafe objetiva 

denominar de “Gustavo José 

Wernersbach” a estrada que liga a 

localidade de Vale da Estação, no 

município de Domingos Martins à 

BR 262. 

Gustavo Wernersbach iniciou a 

carreira política em 1946, como 

vereador de Domingos Martins, 

eleito pela União Democrática 

Nacional (UDN). Foi autor da lei que 

previa mandato voluntário de 

vereador, sem salário, e ficou na 

Câmara até 1955. Foi deputado 

estadual por três mandatos, de 1956 a 

1974, pela UDN e depois pela 

Aliança Renovadora Nacional 

(Arena). 

Morador do Vale da Estação, em 

Domingos Martins, Seu Gustavo – 

como era carinhosamente conhecido 

– recebeu a comenda Jerônymo 

Monteiro pelo trabalho que 

desenvolveu em prol do 

desenvolvimento do Estado e, 

particularmente, do município de 

Domingos Martins. 

Sua atuação foi marcada pela 
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dedicação à área educacional, mas 

Gustavo Wernersbach trabalhou 

muito também para o 

desenvolvimento do turismo na 

região de montanhas capixabas e pelo 

meio ambiente. 

A homenagem que se pretende 

instituir à memória do Seu Gustavo 

Wernersbach preenche ao interesse 

público, eis que o mesmo é um 

exemplo de dedicação ao 

voluntariado e ao trabalho em 

benefício do próximo. 

Em razão do exposto, solícitos aos 

meu pares a aprovação da matéria. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 24/05/2016 

e lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

24/05/2016. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário 

do Poder Legislativo – DPL, medida que não pode 

ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009). 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 02, no qual 

admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental 

A Diretoria de Documentação e Informação – 

DDI informou que não existe no Município de 

Domingos Martins estabelecimento, instituição, 

prédio, rodovia e obra de propriedade do Estado com 

igual denominação (fl. 14) 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de 

Técnica Legislativa da fl. 08, ofertando sugestões 

apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

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 o presente projeto de lei veicula 

matéria de interesse exclusivo do Estado do Espírito 

Santo, porquanto pertence a esta Unidade da 

Federação o bem público cujo nome a Proposição 

Legislativa em exame pretende atribuir. 

Assim, em face da capacidade de auto-

organização e autogoverno outorgada pela Carta 

Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 

1º), é de se concluir que compete a esta Casa 

Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 

dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 

55, caput, da Constituição Estadual, litteris: 

 

Art. 55.  Cabe à Assembleia 

Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, dispor sobre 

todas as matérias de competência do 

Estado, especialmente sobre: (grifou-

se) 

 

Relativamente à iniciativa da matéria, 

considerando que a Constituição Federal não atribui 

com exclusividade a qualquer dos legitimados 

elencados em seu art. 61 a iniciativa para propor 

projeto de lei versando sobre a denominação de bem 

público, inexiste vedação à iniciativa parlamentar na 

espécie. 

Quanto à espécie normativa adequada à 

matéria, esta há de ser tratada mediante lei ordinária. 

Com efeito, de acordo com os artigos 276, inciso I, e 

277, § 1º, do Regimento Interno, sujeitar-se-á a 

proposição a ser votada na comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, e será aprovada 

por decisão da maioria, presente a maioria absoluta 

dos seus membros, em votação nominal. 

Finalmente, e ainda de acordo com as normas 

regimentais desta Casa Legislativa, deve o Projeto de 

Lei em análise observar o regime inicial de 

tramitação especial, devendo ser votado pela 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, nos termos do disposto no art. 276, inc. I, 

do Regimento Interno. 
 

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 
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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. 

Já no tocante à vigência da lei, o projeto de 

lei em apreço não visa a alcançar situações jurídicas 

pretéritas, uma vez que há previsão de entrar em 

vigor na data de sua publicação.  

Da mesma forma, o art. 8º, da Lei 

Complementar nº 95/98 recomenda a reserva de 

vigência na data de sua publicação aos projetos de 

pequena repercussão, o que se aplica ao presente. 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o 

projeto de lei ora analisado está de acordo com as 

regras e princípios estabelecidos nas Constituições 

Federal e Estadual, sendo materialmente 

constitucional. 

 

2.3 DA JURIDICIDADE E DA LEGALIDADE 

 

Analisando o ordenamento jurídico e as 

decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo 

ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em 

epígrafe. 

No que diz respeito à legalidade, deve-se 

esclarecer que existe Lei de âmbito Federal que trata 

da matéria em debate, é a Lei nº 6.454/1977. Confira, 

in verbis: 
 

Art 1º É proibido, em todo o 

território nacional, atribuir nome de 

pessoa viva a bem público, de 

qualquer natureza, pertecente à União 

ou às pessoas jurídicas da 

Administração indireta. 

Art 2º É igualmente vedada a 

inscrição dos nomes de autoridades 

ou administradores em placas 

indicadores de obras ou em veículo 

de propriedade ou a serviço da 

Administração Pública direta ou 

indireta.  

Art 3º As proibições constantes desta 

Lei são aplicáveis às entidades que, a 

qualquer título, recebam subvenção 

ou auxílio dos cofres públicos 

federais. 

Art 4º A infração ao disposto nesta 

Lei acarretará aos responsáveis a 

perda do cargo ou função pública que 

exercerem, e, no caso do artigo 3º, a 

suspensão da subvenção ou auxílio. 

Art 5º Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

 

Na esfera estadual, a Lei nº 8.870 do ano de 

2008, alterada pelas leis nº 9.097 do ano de 2009 e nº 

9.431 do ano de 2010, regula a matéria, dispondo da 

seguinte forma, respectivamente: 
 

Art. 1º A escolha de denominação 

para os estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e obras 

do Estado só poderá recair em 

nomes de pessoas falecidas que 

tenham se destacado por notórias 

qualidades e relevantes serviços 

prestados à coletividade. 

§ 1º Não poderá haver, no mesmo 

município, mais de um 

estabelecimento, instituição, prédio, 

rodovia e obra de propriedade do 

Estado com igual denominação. 

§ 2º É vedada a escolha de nome de 

pessoa condenada por ilícito 

praticado contra os direitos humanos, 

por crime contra a administração 

pública e por envolvimento com a 

repressão nos governos militares 

desde que o processo tenha transitado 

em julgado. 

 § 3º Os estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e obras 

do Estado poderão conservar, 

excepcionalmente, a denominação já 

adotada na data da publicação desta 

Lei, mesmo que contrarie o que 

dispõe o “caput” deste artigo. 

 § 4º A comprovação do falecimento 

se dará por meio de certidão de óbito. 

Art. 2º A Assembleia Legislativa, 

através da Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, 

encaminhará ofício ao Poder 

Judiciário Estadual, Federal e à 

Justiça Militar, a fim de aferir se o 

homenageado encontra-se inserido 

em uma das objeções descritas no § 

2º do artigo 1º, visando regular a 

tramitação de tais proposições neste 

Poder Legislativo. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação 

______________________________ 

Art. 1º O dispositivo adiante indicado 

da Lei nº 8.870, de 19.5.2008, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º A Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, através da 

Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, 

diligenciará por meio eletrônico, em 

caso de dúvida, no sentido de aferir 

se o homenageado encontra-se 

inserido em uma das objeções 

descritas no § 2º do artigo 1º, visando 

regular a tramitação de tais 

proposições neste Poder Legislativo.” 
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(NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

______________________________ 

Art. 1º O artigo 2º da Lei nº 8.870, de 

19.5.2008, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 “Art. 2º (...) 

Parágrafo único. Para a obtenção das 

informações necessárias ao trâmite 

regular da proposição, deverão 

constar na mesma as seguintes 

informações: 

I - nome completo do agraciado; 

II - nome completo da genitora do 

agraciado; 

III - data de nascimento e número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF do agraciado.” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

(original sem destaque) 

 

Nesse contexto, o Projeto de Lei em debate 

encontra-se em perfeita harmonia com a legislação 

estadual, uma vez que:  

 

a) A denominação do bem público 

recai sobre nome de pessoa falecida 

(certidão de óbito à fl. 07) e que o 

homenageado prestou relevantes 

serviços à sociedade local (a 

justificativa apresentada pela autora 

do projeto ressalta as qualidades do 

homenageando, fl. 03); 

b) Foi devidamente certificada a 

inexistência de estabelecimento, 

instituição, prédio, rodovia e obra de 

propriedade do Estado, com igual 

denominação, no município em que 

se localiza o bem (fl. 14). 
 

Ressalta-se que a questão de escolha da 

pessoa a ser homenageada, excluído os requisitos 

legais, é exclusivamente adstrita à discricionariedade 

administrativa. 

É de se esclarecer ainda que a diligência 

contida no art. 2º, da Lei Estadual nº 8.870/2008, fica 

a critério da Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 

o presente momento, respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009). 

 

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 

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 N.º 373/2016 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, é pela 

CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA 

LEGISLATIVA e, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno, pela APROVAÇÃO do Projeto 

de Lei nº. 147/2016, de autoria do Exmo. Deputado 
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Doutor Hércules, nos termos da fundamentação 

supra. 

 

Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de 

2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

GILDEVAN FERNANDES 

Relator 

PADRE HONÓRIO 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Inclua-se na Ordem do Dia 

para cumprimento do prazo recursal. 

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 367/2016 

 

RELATÓRIO 

Projeto de Lei nº 181/2016, de iniciativa do 

Senhor Deputado Luiz Durão, cujo conteúdo, em 

síntese, dispõe sobre a proibição de empresas de 

televisão por assinatura efetuarem cobranças ou 

qualquer outro tipo de aviso aos assinantes, por meio 

de mensagem na televisão durante a programação 

habitual. A proposição foi protocolizada em 15 de 

junho de 2016, lida na Sessão Ordinária do dia 20 do 

mesmo mês e ano e publicada no Diário do Poder 

Legislativo do dia 27 de junho de 2016, à página 07.  

Após, a proposição legislativa recebeu 

encaminhamento para esta Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação para exame e 

parecer, nos termos do artigo 41, inciso I, do 

Regimento Interno. 

Este é o relatório sucinto. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

Como acima mencionado, o Projeto de Lei nº 

181/2016, de iniciativa do Senhor Deputado Luiz 

Durão, determina que: “as empresas de televisão por 

assinatura, estão proibidas de enviar cobrança ou 

qualquer outro tipo de aviso aos assinantes por meio 

de mensagens na televisão em meio às programações 

habituais, no âmbito do Estado do Espírito Santo”, 

nesses termos ficariam vedadas as mensagens de 

cobrança ou publicidade que acarretem obstrução 

substancial da programação televisiva. 

Para tanto, a proposição direciona para que as 

empresas de televisão por assinatura passariam a ter 

que adotar meios de cobranças e avisos observando a 

legislação vigente, vedado o envio de mensagens aos 

assinantes durante as programações, mas restaria 

permitido – a critério destas empresas – a 

disponibilização de um canal exclusivo ao assinante 

com todas as mensagens e avisos pertinentes a sua 

assinatura, sendo que nesse caso o assinante tomaria 

conhecimento de que existem mensagens em canal 

exclusivo de sua conta por meio de indicação no 

receptor de canais. 

Por fim, o Projeto de Lei nº 181/2016 prevê 

que, em caso de descumprimento ao previsto nesta 

pretensa lei, os infratores estariam sujeitos à multa de 

2.000 (dois mil) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual (VRTEs), incidindo em dobro, em caso de 

reincidência. 

Mesmo sendo o objeto normativo meritório 

perante o interesse público, tem-se o diagnóstico de 

que a proposição legislativa em análise é 

inconstitucional por dois essenciais e inafastáveis 

aspectos. Vejamos: 

Logo sob o prisma da previsão de multa o 

Projeto de Lei em comento já demonstra possuir 

obstáculo jurídico grave, pois passa a conter vício de 

inconstitucionalidade formal. In casu, nota-se 

nitidamente a violação ao Princípio da Independência 

e Harmonia dos Poderes e ao Princípio da Reserva da 

Administração, que é o corolário específico do 

Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da 

CF/88): “São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 

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).” 

 

Outrossim, no caso concreto, a 

Administração Pública passaria a ter a obrigação de 

criar procedimento permanente de fiscalização; criar 

protocolo de expedição de multas pecuniárias; criar 

procedimentos administrativos para lançar em dívida 

ativa os que não pagarem às multas; imprime 

incumbência novel para a Procuradoria Geral do 

Estado – PGE para realizar a execução fiscal das 

multas não pagas etc. Nessa mesma linha, o Poder 

Executivo deverá criar cargos públicos e/ou funções 

de fiscais etc. para exercerem tal poder de polícia, 

implicando em medidas de reorganização de pessoal 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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da administração pública direta estadual e de 

reestruturação e criação de novas atribuições para a 

Administração Pública. 

Esse quadro demonstra não ser o projeto 

caracterizado por uma das hipóteses de 

permissividade
1
 e, assim, possui a sua 

inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da proposição legislativa em 

comento, pois, por ser de autoria de parlamentar, não 

poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa/pessoal da administração do Poder 

Executivo e, tão pouco, em criar atribuição nova para 

entes da administração indireta, para as Secretarias e 

para os Órgãos Estaduais. Nesse contexto, o projeto 

viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa 

Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o 

que define a Constituição Estadual ad litteram: 
 

“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:  

 

(...) 

 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

 

(...) 

 

VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo. 

 

(...) 

 

Art. 91.  Compete privativamente 

ao Governador do Estado: 

 

I - ........................... 

 

II - iniciar o processo legislativo, 

na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição;” 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos 

idênticos e se posicionou no sentido de preservar 

incontest os Princípios da Reserva de Administração 

do Poder Executivo e da Separação dos Poderes 

(ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

– Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 

23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. 

DJ 15-12-2006 PP-00080).  

Não obstante, julgando a constitucionalidade 

de uma lei do Estado do Espírito Santo, o Excelso 

Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive 

para concluir que nem na hipótese de sanção do 

Governador do Estado haveria convalidação do vício 

de inconstitucionalidade resultante da usurpação do 

poder de iniciativa do próprio chefe do Poder 

Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 

Por sua vez, outro gravame de 

inconstitucionalidade formal insanável se destaca da 

análise do Projeto de Lei nº 181/2016, qual seja, 

ocorreu desatendimento ao Princípio da Federação 

por inobservância da regra de repartição 

constitucional de competência entre os Entes 

Federados, que no caso prevê a União como detentor 

de competência legislativa privativa para editar leis 

que regulem o tema normatizado por tal projeto. 

Nota-se que essa conclusão decorre da ordem 

constitucional estribada no inciso IV, do artigo 22, da 

Lex Legum brasileira, na medida em que é privativa 

da União a competência de editar leis que tratem de 

telecomunicações. In verbis: 
 

Constituição Federal: 

 

Art. 22. Compete privativamente à 

União legislar sobre: 

 

(...); 

 

IV- águas, energia, informática, 

telecomunicações e radiodifusão; 

 

(GRIFO NOSSO) 

 

Para confirmar tais dispositivos, resta-nos 

colacionar as jurisprudências do Excelso Supremo 

Tribunal Federal, que assertivamente assim concluiu: 

 

STF - MEDIDA CAUTELAR NA 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE ADI 

4907 DF (STF) 

Data de publicação: 07/03/2013 

Ementa: Ementa: Ação direta de 

inconstitucionalidade. Lei 14.150, de 

20/12/2012, do Estado do Rio 

Grande do Sul. Vedação da cobrança 

de assinatura básica pelas 

concessionárias de telefonias fixa e 

móvel. Serviço público 

de telecomunicações. Invasão 

da competência legislativa privativa 

da União. Violação dos artigos 21, 

XI, 22, IV, e 175, parágrafo único , 

da Constituição Federal . 

Precedentes. Medida cautelar 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23071136/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4907-df-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23071136/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4907-df-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23071136/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4907-df-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23071136/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4907-df-stf
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deferida. I – 

A competência para legislar sobre a 

disciplina e a prestação dos serviços 

públicos de telecomunicações é 

privativa da União, nos termos dos 

artigos 21, XI, 22, IV, e 175, 

parágrafo único, todos da 

Constituição Federal . II – Medida 

cautelar deferida. 

Encontrado em: Decisão: O 

Tribunal, por unanimidade e nos 

termos do voto do Relator, concedeu 

a liminar para 
 

STF - MEDIDA CAUTELAR NA 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE ADI 

4533 MG (STF) 

Data de publicação: 31/01/2012 

Ementa: Ementa: AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGOS 1º E 2ª DA LEI 18.403 

/2009, DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. OBRIGAÇÃO DE O 

FORNECEDOR INFORMAR, NO 

INSTRUMENTO DE COBRAÇA 

ENVIADO AO CONSUMIDOR, A 

QUITAÇÃO DE DÉBITOS 

ANTERIORES. COMPETÊNCIAPRI

VATIVA DA 

UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE T

ELECOMUNICAÇÕES. OFENSA 

AOS ARTIGOS 21 , XI , 22 , IV , e 

175 , PARÁGRAFO ÚNICO , I e II , 

TODOS DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL . LIMINAR DEFERIDA. I 

– Norma estadual que imponha 

obrigações e sanções para empresas, 

dentre as quais as prestadoras de 

serviços de telecomunicações, não 

previstas nos contratos previamente 

firmados com a União, a qual detém 

a competência privativa para legislar

 em tais casos, viola, à primeira 

vista, o Texto Constitucional, 

conforme pacífica jurisprudência 

deste Tribunal. II – Medida cautelar 

deferida para suspender, até o 

julgamento final desta ação, a 

aplicação dos artigos 1º e 2º da Lei 

18.403, de 28/9/2009, do Estado de 

Minas Gerais, tão somente em 

relação às empresas prestadoras de 

serviços de 

telecomunicações delegados pela 

União. 

Encontrado 

em: , COMPETÊNCIA CONCORRE

NTE, UNIÃO, ESTADO-MEMBRO. 

DESCABIMENTO, ADVOCACIA 

GERAL DA UNIÃO, ATUAÇÃO..., 

FISCAL DA LEI. - VOTO VENCIDO, 

MIN. AYRES BRITTO: 

INDEFERIMENTO, MEDIDA 

CAUTELAR,COMPETÊNCIA ABSO

LUTA..., LEGISLAÇÃO, SERVIÇO 

DETELECOMUNICAÇÃO, 

IMPOSSIBILIDADE, ELIMINAÇÃO, 

POSSIBILIDADE, ESTADO 
 

Sendo assim, nota-se que a proposição em 

epígrafe, malgrado os elevados propósitos do seu 

autor, confronta com o sistema constitucional, 

conforme demonstrado cabalmente. Destarte, não há, 

pois, como contornar os obstáculos anteditos, que 

assumem as feições de duas típicas 

inconstitucionalidades formais, cujos efeitos, não 

custa repetir, fulminam integralmente a proposição. 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei 

nº 181/2016. 

Nesses termos, sugerimos aos nossos Ilustres 

Pares desta douta Comissão permanente a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 367/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 

Lei nº 181/2016, de autoria do Deputado Luiz Durão. 

 

Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de 

2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

 
1
 Hipótese estranha ao do PL 326/2015. Assim, 

quando um projeto de lei for de natureza 

exclusivamente tributária (cria obrigação tributária 

principal ou acessória), pode-se verificar a 

possibilidade jurídica de instituição de sanções, 

mesmo se a iniciativa for de parlamentar, exemplo: 

STF - ADI 2659 / SC. Além desta, a outra única 

hipótese válida corresponde a situação em que o 

projeto não cria atribuição nova para o órgão público, 

mas tão somente adequa a normatividade a uma 

atribuição de poder de polícia administrativa 

(incluindo a aplicação de sanção) já existente em lei. 

De qualquer forma, a proposição em análise não 

possui identidade com estas permissividades 

jurídicas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21273572/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4533-mg-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21273572/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4533-mg-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21273572/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4533-mg-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21273572/medida-cautelar-na-acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-4533-mg-stf
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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 368/2016 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 183/2016 

Autor: Deputado Nunes 

Ementa: “Veda a Instalação de Bacias sanitárias com 

fenda frontal (vaso com buraco) em banheiros de uso 

público e coletivo”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, 

quanto à constitucionalidade juridicidade, legalidade 

e técnica legislativa da proposição de iniciativa do 

Exmo. Senhor Deputado Nunes, cujo conteúdo, em 

síntese, “Veda a instalação de bacias sanitárias com 

fenda frontal (vaso com buraco) em banheiros de uso 

público e coletivo”.  

A presente proposição foi protocolada no dia 

15/06/2016, lida na Sessão Ordinária do dia 

20/06/2016, tendo sido publicada no Diário do Poder 

Legislativo no dia 27/06/2016, fls. 37/38 dos autos.  

A Procuradoria da Assembleia Legislativa 

opinou pela inconstitucionalidade da proposição 

legislativa, Parecer de fls. 09/12. 

Assim sendo, o presente projeto de lei foi 

encaminhado a esta Comissão para exame e parecer 

na forma do disposto no artigo 41 do Regimento 

Interno desta Casa. 

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. 

 

O Projeto de Lei nº 183/2016, de autoria do 

Ilustre Deputado Nunes, tem como escopo vedar a 

instalação de bacias sanitárias com fenda frontal 

(vaso com buraco) em banheiros de uso público e 

coletivo. 

Em sua justificativa, o autor alega que “Há 

vários desrespeito à condição de pessoas com 

deficiência ainda em curso no país e em nosso estado, 

sobretudo quando se trata de acessibilidade”. Alega 

ainda que “Uma dessas constatadas, é que se encontra 

traduzida neste projeto de lei, sugerida por uma 

pessoa cadeirante. Trata-se da bacia sanitária com 

fenda frontal, conhecida como ‘vaso com buraco”. 

A iniciativa apesar de meritória, visto que 

objetiva melhorar a acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, acaba por ir de encontro ao que preceitua a 

Constituição Federal, como veremos mais a frente.  

A Carta Magna em seu art. 24 estabelece um 

rol de competências onde os Estados e o Distrito 

Federal podem legislar de forma concorrente sobre 

alguns assuntos, no entanto, nesse mesmo 

dispositivo, o legislador especifica que:  

 

Art. 24. Compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

§ 1º No âmbito da legislação 

concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais. [...] 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre 

normas gerais, os Estados exercerão 

a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal 

sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe 

for contrário. 

 

Na proposição em comento, é clara a 

ingerência de intervenção do legislador em matéria 

de competência da União, pois o dispositivo acima é 

claro ao determinar que só caberia aos estados 

legislar também sobre a matéria (competência 

concorrente), caso não existisse lei federal 

estabelecendo normas gerais sobre o assunto. 

A matéria em análise é tratada pela Lei 

Federal 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, que em 

seu art. 6° estabelece que:  
 

Art. 6
o
 Os banheiros de uso público 

existentes ou a construir em parques, 

praças, jardins e espaços livres 

públicos deverão ser acessíveis e 

dispor, pelo menos, de um sanitário e 

um lavatório que atendam às 

especificações das normas técnicas 

da ABNT. 

 

A legislação acima citada é clara ao pontuar 

que os sanitários e lavatórios devem atender as 

normas técnicas da ABNT, que através da NBR 

9050/2004 estabelece as normas técnicas de 

acessibilidade edificações, mobiliários, espaços e 

equipamentos urbanos, dentre as quais se encontram 

os parâmetros para instalação dos vestiários e 

sanitários acessíveis (Item 7.0 NBR 9050/2004).  

Assim, não resta duvidas da existência da 

legislação federal, que além de tratar do assunto, 

estabelece todos os parâmetros para instalação dos 

vasos sanitários, inclusive, não constando ali o 

formato de sanitário que se pretende proibir através 

do projeto em comento. 
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Logo, a instalação desse tipo de sanitário é 

um erro, pois vai de encontro às normas acima 

citadas, cabendo aos órgãos fiscalizadores locais 

exigirem o seu cumprimento, assim como determina 

a Lei Federal 10.048/2000:  

 

Art. 4o  Os logradouros e sanitários 

públicos, bem como os edifícios de 

uso público, terão normas de 

construção, para efeito de 

licenciamento da respectiva 

edificação, baixadas pela 

autoridade competente, destinadas a 

facilitar o acesso e uso desses locais 

pelas pessoas portadoras de 

deficiência. 
 

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, fulminam integralmente a proposição. 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei 

nº 183/2016, razão pela qual somos pela adoção do 

seguinte: 

 
PARECER N.º 368/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto 

de Lei nº 183/2016, de autoria do Deputado Nunes.  

 

Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de 

2016. 
 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

 
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER N.º 360/2016 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 184/2016 

Autor: Deputado Estadual Nunes 

Assunto: “Institui o benefício assistencial de 

caráter financeiro nos casos de gestação múltipla e 

estabelece outras providências”. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 184/2016, de 

autoria do Deputado Estadual Nunes, que tem por 

finalidade instituir o benefício assistencial de caráter 

financeiro nos casos de gestação múltipla, nos 

seguintes termos: 
 

Art. 1º Fica instituído o benefício 

assistencial de caráter financeiro no 

valor de dois terços do salário 

mínimo nacional (em 2016, 

Quinhentos e oitenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos), devido, 

mensalmente, a cada nascido com 

vida de gestação múltipla com três ou 

mais nascituros. 

§ 1º O número de nascidos com vida 

oriundos da mesma gestação múltipla 

deve ser igual ou superior a três 

nascituros. 

§ 2º Os beneficiários devem ser 

nascidos no Estado do Espírito Santo, 

ou possuir residência fixa no estado 

por período superior a dois anos. 

§ 3º Os pais, tutores ou curadores 

responsáveis pela criação, 

manutenção, educação e proteção das 

crianças devem observar, 

obrigatoriamente, as seguintes 

exigências: 

I - ter residência no Estado do 

Espírito Santo há, no mínimo dois 

anos, de forma ininterrupta, antes do 

nascimento dos beneficiários; 

II - manter residência no ES até o 

término do período de fruição do 

benefício. 

§ 4º Para a concessão do benefício é 

necessária a apresentação de cópias 

autenticadas dos seguintes 

documentos: 

I - carteira de identidade e CPF dos 

responsáveis; 

II - certidão de nascimento dos 

beneficiários; 

III - comprovante de residência, 

acompanhado de declaração que 

evidencie o período de residência 

igual ou superior ao exigido no inciso 

I do § 3º deste artigo. 

§ 5º O benefício será devido a partir 

da data do requerimento, desde que 
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instruído com todos os documentos 

necessários estabelecidos no § 4º 

deste artigo.  

§ 6º O benefício será devido aos que 

comprovarem renda de até dois 

salários mínimos e meio no 

somatório das rendas familiares.  

 

Art. 2º O benefício instituído por 

esta Lei será devido até a data em 

que os beneficiários completarem os 

15 (quinze) anos de vida.  

Parágrafo único. O falecimento de 

qualquer um dos beneficiários no 

decorrer do período de fruição do 

benefício não resulta no 

cancelamento dos  

demais beneficiários, exceto para o 

falecido. 

 

Art. 3º Em caso de separação 

conjugal dos pais ou de terceiro 

designado como tutor, o benefício 

ficará com aquele determinado 

judicialmente. 

 

Art. 4º O benefício instituído por 

esta Lei, aplica-se aos nascidos a 

partir da publicação desta Lei, não 

operando efeitos retroativos. 

 

Art. 5º Fica o Chefe do Poder 

Executivo autorizado a criar unidade 

orçamentária e abrir crédito especial 

em favor da Secretaria de Estado de 

Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social, para o 

cumprimento do disposto nesta Lei. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da 

execução desta Lei correrão à conta 

do Orçamento Geral do Estado.  

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

 

“(...) O nascimento de múltiplos 

causa diversas transformações 

familiares, principalmente, na renda 

da família. Muitas vezes, se os pais 

não tiverem ajuda de outros 

familiares e organizações ficam em 

situações alarmantes para garantir o 

sustento e suprir as necessidades dos 

seus filhos. 

É dever do Estado garantir o bem 

estar e o desenvolvimento de todos. 

Assim, A criação deste auxílio se 

mostra necessária, para dar aos pais 

de nascituros múltiplos condições 

para a criação das crianças, 

principalmente, quando estes não 

possuírem renda para garantir o 

sustento de seus filhos.  

Cabe ressaltar, que a iniciativa para 

este projeto de lei partiu de uma 

situação vivida por um pai morador 

de Ibatiba. Pai de quadrigêmeos 

naturais, e que hoje estão com seis 

anos de vida, nos narrou as 

dificuldades enfrentadas não só pelo 

seu núcleo familiar, mas por toda a 

sua família para garantir o sustendo 

de seus filhos.” 

 

A matéria foi protocolada no dia 15.06.2016. 

Lida no expediente da sessão ordinária do dia 

20.06.2016, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora 

proferiu, à fl. 02 dos autos, despacho denegatório, com 

fulcro no art. 143, VIII do Regimento Interno da Casa 

(Resolução n
o
. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação 

da matéria, por entender, a priori, existir manifesta 

inconstitucionalidade na proposição, por afronta ao 

art. 63, parágrafo único, III e VI da CE/1989. Em 

seguida, foi deferido o pedido de recurso à Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

nos termos do art. 143, parágrafo único do Regimento 

Interno. 

A Diretoria de Redação ofereceu estudo de 

técnica legislativa à fl. 09 (frente e verso) dos autos. A 

matéria foi publicada no Diário do Poder Legislativo – 

DPL do dia 27.06.2016 (fls. 07/08 dos autos).  

Após parecer técnico da Procuradoria (fls. 

11/17), 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 do recurso interposto pelo autor. 

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. 

Dentro do panorama de distribuição de 

competências erigido pela CRFB/1988, em especial 

com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º
1
 e 25

2
, 

tem-se que a autonomia legislativa de cada ente 

federativo é assegurada nos termos da Carta da 

República, desde que atendidos os seus preceitos e 

princípios. 
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A propositura em questão objetiva instituir o 

benefício assistencial de caráter financeiro nos casos 

de gestação múltipla e dar outras providências. Ou 

seja, a matéria relaciona-se diretamente com 

assistência social. 

Assistência Social é um dos três 

componentes do sistema de Seguridade Social no 

Brasil. A seguridade social é definida no art. 194
3
 da 

CRFB/1988 como um “conjunto integrado de ações 

de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Os arts. 203 e 

204
4
 da CF tratam especificamente da assistência 

social. 

A CRFB/1988, em seu art. 22, XXIII, 

determina a competência exclusiva da União para 

legislar sobre seguridade social, dentro da qual a 

assistência social está inserida. In verbis: 

 

Art. 22. Compete privativamente à 

União legislar sobre: 

(...) 

XXIII - seguridade social; 

 

Assim, em que pese a nobre intenção 

parlamentar estadual, conclui-se que a presente 

proposição incorre em inconstitucionalidade formal 

por usurpação de competência privativa da União 

(arts. 22, XXIII da CRFB/1989). 

Além da questão da incompetência legislativa 

estadual para tratar da matéria, cabe mencionar, 

ainda, dentro das regras constitucionais a respeito de 

seguridade social, que o Projeto de Lei n
o
. 184/2016 

não cumpre a importante condição estabelecida pelo 

§ 5º do art. 195 da CF, tendo em vista que não indica 

a respectiva fonte de custeio. In verbis: 

 

Art. 195. A seguridade social será 

financiada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes 

dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais: 

(...) 

§ 5º Nenhum benefício ou serviço 

da seguridade social poderá ser 

criado, majorado ou estendido sem 

a correspondente fonte de custeio 

total. 

 

A respeito do tema, é oportuno ressaltar a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 
 

“A jurisprudência do STF firmou-se, 

de modo unânime e uniforme, no 

sentido da autoaplicabilidade das 

normas inscritas no art. 201, § 5º e 

§ 6º, da Constituição da República. 

(...) A exigência inscrita no art. 195, 

§ 5º, da Carta Política traduz 

comando que tem, por destinatário 

exclusivo, o próprio legislador 

ordinário, no que se refere a criação, 

majoração ou extensão de outros 

benefícios ou serviços da seguridade 

social.” [RE 151.106 AgR, rel. min. 

Celso de Mello, j. 28-9-1993, 1ª T, 

DJ de 26-11-1993.] Vide 

RE 220.742, rel. min. Néri da 

Silveira, j. 3-3-1998, 2ª T, DJ de 4-9-

1998 
 

Noutro giro, além da incompetência 

legislativa estadual para tratar da matéria alvo do 

Projeto de Lei n
o
. 184/2016, faz-se necessário 

destacar que esta incorre também em 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que 

decorre da inobservância do devido processo 

legislativo. Conforme será demonstrado, existe vício 

no procedimento de elaboração da norma, mais 

precisamente na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo). 

Analisemos o aspecto da 

inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição 

Estadual, asseguram a independência dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente 

em seus arts. 2º e 17
5
. Com efeito, nenhum dos 

Poderes pode interferir no funcionamento do outro 

sem estar amparado em regra constitucional, sob 

pena de violação do princípio da separação dos 

Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a 

Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva 

a possibilidade de dar início ao processo legislativo a 

apenas algumas autoridades ou órgãos como forma 

de subordinar a eles a conveniência e a oportunidade 

da deflagração do debate legislativo em torno do 

assunto reservado.
6
 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu 

art. 61
7
, e a CE/1989, em seu art. 63, parágrafo 

único
8
, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com 

efeito, as matérias relacionadas a funcionamento e a 

atribuições de órgãos do Poder Executivo devem 

estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada 

àquela autoridade. 

No caso em exame, ao propor a instituição de 

benefício assistencial de caráter financeiro nos casos 

de gestação múltipla, o Poder Legislativo está 

criando nova atribuição a órgão do Poder Executivo, 

in casu, a Secretaria de Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social. 

A matéria encontra-se, assim, dentre aquelas 

cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder 

Executivo (art. 63, parágrafo único, VI da 

Constituição Estadual), tendo em vista que cria novas 

atribuições a órgãos do Poder Executivo. Assim, o 

presente Projeto de Lei contém vício formal 

subjetivo, por ser de iniciativa de deputado e versar 
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sobre matéria que é de iniciativa privativa do Chefe 

do Poder Executivo. 

Portanto, apesar da nobre intenção 

parlamentar, ao ser proposta por deputado estadual, a 

proposição incorre em afronta ao princípio da 

separação dos poderes, padecendo assim, de vício 

insanável de inconstitucionalidade formal, por 

afronta ao art. 63, parágrafo único, VI da CE/1989. 

Enfim, são estes todos os aspectos que 

acarretam a inconstitucionalidade da propositura. 

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta 

importante Comissão Permanente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo o seguinte: 

 

PARECER N.º 360/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei nº 184/2016, de autoria do Exmo. 

Deputado Estadual Nunes, por usurpação de 

competência legislativa da União e também por 

afronta ao princípio constitucional da separação dos 

poderes (art. 63, parágrafo único, VI da CE/1989) e, 

portanto, pela MANUTENÇÃO do despacho 

denegatório da Mesa Diretora. 

 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2016. 

 
RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

 
1
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
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. 
3
 Art. 194. A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social. 
4
 Art. 203. A assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de 

trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei. 

Art. 204. As ações governamentais na área da 

assistência social serão realizadas com recursos do 

orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, 

além de outras fontes, e organizadas com base nas 

seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa, cabendo 

a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 

coordenação e a execução dos respectivos programas 

às esferas estadual e municipal, bem como a 

entidades beneficentes e de assistência social; 

(...) 

Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito 

Federal vincular a programa de apoio à inclusão e 

promoção social até cinco décimos por cento de sua 

receita tributária líquida (...). 
5
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
6
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª 

edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
7
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 

ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 

forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 

Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos 

na administração direta e autárquica ou aumento de 

sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria 

tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 

da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria 

Pública da União, bem como normas gerais para a 

organização do Ministério Público e da Defensoria 

Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 

administração pública, observado o disposto no art. 

84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, 
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provimento de cargos, promoções, estabilidade, 

remuneração, reforma e transferência para a reserva.  
8
 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer 

membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os 

requisitos estabelecidos nesta Constituição. 

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. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 361/2016 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 185/2016 

Autor: Deputado Sandro Locutor 

Ementa: “Dispõe sobre a comunicação formal às 

Delegacias de Polícia, pelos hospitais públicos e 

privados do Estado, sobre casos de suspeita ou 

confirmação de violência praticada contra idosos”. 

 

RELATÓRIO 
 

Projeto de Lei nº 185/2016, de iniciativa do 

Senhor Deputado Sandro Locutor, cujo conteúdo, 

em síntese, dispõe sobre a comunicação formal às 

Delegacias de Polícia, pelos hospitais públicos e 

privados do Estado, sobre casos de suspeita ou 

confirmação de violência praticada contra idosos. 

A matéria foi lida na Sessão Ordinária do dia 

20/06/2016, onde recebeu despacho denegatório do 

Presidente da Mesa Diretora, com a manifestação 

pela devolução ao autor do Projeto, com base no art. 

143, VIII do RI, por infringência do art. 63, paragrafo 

único, e incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Tendo havido, tempestivamente, recurso 

regimental do autor contra o despacho denegatório, - 

com fincas no parágrafo único do art. 143, do 

Regimento Interno, - para que a matéria fosse à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, para exame de sua Constitucionalidade. 

Assim, o presente Projeto de Lei veio a esta 

Comissão de Constituição e Justiça para exame e 

parecer na forma do disposto nos arts. 41 e 143, 

Paragrafo único do Regimento Interno (Resolução n° 

2.700/09). 

É o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 

DA JURIDICIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E 

TECNICA LEGILATIVA. 

 

Sob o prisma da constitucionalidade e 

legalidade, o Projeto de Lei ora analisado encontra 

obstáculo para tramitar normalmente, por conter vício 

de inconstitucionalidade formal, nota-se nítida 

violação ao princípio da independência e harmonia 

dos poderes e ao princípio da reserva da 

administração, que é o corolário específico do 

Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da 

CF/88): “São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 

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, neste casos, 

com auxilio da Secretaria de Estado da Saúde e de 

seus órgãos competentes. 

Nesse sentido, o Pretório Excelso em 

brilhante voto da Ministra Ellen Gracie confirma a 

acertada denegação do presente projeto de lei, em 

face do vício de iniciativa apresentado e sacramenta o 

pensamento dominante daquela corte: 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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"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) 

 

Assim sendo, por simetria constitucional aos 

arts. 61 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 requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.       

 

Parágrafo único - São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado 

as leis que disponham sobre:       

 

(...) 

 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo;       

 

(...) 

 

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; 

 

Para confirmar tais dispositivos colaciono 

jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, que 

assertivamente assim concluiu: 
 

1. "Por tratar-se de evidente matéria 

de organização administrativa, a 

<iniciativa> do processo legislativo 

está reservada ao chefe do Poder 

Executivo local. Os Estados-

membros e o Distrito Federal devem 

obediência às regras de <iniciativa> 

legislativa reservada, fixadas 

constitucionalmente, sob pena de 

violação do modelo de harmônica 

tripartição de poderes, consagrado 

pelo constituinte originário." (ADI 

1.182, Rel. Min. Eros Grau, 

julgamento em 24-11-2005, Plenário, 

DJ de 10-3-2006.) 

2. “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 25-8-2004, Plenário, DJ de 1º-10-

2004.) 

 

3. "Ação direta de 

inconstitucionalidade. Lei 

6.835/2001 do Estado do Espírito 

Santo. Inclusão dos nomes de 

pessoas físicas e jurídicas 

inadimplentes no Serasa, Cadin e 

SPC. Atribuições da Secretaria de 

Estado da Fazenda. <Iniciativa> da 

Mesa da Assembleia Legislativa. 

Inconstitucionalidade formal. A Lei 

6.835/2001, de <iniciativa> da Mesa 

da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo, cria nova 

atribuição à Secretaria de Fazenda 

Estadual, órgão integrante do Poder 

Executivo daquele Estado. À luz do 

princípio da simetria, são de 

<iniciativa> do chefe do Poder 

Executivo estadual as leis que 

versem sobre a organização 

administrativa do Estado, podendo 

a questão referente à organização e 

funcionamento da administração 

estadual, quando não importar 

aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de 

Decreto do chefe do Poder 

Executivo (...). 

Inconstitucionalidade formal, por 

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/portal/constituicao/artigo.asp#ctx53
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx55
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx54
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx56
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1182&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2224
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1182&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2224
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx1
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx3
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx3
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx5
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx4
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx6
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx5
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx7
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<vício> de <iniciativa> da lei ora 

atacada." (ADI 2.857, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, julgamento em 

30-8-2007, Plenário, DJ de 30-11-

2007). 

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, fulminam integralmente a proposição. 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE da proposição em 

exame, o que nos leva a sugerir a Manutenção do 

Despacho Denegatório do Presidente da Mesa 

Diretora, lançado no Projeto de Lei nº 185/2016. 

Ex positis, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão o seguinte: 

 

PARECER N.º 361/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE e 

consequentemente pela MANUTENÇÃO DO 

DESPACHO DENEGATÓRIO do Excelentíssimo 

Sr. Presidente da Mesa Diretora aposto ao Projeto 

de Lei nº 185/2016, de autoria do Deputado Sandro 

Locutor. 
 

Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de 

2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 362/2016 
 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 188/2016 

Autor: Deputado Sandro Locutor 

Relatora: Deputada Eliana Dadalto 

Ementa: “Dispõe sobre a publicidade dos índices de 

violência contra as pessoas idosas no Estado do 

Espírito Santo”. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 188/2016, de 

autoria do Exmo. Deputado Sandro Locutor, que visa 

a determinar a manutenção de banco de dados 

destinado a dar publicidade aos índices de violência 

contra as pessoas idosas no Estado. 

O projeto foi protocolado no dia 20/06/2016, 

lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

21/06/2016 e publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 28/06/2016 (fls. 07-08 dos autos). 

 O Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Mesa Diretora, à fl. 02, proferiu o despacho 

denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII , 

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

qual inadmitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, existir manifesta 

inconstitucionalidade. 

Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo 

único, do Regimento Interno. 

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. 

O desrespeito ao procedimento de elaboração 

da norma pode ocorrer 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. 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto 

em análise visa a determinar ao Poder Executivo a 

manutenção de banco de dados destinado a dar 

publicidade aos índices de violência contra as pessoas 

idosas no Estado. 

Observa-se, contudo, que, conquanto o 

projeto tenha alta carga de relevância social, 

indubitavelmente, ao pretender tratar da matéria, 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx6
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx8
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx7
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx9
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=497404&codigoClasse=504&numero=2857&siglaRecurso=&classe=ADI
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invadiu esfera de competência atribuída ao poder 

executivo. 

Neste Prisma, estabelece a Constituição 

Federal que deve ter origem no Poder Executivo 

disposições normativas acerca da organização e 

funcionamento da Administração Federal, que não 

impliquem aumento de despesa, devendo ser objeto 

de decreto do Presidente da República, nos termos do 

art. 84, inciso VI, alínea a, verbis: 
 

Art. 84. Compete privativamente ao 

Presidente da República: 

[...] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da 

administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem 

criação ou extinção de órgãos 

públicos; [...] (original sem destaque) 
 

Com efeito, as disposições normativas 

relacionadas a funcionamento e a atribuições de 

órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de 

decreto do Presidente da República, exceto se 

implicarem aumento de despesa, hipótese em que 

devem estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa 

é reservada àquela autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do 

Supremo Tribunal Federal, os Estados-membro, 

em tema de processo legislativo, devem 

observância à sistemática adotada pela 

Constituição Federal – princípio da simetria. Neste 

sentido, seguem ementas de acórdãos proferidos 

pelo STF: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE 

MAIO DE 2000, QUE CRIA O 

PROGRAMA DE LEITURA DE 

JORNAIS E PERIÓDICOS EM 

SALA DE AULA, A SER 

CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA 

REDE OFICIAL E PARTICULAR 

DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. 

Iniciativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo Estadual para 

legislar sobre organização 

administrativa no âmbito do Estado. 

2. Lei de iniciativa parlamentar que 

afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea 

e, da Constituição da República, ao 

alterar a atribuição da Secretaria de 

Educação do Estado de Alagoas. 

Princípio da simetria federativa de 

competências. 3. Iniciativa louvável 

do legislador alagoano que não retira 

o vício formal de iniciativa 

legislativa. Precedentes. 4. Ação 

direta de inconstitucionalidade 

julgada procedente.
1
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

N.º 11.830, DE 16 DE SETEMBRO 

DE 2002, DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO 

DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO 

PÚBLICO ESTADUAL E DOS 

ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS 

AOS DIAS DE GUARDA DAS 

DIFERENTES RELIGIÕES 

PROFESSADAS NO ESTADO. 

CONTRARIEDADE AOS ARTS. 

22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, VI, A; 

E 207 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. No que toca à 

Administração Pública estadual, o 

diploma impugnado padece de vício 

formal, uma vez que proposto por 

membro da Assembléia Legislativa 

gaúcha, não observando a iniciativa 

privativa do Chefe do Executivo, 

corolário do princípio da separação 

de poderes. Já, ao estabelecer 

diretrizes para as entidades de ensino 

de primeiro e segundo graus, a lei 

atacada revela-se contrária ao poder 

de disposição do Governador do 

Estado, mediante decreto, sobre a 

organização e funcionamento de 

órgãos administrativos, no caso das 

escolas públicas; bem como, no caso 

das particulares, invade competência 

legislativa privativa da União. Por 

fim, em relação às universidades, a 

Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a 

autonomia constitucionalmente 

garantida a tais organismos 

educacionais. Ação julgada 

procedente.
2
 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

6.835/2001 DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO 

DOS NOMES DE PESSOAS 

FÍSICAS E JURÍDICAS 

INADIMPLENTES NO SERASA, 

CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES DA 

SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA. INICIATIVA DA 

MESA DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE  

FORMAL. A lei 6.835/2001, de 

iniciativa da Mesa da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, cria nova atribuição à 

Secretaria de Fazenda Estadual, 

órgão integrante do Poder Executivo 

daquele Estado. À luz do princípio da 
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simetria, são de iniciativa do Chefe 

do Poder Executivo estadual as leis 

que versem sobre a organização 

administrativa do Estado, podendo a 

questão referente à organização e 

funcionamento da Administração 

Estadual, quando não importar 

aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de Decreto 

do Chefe do Poder Executivo (art. 

61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da 

Constituição federal). 

Inconstitucionalidade formal, por 

vício de iniciativa da lei ora atacada.
3
 

 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, 

em consonância com a Constituição Federal, atribui 

exclusivamente ao Governador do Estado a 

competência para propor leis sobre organização 

administrativa e sobre estruturação e atribuições dos 

órgãos vinculados ao Poder Executivo, verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do 

Estado as leis que disponham 

sobre: 

[...] 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de Estado 

e órgãos do Poder Executivo. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo – órgão responsável pelo controle de 

constitucionalidade das leis estaduais e municipais 

em relação à Constituição Estadual –, com fulcro nos 

dispositivos constitucionais acima transcritos, 

declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva de 

lei estadual de iniciativa parlamentar que impôs a 

órgão do Poder Executivo estadual incumbências 

administrativas, verbis: 
 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - 

LEI ESTADUAL Nº 6.640, DE 11 

DE ABRIL DE 2001, 

PROMULGADA PELA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA DO PODER 

EXECUTIVO ESTADUAL - 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

AUTONOMIA DOS PODERES - 

VIOLAÇÃO AO ART. 17; ART. 63, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INC. VI, E 

ART. 64, INC. I, TODOS DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO - 

INCONSTITUCIONALIDADE DA 

LEI Nº 6.640⁄2001. 1) A Lei Estadual 

nº 6.640⁄2001 instituiu o "disque-

denúncia" e impôs a órgão do Poder 

Executivo Estadual, a Secretaria de 

Segurança Pública, incumbências 

administrativas, visando 

operacionalizar tal lei, matérias estas 

de iniciativa privativa do Senhor 

Governador do Estado, consoante o 

estatuído no inciso VI do art. 63, da 

Carta Estadual. Violação dos 

princípios constitucionais decorrentes 

do art. 61, §1º, inciso II, ‘b’, da CF e 

artigos 17; 63, parágrafo único, inc. 

VI e art. 64, inc. I, todos da 

Constituição Estadual. 2) Incorre em 

violação ao princípio da autonomia 

dos poderes a proposição pela 

Assembléia Legislativa de projeto de 

lei de iniciativa privativa do Poder 

Executivo Estadual (violação ao 

caput, do art. 17, da Constituição 

Estadual).
4
 

 

In casu, ao analisar o conteúdo do projeto de 

lei em apreço, observa-se que cria para o poder 

executivo uma nova incumbência, que demandará 

uma ação governamental não contemplada no 

programa do governo, representando uma inovação 

em termos de atividade a ser gerida pelos órgãos 

públicos, motivo pelo qual está eivado de 

inconstitucionalidade formal subjetiva, por afrontar o 

art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. 

Deixa-se de analisar os demais aspectos do 

projeto de lei (constitucionalidade material, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa), com 

amparo no art. 9º, § 5º, do Ato nº 2517/2008, com 

redação dada pelo Ato nº 2781/2016. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 362/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, é pela 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do PL 

n.º 188/2016, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Sandro Locutor, e, por conseguinte, pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO do Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, não devendo o 
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projeto seguir sua regular tramitação nesta Casa de 

Leis, pelos fundamentos acima expostos.  

 

Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de 

2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

 
1
 STF - ADI 2329/AL - Relator(a):  Min. CÁRMEN 

LÚCIA - Julgamento: 14/04/2010 
2
 STF - ADI 2806/RS - Relator(a):  Min. ILMAR 

GALVÃO - Julgamento:  23/04/2003 
3
 STF - ADI 2857/ES - Relator(a):  Min. JOAQUIM 

BARBOSA - Julgamento:  30/08/2007 
4
 TJ-ES - Ação de Inconstitucionalidade n. 

100050001195 - Relator: ARNALDO SANTOS 

SOUZA - Data do Julgamento: 16/03/2006 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
PARECER N.º 369/2016 

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 214/2016, de autoria do 

Senhor Deputado Sergio Majeski, objetiva proibir a 

concessão de homenagens às pessoas que tenham 

sido condenadas por atos de improbidade ou crime de 

corrupção, e, para tanto, dá outras providências 

correlatas. 

O referido projeto de lei foi protocolizado no 

dia 05 de julho de 2016. Por sua vez, a proposição foi 

lida na Sessão Ordinária do dia 06 do mesmo mês e 

ano, oportunidade esta em que recebeu despacho do 

senhor Presidente pela devolução ao seu autor, por 

infringir os incisos III e VI, do parágrafo único, do 

art. 63, da Constituição Estadual. O Deputado autor 

apresentou, tempestivamente, recurso contra o 

despacho que lhe devolveu o projeto. 

Após, a proposição legislativa recebeu 

encaminhamento para esta Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme 

dispõe o parágrafo único, do art. 143, do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

Este é o Relatório. 

PARECER DO RELATOR  

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 

214/2016, de autoria do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, visa proibir, “(...) no âmbito da 

Administração Pública do Estado de Espírito Santo, 

a concessão de homenagens a pessoas que tenham 

sido condenadas por ato de improbidade ou crime de 

corrupção”. Sendo que tal vedação também incidiria 

para a denominação de prédios e logradouros 

públicos, como também para a concessão de 

medalhas, honrarias e títulos. 

Em continuidade, a proposição inclui no rol 

de pessoas proibidas de receberem estas homenagens 

as que “(...) tenham praticado atos ou que tenham 

sido historicamente considerados participantes de 

atos de lesa-humanidade, tortura, exploração do 

trabalho escravo, violação dos direitos humanos e/ou 

maus-tratos a animais”. 

Por fim, a normatividade do Projeto de Lei nº 

214/2016 define condição reflexa ao seu objeto 

principal, ou seja, determina que: “os casos de 

logradouros e prédios públicos cujas nomeações 

afrontem o disposto nesta lei em sua data de 

publicação, terão prazo de 01 (um) ano para serem 

retificados e regularizados”, além de não prever 

período de “vacatio legis” para efeito de início de 

vigência para esta pretensa lei. 

Com essa teleologia, o parlamentar autor do 

Projeto de Lei ora em apreço vislumbra conferir 

justiça ao cidadão de bem, vigora a ética e a 

seriedade do Estado, e sobretudo, garantir 

comprometimento para com o bem público. 

Outrossim, a mens legislatoris que se destaca da 

Justificativa é relevante sob a ótica do interesse 

público, destarte, resta registrado o elevado grau de 

importância meritória do Projeto de Lei nº 214/2016. 

Vale destacar da Justificativa: 
 

“Este projeto faz justiça ao cidadão 

de bem, vigora a ética e a seriedade 

do Estado, e sobretudo, está 

comprometido com o bem público. 

Visa de fato à vedação da concessão 

de homenagens a pessoas que tenham 

sido condenadas por ato de 

improbidade ou crime de corrupção. 
 

Pode-se afirmar que é contrário a 

qualquer atitude correta que pessoas 

de bem não sejam lembradas em 

momentos, eventos e registros 

públicos, como a denominação de 

prédios e logradouros públicos e 

concessão de medalhas, honrarias e 

títulos. 
 

Este projeto de lei está amparado 

pela Lei Nº 6.454, de 24 de outubro 

de 1977 (...) 
 

Atitudes que se correlacionam a esta 
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lei federal e a este projeto de lei 

foram aderidas em países como a 

Alemanha, onde, após o término da 

segunda guerra mundial, houve 

eliminação de toda e qualquer 

homenagem ou referência aos 

nazistas. 

 

Destaca-se que foi sancionada a lei nº 

10.343, de 1 de dezembro de 2015, 

no Mato Grosso, dispondo do que se 

refere o caput deste projeto de lei,  

vedando a concessão de homenagens 

a pessoas que tenham sido 

condenadas por ato de improbidade 

ou crime de corrupção.” 

 

Entretanto, vislumbra-se da análise jurídica 

do Projeto de Lei ora em comento a existência de 

antinomia com o Ordenamento Constitucional, que 

confirma adequação e pertinência jurídica para o 

despacho do Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. Despacho 

esse que o devolveu ao seu Autor. 

O ponto de divergência jurídica encontra-se 

no fato de que o projeto é de autoria parlamentar e, 

ao mesmo tempo, visa instituir procedimentos 

complexo para os órgãos públicos estaduias, onde tal 

procedimento exigiria o levantamento de 

antecedentes criminais, levantamento de condenações 

penais transitadas em julgado e, também, 

levantamento de condenação judicial civil sob o 

âmbito de improbidade administrativa. 

Em verdade, a pretensa normatividade acaba 

por criar uma nova atribuição para a Administração 

Pública do Estado do Espírito Santo, para tanto, ter-

se-ia que ocorrer reorganização administrativa e de 

pessoal da própria administração do Poder Executivo.  

Esse quadro demonstra a 

inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da proposição legislativa em 

comento, pois, por ser de autoria de parlamentar, não 

poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa/pessoal da administração do Poder 

Executivo e, tão pouco, em criar atribuição nova para 

o Governador do Estado e para as Secretarias 

Estaduais. Nesse contexto, o projeto viola 

diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa 

Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o 

que define a Constituição Estadual in verbis: 
 

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:  

 

(...) 

 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

 

(...) 

 

VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo. 

 

(...) 

 

Art. 91.  Compete privativamente 

ao Governador do Estado: 

 

I - ........................... 

 

II - iniciar o processo legislativo, 

na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição; 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos 

idênticos e se posicionou no sentido de preservar 

incontest os Princípios da Reserva de Administração 

do Poder Executivo e da Separação dos Poderes 

(ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno 

– Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 

23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. 

DJ 15-12-2006 PP-00080).  

Não obstante, julgando a constitucionalidade 

de uma lei do Estado do Espírito Santo, o Excelso 

Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive 

para concluir que nem na hipótese de sanção haveria 

convalidação do vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa do 

chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de 

Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-

00016). Este entendimento se mantem intocável no 

conjunto de norteamento sinalizado pelo STF, senão 

vejamos: 
 

"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." (ADI 2.867, rel. 

min. Celso de Mello, julgamento em 
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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. 

 

Estribado nesse diagnostico jurídico acima 

tratado, resta gizar que não há possibilidade de 

emenda ao texto original da proposição principal em 

escólio que promova saneamento da 

inconstitucionalidade que lhe acomete. Vale dizer 

que o gravame de inconstitucionalidade contida no 

Projeto de Lei em análise lhe é tão intrínseco que 

impede qualquer solução por meio de proposição 

acessória (emendas). 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 

214/2016, de autoria do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, é formal e materialmente inconstitucional. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 369/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO do Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, que devolveu o Projeto de Lei nº 

214/2016 ao seu Autor, o Senhor Deputado Sergio 

Majeski, por ser o mesmo inconstitucional, nos 

termos dos incisos III e VI, do parágrafo único, do 

art. 63, da Constituição Estadual. 

 

Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de 

2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 370/2016 
 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 218/2016 

Autor: Deputado Estadual Sandro Locutor 

Assunto: “Institui meia entrada aos professores da 

rede pública e privada de ensino, no âmbito do 

Espírito Santo, nas condições que menciona”. 

RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 218/2016, de 

autoria do Deputado Estadual Sandro Locutor, que 

tem por finalidade instituir a meia entrada aos 

professores da rede pública e privada de ensino, no 

âmbito do Espírito Santo, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º. Aos professores da rede de 

ensino pública e privada de todo o 

Estado do Espírito Santo, que 

estejam exercendo suas funções, fica 

assegurado o pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor 

realmente cobrado para o ingresso 

em estabelecimentos e/ou casas de 

diversões, praças esportivas e 

similares, que promovam espetáculos 

de lazer, entretenimento e difusão 

cultural. 

Parágrafo único. Para efetivos desta 

lei, considerar-se-á como 

estabelecimentos ou casa de 

diversões aqueles que realizem 

espetáculos musicais, artísticos, 

circenses, teatrais, cinematográficos, 

feiras, exposições zoológicas, 

atividades sociais, recreativas, 

culturais, esportivas e quaisquer 

outras que proporcionem lazer, 

cultura e entretenimento. 

 

Art. 2º. A meia entrada corresponde 

a 50% (cinquenta por cento) do valor 

do ingresso cobrado, sem restrição de 

data e horário. 

 

Art. 3º. A condição prevista no 

artigo 1º, para o recebimento do 

benefício, deverá ser feita mediante 

apresentação de comprovante de 

vínculo empregatício ou funcional 

com a instituição de ensino e 

documento oficial de identificação. 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação.  

 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 
 

“Como é de conhecimento de todos, 

os professores constituem uma 

categoria de trabalhadores que muito 

contribuem para o engrandecimento 

da cultura do povo brasileiro, 

prestando um serviço imprescindível 

à sociedade, difundindo 

conhecimento técnico e científico, 

preparando jovens e adultos para o 

mercado de trabalho. 

A valorização da classe docente a 
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partir de mecanismos de qualificação 

profissional e valorização da 

categoria são instrumentos essenciais 

para uma boa qualidade de vida no 

exercício da atividade docente. 

A meia entrada objetiva efetivar um 

direito constituído na Constituição 

Federal de 1988: o acesso à cultura. 

É de dever do Estado democratizar o 

acesso às fontes da cultura nacional, 

bem como possibilitar o 

envolvimento da população em 

atividades que aprimorem o seu 

desenvolvimento humano e 

intelectual, conforme determina o 

artigo 215 da referida Carta Magna. 

A proposição em voga acaba sendo 

uma alternativa para estimular os 

professores a participarem de eventos 

culturais, prática essencial para toda 

a sociedade, podendo contribuir 

ainda mais para a informação e 

formação de alunos.(...)” 

 

A matéria foi protocolada no dia 06.07.2016 e 

lida no expediente da sessão ordinária do dia 

11.07.2016. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, evidência de publicação da matéria no 

Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, 

porém, que a mesma não prescinde de publicação, nos 

termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução n
o
. 2.700/2009). A Diretoria de Redação 

ofereceu estudo de técnica legislativa à fl. 06 dos 

autos. 

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. 

Dentro do panorama de distribuição de 

competências erigido pela CRFB/1988, em especial 

com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º
1
 e 25

2
, 

tem-se que a autonomia legislativa de cada ente 

federativo é assegurada nos termos da Carta da 

República, desde que atendidos os seus preceitos e 

princípios. 

A propositura em questão objetiva instituir a 

meia entrada aos professores da rede pública e 

privada de ensino, no âmbito do Espírito Santo, para 

ingresso em estabelecimentos e/ou casas de 

diversões, praças esportivas e similares que 

promovam espetáculos de lazer, entretenimento e 

difusão cultural. 

Ao estabelecer a meia entrada para 

professores, a proposição trata de direito econômico, 

matéria de competência legislativa concorrente entre 

a União e os Estados, nos termos do art. 24, I da 

CRFB/1988, verbis: 

 
Art. 24. Compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

I - direito tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e 

urbanístico; 

(...) 

§ 1º No âmbito da legislação 

concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas 

gerais. 

§ 2º A competência da União para 

legislar sobre normas gerais não 

exclui a competência suplementar 

dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre 

normas gerais, os Estados exercerão 

a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal 

sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe 

for contrário. 

 

Nesse sentido, a competência estadual é 

suplementar, cabendo à União a edição de normas 

gerais. 

Cabe mencionar a jurisprudência pacífica 

do Supremo Tribunal Federal sobre a competência 

legislativa concorrente para tratar de matéria 

similar, na esfera do direito econômico, verbis: 

 
Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito 

Santo. Garantia de meia entrada aos 

doadores regulares de sangue. Acesso 

a locais públicos de cultura, esporte e 

lazer. Competência concorrente 

entre a União, Estados-membros e 

o Distrito Federal para legislar 

sobre direito econômico. [ADI 

3.512, rel. min. Eros Grau, j. 15-2-

2006, P, DJ de 23-6-2006.] 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

N. 7.844/92, DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. MEIA ENTRADA 

ASSEGURADA AOS 

ESTUDANTES 

REGULARMENTE 

MATRICULADOS EM 

ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO. INGRESSO EM CASAS 

DE DIVERSÃO, ESPORTE, 

CULTURA E LAZER. 

COMPETÊNCIA 

CONCORRENTE ENTRE A 

UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E 

O DISTRITO FEDERAL PARA 

LEGISLAR SOBRE DIREITO 

ECONÔMICO. 

CONSTITUCIONALIDADE. (...). 

ADI 1950 / SP - SÃO PAULO. 

Relator(a): Min. EROS GRAU. 

Julgamento: 03/11/2005. Órgão 

Julgador:  Tribunal Pleno. Publicação 

02/06/2006. 
 

Verifica-se que não existe norma federal a 

respeito de concessão de meia entrada a professores 

em estabelecimentos ou eventos culturais e de lazer. 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do 

Espírito Santo exercer competência legislativa para 

tratar da matéria alvo do Projeto de Lei n
o
. 218/2016, 

não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência, 

conforme art. 24, I 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).  

Analisemos o aspecto da 

inconstitucionalidade formal subjetiva. A 

Constituição Federal, assim, como a Constituição 

Estadual, asseguram a independência dos Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente 

em seus arts. 2º e 17
3
. Com efeito, nenhum dos 

Poderes pode interferir no funcionamento do outro 

sem estar amparado em regra constitucional, sob 

pena de violação do princípio da separação dos 

Poderes. 

Com fundamento em tal princípio, a 

Constituição Federal, em algumas hipóteses, reserva 

a possibilidade de dar início ao processo legislativo a 

apenas algumas autoridades ou órgãos como forma 

de subordinar a eles a conveniência e a oportunidade 

da deflagração do debate legislativo em torno do 

assunto reservado.
4
 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu 

art. 61
5
, e a CE/1989, em seu art. 63, parágrafo 

único
6
, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com 

efeito, as matérias relacionadas a funcionamento e a 

atribuições de órgãos do Poder Executivo devem 

estar inseridas em norma cuja iniciativa é reservada 

àquela autoridade.  

Inicialmente, cabe destacar que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, 

por traduzirem matéria de exceção, não podem 

ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de 

ocasionar um esvaziamento da atividade 

legislativa autônoma no âmbito dos entes federados. 

Nesse sentido, verifica-se que o Projeto de 

Lei n
o
. 218/2016 não contém vício formal subjetivo, 

sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre 

matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo (art. 63, parágrafo único da 

Constituição Estadual). Portanto, é plenamente 

possível que o Deputado Estadual proponente inicie o 

presente processo legislativo nos termos do disposto 

no art. 61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da 

CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do 

Estado do Espírito Santo e a iniciativa parlamentar 

para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que 

se falar em vício de inconstitucionalidade formal 

orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada 

para tratar da matéria, observa-se que o Projeto de 

Lei nº 218/2016 não pretende emendar a Constituição 

Estadual, nem se amolda às hipóteses previstas no 

art. 68, parágrafo único da CE/1989
7
, que traz as 

matérias reservadas à lei complementar. Assim, deve 

a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a 

proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais do 

processo legislativo: 
 

- 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), podendo ser solicitado o 

requerimento de urgência, nos termos 

do art. 221
9
, observado o disposto no 

art. 223
10

 do Regimento Interno da 

ALES. 

- quorum para aprovação da 

matéria: em linha com o art. 194
11

 

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
12

, do Regimento Interno, o 

processo a ser utilizado deve ser, em 
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princípio, o simbólico, podendo ser 

convertido em nominal, nos termos 

do art. 202, II
13

 do RI. 
 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade 

formal da proposição. 

 

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. 

Passa-se à análise se a proposição afronta os 

princípios constitucionais da ordem econômica, da 

igualdade e da proporcionalidade. 

A concessão de benefício da meia entrada a 

diversos grupos na sociedade é controversa e já 

chegou diversas vezes ao Supremo Tribunal Federal. 

Cabe mencionar que o Estado de São Paulo 

editou a Lei Estadual n
o
. 10.858/2001, que institui a 

meia-entrada para professores da rede pública 

estadual de ensino em estabelecimentos que 

proporcionem lazer e entretenimento. Esta norma foi 

alvo da ADI 3753, ajuizada pelo governador do 

Estado de São Paulo no Supremo Tribunal Federal, 

ainda pendente de julgamento, onde o autor sustenta 

que a lei questionada usurpa a competência que a 

União teria para legislar privativamente sobre 

atividade econômica, além de contrariar o princípio 

da isonomia, na medida em que privilegia somente 

professores da rede pública estadual, além de ofender 

o princípio da razoabilidade. 

Nesse processo, o procurador-geral da 

República Antonio Fernando de Souza enviou ao 

STF parecer a favor do pedido do governador, 

destacando que não existe o alegado vício formal de 

inconstitucionalidade, pois a lei em questão dispôs 

sobre direito econômico, matéria de competência 

legislativa concorrente entre União, estados e Distrito 

Federal (artigo 24, inciso I, da Constituição Federal). 

“O problema, no caso, não diz respeito a 

competência constitucional legislativa, o que refuta, 

nesse ponto, os argumentos declinados pelo 

requerente”. E continua: “a inconstitucionalidade 

reside na falta de legitimidade do critério de seleção 

do grupo beneficiado pela intervenção do Poder 

Público sobre a atividade privada. Questões vivas 

ligadas ao ferimento do princípio isonômico e da 

ação estatal razoável, na eleição dos contemplados 

pelo benefício, é que evidenciam o descompasso da 

decisão política paulista com a força da Lei Maior”.  

O procurador-geral ainda ressalta que o 

argumento de que o interesse desses profissionais 

consistiria em repassar a experiência e o 

conhecimento adquiridos aos seus alunos parecer ser 

desmentido pela amplitude do benefício. Ele destaca 

que o dispositivo questionado confere meia-entrada 

para ingresso em casas de diversões, praças 

desportivas e similares, “o que não parece seja de 

interesse eminentemente cultural dos professores”, 

explica Antonio Fernando. Por fim, o procurador-

geral também indaga o motivo por que o legislador 

paulista não contemplou profissionais de outros 

ramos na lei em questão, como os bibliotecários, os 

médicos, os padeiros, os advogados, os engenheiros, 

os cantores etc. “O que se quer demonstrar, com 

essas conjecturas, é a falta de critério razoável para 

escolha dos destinatários da concessão da meia-

entrada, o que inevitavelmente resulta em afronta 

aos princípios da isonomia e da razoabilidade”, 

conclui Antonio Fernando. 

Cabe mencionar dois interessantes julgado do 

STF a respeito de meia entrada, verbis: 
 

Lei 7.737/2004 do Estado do Espírito 

Santo. Garantia de meia entrada 

aos doadores regulares de sangue. 
Acesso a locais públicos de cultura 

esporte e lazer. (...) A Constituição 

do Brasil em seu art. 199, § 4º, veda 

todo tipo de comercialização de 

sangue, entretanto estabelece que a 

lei infraconstitucional disporá sobre 

as condições e requisitos que 

facilitem a coleta de sangue. O ato 

normativo estadual não determina 

recompensa financeira à doação ou 

estimula a comercialização de 

sangue. Na composição entre o 

princípio da livre iniciativa e o 

direito à vida há de ser preservado 

o interesse da coletividade, 

interesse público primário. [ADI 

3.512, rel. min. Eros Grau, j. 15-2-

2006, P, DJ de 23-6-2006.] 

 

Lei 7.844/1992 do Estado de São 

Paulo. Meia entrada assegurada 

aos estudantes regularmente 

matriculados em estabelecimentos 

de ensino. Ingresso em casas de 

diversão, esporte, cultura e lazer. (...) 

A livre iniciativa é expressão de 

liberdade titulada não apenas pela 

empresa, mas também pelo trabalho. 

Por isso a Constituição, ao 

contemplá-la, cogita também da 

“iniciativa do Estado”; não a 

privilegia, portanto, como bem 

pertinente apenas à empresa. Se de 

um lado a Constituição assegura a 

livre iniciativa, de outro determina ao 

Estado a adoção de todas as 

providências tendentes a garantir o 

efetivo exercício do direito à 

educação, à cultura e ao desporto 

(arts. 23, V; 205; 208; 215; e 217, 

§ 3º, da Constituição). Na 

composição entre esses princípios e 
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regras há de ser preservado o 

interesse da coletividade, interesse 

público primário. O direito ao 

acesso à cultura, ao esporte e ao 

lazer são meios de complementar a 

formação dos estudantes. [ADI 

1.950, rel. min. Eros Grau, j. 3-11-

2005, P, DJ de 2-6-2006.] 
 

Embora tênue, existe uma importante 

diferença entre as leis acima mencionadas, que foram 

julgadas constitucionais pelo STF, e a presente 

proposição. É que no caso da ADI 3512, da 

ponderação entre os princípios da livre iniciativa e o 

direito à vida, por óbvio prevalece o direito à vida – o 

que justifica a medida imposta pela Lei n
o
. 7.737, 

sem que esta incorra em qualquer vício de 

inconstitucionalidade material.  

Já na ADI 1950, prevaleceu o interesse maior 

da coletividade por conta do direito ao acesso à 

cultura e lazer como meios para a formação de 

estudantes. 

Em relação à matéria da presente proposição, 

concordamos com as ponderações do procurador-

geral da república em seu parecer na ADI 3753, ou 

seja, privilegiar certa classe (no caso, os professores) 

em detrimento das demais não se justifica, tendo em 

vista que representa grave ofensa aos princípios 

constitucionais da igualdade, da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

Como se sabe, o direito à igualdade, presente 

no art. 5º da CRFB/1988, não significa o mero 

tratamento idêntico entre os cidadãos. Desde o 

constitucionalismo social, a igualdade constitucional 

passou a determinar que cabe ao Estado realizar as 

discriminações necessárias, desde que leve em 

consideração justificativas suficientes e pertinentes. 

Tendo em conta o princípio da igualdade 

material ora mencionado, os estudantes (ou as 

pessoas com deficiência e os idosos, por exemplo), 

em razão de sua especial condição, merecem que lhes 

seja deferido tratamento diferenciado, desde que, 

obviamente, tal distinção tenha fundamentação 

condizente com suas peculiaridades.  

Contudo, as chamadas discriminações 

positivas apenas denotam amparo jurídico quando 

diretamente relacionadas com as peculiaridades 

individuais que as justifiquem. 

A proposição em exame, por sua vez, visa 

conceder o benefício da meia entrada a professores 

em estabelecimentos ou casas de diversões que 

promovam espetáculos de lazer e difusão cultural. 

Faz-se necessário, portanto, analisar se há pertinência 

entre o benefício a ser concedido e o caráter especial 

das pessoas que se beneficiariam com a gratuidade. 

Em relação ao aspecto financeiro, não há que 

se falar em justificativa bastante para a aprovação do 

projeto. Afinal, há inúmeras pessoas que, carentes de 

recursos, encontram-se excluídas dos eventos e 

estabelecimentos mencionados pela proposição. Por 

outro lado, dentro da classe docente, há profissionais 

que possuem padrão econômico elevado, enquanto há 

outros que não possuem condições financeiras tão 

favoráveis. 

Inexistindo relação clara entre o benefício a 

ser concedido e as especiais condições do público 

agraciado, o tratamento diferenciado torna-se 

contrário ao princípio da igualdade constitucional. É 

este o posicionamento da doutrina: 
 

“Então, no que atina ao ponto central 

da matéria abordada procede afirmar: 

é agredida a igualdade quando o fator 

diferencial adotado para qualificar os 

atingidos pela regra não guarda 

relação de pertinência lógica com a 

inclusão ou exclusão no benefício 

deferido ou com a inserção ou 

arredamento do gravame imposto”. 

(Mello, Celso Antônio de Bandeira. 

O conteúdo jurídico do princípio da 

igualdade. São Paulo: Malheiros, 

2000, p. 38.) 

 

Cabe mencionar, ainda, que a proposição 

afronta os princípios constitucionais da 

proporcionalidade e da ordem econômica.  

Seria razoável concluir que, com a aprovação 

da propositura em comento, nova parcela do público 

frequentador dos estabelecimentos mencionados pela 

proposição seriam beneficiados com a meia entrada 

(os professores). Assim, fatalmente, os 

estabelecimentos ou teriam que repassar esses custos 

aos demais pagantes, onerando sobremaneira o valor 

dos ingressos, ou teriam que absorvê-lo, prejudicando 

suas margens ou até inviabilizando economicamente 

o funcionamento desses estabelecimentos, o que 

também prejudicaria a população em geral e 

representaria cerceamento do direito ao livre 

exercício da atividade econômica, princípio 

constitucional e fundamento da ordem econômica 

estabelecidos pelos arts. 1º., IV e 170, IV
14

 da 

CF/1988. 

É certo que os princípios da ordem 

econômica trazidos pela CRFB/1988 não são 

absolutos e devem ser temperados com a atuação do 

Estado no sentido de adotar providências tendentes a 

garantir direitos sociais como a cultura e o desporto, 

devendo ser buscar uma composição e equilíbrio 

entre esses princípios, em nome do interesse da 

coletividade. Por essa razão, há grupos que já foram 

contemplados por leis federais com o benefício da 

meia entrada (Lei Federal n
o
. 12.933/2013, Lei 

Estadual n
o
. 7.737/2004, entre outras). Contudo, 

entendemos que a concessão do benefício a uma 

classe profissional extrapolaria o limite da 

proporcionalidade, prejudicando sobremaneira os 

demais grupos não agraciados pela medida. 

Por fim, cabe informar que já tramitaram 

nesta Casa de leis algumas proposições que tratam da 

concessão do benefício da meia entrada a alguns 

grupos profissionais, a saber:  

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/index.html?aba=js_tabConstituicaoFederal&tipoPesquisa=constituicaoFederal&cfArtigo=5
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- Projeto de Lei n
o
. 343/2015, que 

institui a meia entrada para 

jornalistas e radialistas: ainda em 

tramitação, teve parecer do 

Coordenador da Setorial Legislativa 

e do Procurador Geral pela 

inconstitucionalidade. Contudo, peço 

vênia para discordar da 

argumentação do Coordenador da 

Setorial Legislativa de 

inconstitucionalidade formal por 

afronta ao art. 22, I da CRFB/1988, 

concordando apenas com a 

inconstitucionalidade material por 

afronta aos princípios da isonomia e 

razoabilidade; 

- Projeto de Lei n
o
. 103/2008, que 

institui a meia entrada para 

trabalhadores da área de educação: 

arquivado, em face do parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça 

pela inconstitucionalidade; 

- Projeto de Lei n
o
. 32/2008, que 

institui o pagamento de meia entrada 

para radialistas e jornalistas: 

arquivado devido a pedido de retirada 

do autor. Cabe mencionar que esta 

proposição recebeu parecer da 

Procuradoria e da Comissão de 

Constituição e Justiça pela 

inconstitucionalidade por afronta ao 

princípio da igualdade. 
 

Portanto, após todas as considerações acima, 

conclui-se que a proposição incorre em vício material 

por afronta aos princípios da igualdade, da 

proporcionalidade e da ordem econômica.  

Enfim, são estes todos os aspectos que 

acarretam a inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

n
o
. 218/2016. 

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta 

importante Comissão Permanente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo o seguinte: 

 

PARECER N.º 370/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 

do Projeto de Lei nº 218/2016, de autoria do Exmo. 

Deputado Estadual Sandro Locutor. 

 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

1
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
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. 
3
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
4
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª 

edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
5
 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 

ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 

ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 

forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que: 
 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 

Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos 

na administração direta e autárquica ou aumento de 

sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria 

tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 

da administração dos Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 

regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria 

Pública da União, bem como normas gerais para a 

organização do Ministério Público e da Defensoria 

Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da 

administração pública, observado o disposto no art. 

84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, promoções, estabilidade, 

remuneração, reforma e transferência para a reserva.  
6
 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; 
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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. 
7
 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas 

por maioria absoluta dos membros da Assembleia 

Legislativa e receberão numeração sequencial distinta 

da atribuída às leis ordinárias. 
 

Parágrafo único. São leis complementares, entre 

outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário 

estadual; 

II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 

V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 

VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do 

Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros 

Militar. 
8
 Art. 148. As proposições serão submetidas aos 

seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
9
 Art. 221. O requerimento de urgência somente 

poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 

III - por comissão competente para opinar sobre o 

mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia 

Legislativa. 
10

 Art. 223. Não será aceito requerimento de 

urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse 

regime. 
11 

Art. 194. As deliberações, salvo disposições em 

contrário, serão tomadas por maioria dos votos, 

presente, no mínimo, a maioria absoluta dos 

Deputados. 
12

 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
13

 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial 

para votação, à exceção dos previstos neste 

Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de 

qualquer Deputado. 
14

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada 

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: 

(...) 

IV - livre concorrência; 

 

  O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 364/2016 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 207/2016 

Autor: Deputado Estadual Euclério Sampaio 

Assunto: “Disponibiliza equipamento para 

recebimento do pagamento efetuado por meio de 

cartão magnético de débito e/ou crédito nas praças de 

pedágio das rodovias estaduais do Espírito Santo, e dá 

outras providencias”. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Trata-se de projeto de lei de autoria do 

Deputado Estadual Euclério Sampaio que visa 

disponibilizar equipamento para recebimento do 

pagamento efetuado por meio de cartão magnético de 

débito e/ou crédito nas praças de pedágio das rodovias 

estaduais do Espírito Santo, além de dar outras 

providencias. 

A matéria foi protocolada no dia 30.06.2016, 

lida no expediente da sessão ordinária do dia 

04.07.2016. Com relação a publicação da matéria no 

Diário do Poder Legislativo, não verificamos nos 

autos do presente processo legislativo comprovação de 

que a mesma tenha ocorrido. Por ser condição 

regimental para a tramitação da matéria nesta Casa de 

Leis, conforme artigo 149 do Regimento Interno, a 

referida documentação deverá ser providenciada e 

juntada ao presente processo na maior brevidade 

possível, logo após a emissão deste parecer. 

A Procuradoria da Assembleia Legislativa 

opinou pela inconstitucionalidade da proposição 

legislativa, Parecer de fls. 09/12. 
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Assim sendo, o presente projeto de lei foi 

encaminhado a esta Comissão para exame e parecer 

na forma do disposto no artigo 41 c/c art. 143, § 

único ambos do Regimento Interno desta Casa. 

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. 

 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

De plano, cumpre analisar se as normas 

previstas a proposição em análise a serem 

introduzidas no ordenamento jurídico estatual 

observam o que determina a Constituição Federal e 

Estadual com referência ao que a doutrina e 

jurisprudência veem denominando de 

constitucionalidade nomodinâmica. Ou seja, deve ser 

apurado se a lei ou ato normativo infraconstitucional 

não detém vício no seu processo de formação. 

Segundo nos ensina José Joaquim Gomes 

Canotilho: 

 

Os vícios formais [...] incidem sobre 

o acto normativo enquanto tal, 

independentemente do seu conteúdo 

e tendo em conta apenas a forma da 

sua exteriorização; na hipótese 

inconstitucionalidade formal, viciado 

é 7acto, nos seus pressupostos, no 

seu procedimento de formação, na 

forma final.
1
 

 

Dentro do panorama de distribuição de 

competências erigido pela CF/1988, em seu especial 

com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º
2
 e 25

3
, 

tem-se que a autonomia legislativa de cada ente 

federativo é assegurada nos termos da Carta da 

República desde que atendidos os seus preceitos e 

princípios. 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, in verbis: 
 

Os Estados-membros organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem (CF, art. 25), 

submetendo-se, no entanto, quanto ao 

exercício dessa prerrogativa 

institucional (essencialmente limitada 

em sua extensão), aos 

condicionamentos normativos 

impostos pela Constituição Federal, 

pois é nesta que reside o núcleo de 

emanação (e de restrição) que 

informa e dá substância ao poder 

constituinte decorrente que a Lei 

Fundamental da República confere a 

essas unidades regionais da 

Federação. Doutrina. Precedentes.
4
 

(original sem grifo) 

 

Conclui-se do exposto que a República 

Federativa do Brasil adota o modelo federativo em 

que é impreterível que haja simetria entre o que 

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

porventura norma infra legal federal ou estadual for 

díspar em relação ao que determina a Carta Cidadã, 

estaremos diante de uma lei inconstitucional. 

É diante desse prisma que irá ser feita a 

análise do Projeto de Lei nº 207/2016 cuja finalidade 

é disponibilizar equipamento para recebimento do 

pagamento efetuado por meio de cartão magnético de 

débito e/ou crédito nas praças de pedágio das 

rodovias estaduais do Espírito Santo, além de dar 

outras providencias. 

Assim sendo, verifica-se que a presente 

proposição legislativa intenta incluir normas à 

concessão realizada pelo próprio Estado, de sorte que 

de fato é o Estado do Espírito Santo que detém 

competência legislativa exclusiva para a 

elaboração.  

Contudo, pelo teor dos dispositivos do 

projeto de lei ora em exame, infere-se que este está 

eivado de inconstitucionalidade formal por vício de 

iniciativa, conforme fundamentos a seguir expostos. 

Pela redação dada pelos proponentes, a 

presente proposição legislativa encontra óbice no que 

estabelece o art. 84, III
5
, todos da CF/1988 e, por 

simetria, ao art.91, II
6
, todos da CE/1989. Isto porque 

o presente projeto de lei, ao normatizar matéria 

atinente à concessão feita pelo Poder Executivo 

estadual, acaba por violar os princípios 

constitucionais da reserva de administração e da 

separação de poderes. 

Segundo anota José Joaquim Gomes 

Canotilho em sua obra intitulada Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição: 
 

[...] por reserva de administração 

entende-se um núcleo funcional da 

administração resistente à lei, ou 

seja, um domínio reservado à 

administração contra ingerências 

do parlamento.
7
 (original sem 

destaque) 

 

Referido princípio constitucional “impede a 

ingerência normativa do Poder Legislativo em 

matérias sujeitas à exclusiva competência 

administrativa do Poder Executivo. É que em tais 

matérias, o Legislativo não se qualifica como 

instância de revisão dos atos administrativos 

emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não 

cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena 

de grave desrespeito ao postulado da separação de 

poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter 

administrativo que tenham sido editados pelo 
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Poder Executivo, no estrito desempenho de suas 

privativas atribuições institucionais. Essa prática 

legislativa, quando efetivada, subverte a função 

primária da lei, transgride o princípio da divisão 

funcional do poder, representa comportamento 

heterodoxo da instituição parlamentar e importa em 

atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não 

pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos 

limites que definem o exercício de suas prerrogativas 

institucionais” (Supremo Tribunal Federal - ADI 

2364 MC / AL - ALAGOAS - MEDIDA 

CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - Relator: Min. 

CELSO DE MELLO - Data de Julgamento: 

01/08/2001 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data 

da Publicação/Fonte: DJ 14-12-2001 PP-00023 

EMENT VOL-02053-03 PP-00551.). 

Retornando ao mérito deste parecer, verifica-

se que a presente proposição legislativa visa criar e 

incluir uma espécie diferente de pagamento pela 

utilização do serviço do que foi formulada no 

contrato de concessão celebrado pelo Poder 

Executivo estadual com uma empresa privada.  

Ocorre que a nova forma de pagamento pela 

utilização do serviço terá reflexo direto na política 

pública remuneratória do serviço público, frise-se, 

inclusive sem que haja revisão de tarifas, 

transgredindo o contrato de concessão ou permissão e 

o equilíbrio econômico-financeiro garantido pelo art. 

175 da CF/1988, impossibilitando, por consequência, 

a prestação de um serviço adequado, satisfazendo as 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas. 

Ocorre que exclusivamente ao Poder 

Executivo iniciar os projetos de leis que tratem de 

matéria inerente às políticas públicas remuneratórias 

dos serviços públicos, pois, em matéria de 

organização da estruturação da administração, dos 

serviços públicos, há um limite de pormenorização 

normativa que está reservada a regulamentação, sob 

pena de, do contrário, o legislador já estar 

efetivamente, administrando. 

Nesse sentido o entendimento do Supremo 

Tribunal Federal em caso similar ao presente: 
 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

Nº 3.449/04 DO DISTRITO 

FEDERAL. PROIBIÇÃO DE 

COBRANÇA DE ASSINATURA 

BÁSICA NOS SERVIÇOS DE 

ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E 

TELEFONIA. 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO 

PARA LEGISLAR E PRESTAR OS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES E 

ENERGIA ELÉTRICA (CF, ART. 

21, XI E XII, ‘b’, E 22, IV). 

FIXAÇÃO DA POLÍTICA 

TARIFÁRIA COMO 

PRERROGATIVA INERENTE À 

TITULARIDADE DO SERVIÇO 

PÚBLICO (CF, ART. 175, 

PARÁGRAFO ÚNICO, III). 

AFASTAMENTO DA 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE 

DO ESTADO-MEMBRO PARA 

LEGISLAR SOBRE CONSUMO 

(CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO 

REGIME GUARDA DISTINÇÃO 

COM A FIGURA DO 

CONSUMIDOR (CF, ART. 175, 

PARÁGRAFO ÚNICO, II). 

PRECEDENTES. SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA E 

GÁS. PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES. 

RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO 

(CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. [...] 4. Ofende a 

denominada reserva de 

administração, decorrência do 

conteúdo nuclear do princípio da 

Separação de Poderes (CF, art. 2º), 

a proibição de cobrança de tarifa de 

assinatura básica no que concerne aos 

serviços de água e gás, em grande 

medida submetidos também à 

incidência de leis federais (CF, art. 

22, IV), mormente quando constante 

de ato normativo emanado do Poder 

Legislativo fruto de iniciativa 

parlamentar, porquanto supressora 

da margem de apreciação do Chefe 

do Poder Executivo Distrital na 

condução da Administração 

Pública, no que se inclui a 

formulação da política pública 

remuneratória do serviço público. 

5. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade julgada 

procedente
8
. 

 

Assim sendo, em que pese a nobre iniciativa 

do Exmo. Deputado Estadual Euclério Sampaio, não 

há como deixar de anuir quanto à 

inconstitucionalidade formal integral do presente 

projeto de lei por violação ao disposto nos referidos 

art. 84, III, todos da CF/1988 e, por simetria, ao art. 

91, II, da CE/1989. 

 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei 

nº 207/2016, razão pela qual somos pela adoção do 

seguinte: 
 

PARECER N.º 364/2016 
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A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 

Lei nº 207/2016, de autoria do Deputado Euclério 

Sampaio.  

 

Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de 

2016. 

 
RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

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

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

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

pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

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

Constituições e leis que adotarem, observados os 

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

AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - 

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

Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 

08-08-2003 PP-00085. 
5
 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da 

República: [...] 

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição; 
6
 Art. 91. Compete privativamente ao Governador do 

Estado: [...] 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição; 
7
 Gomes, J. Joaquim Canotilho. Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed. rev. 

Coimbra: Almedina, 2002, p. 733. 
8
 Supremo Tribunal Federal - ADI 3343 / DF - 

DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - Relator: Min. 

AYRES BRITTO - Relator p/ Acórdão: Min. LUIZ 

FUX –Data do Julgamento: 01/09/2011 - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno - Data Publicação/Fonte: 

DJe-221 DIVULG 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 

EMENT VOL-02630-01 PP-00001. 

 
  O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) –  Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

PARECER N.º 359/2016 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 178/2016 

Autor: Deputado Euclério Sampaio 

Ementa: “Dispõe sobre a gratuidade de 

estacionamentos em hospitais, clínicas e centros de 

saúde públicos e/ou privados no Estado do Espírito 

Santo, para embarque, desembarque, marcação e 

atendimento de consultas médicas”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, 

quanto à constitucionalidade juridicidade, legalidade 

e técnica legislativa da proposição de iniciativa do 

Exmo. Senhor Deputado Euclério Sampaio, cujo 

conteúdo, em síntese, “Dispõe sobre a gratuidade de 

estacionamentos em hospitais, clínicas e centros de 

saúde públicos e/ou privados no Estado do Espírito 

Santo, para embarque, desembarque, marcação e 

atendimento de consultas médicas”.  

A presente proposição foi protocolada no dia 

13/06/2016, lida na Sessão Ordinária do dia 

14/06/2016, tendo sido publicada no Diário do Poder 

Legislativo no dia 22/06/2016, fls. 15/16 dos autos.  

A Procuradoria da Assembleia Legislativa 

opinou pela inconstitucionalidade da proposição 

legislativa, Parecer de fls. 08/11. 

Assim sendo, o presente projeto de lei foi 

encaminhado a esta Comissão para exame e parecer 

na forma do disposto no artigo 41 c/c art. 143, § 

único ambos do Regimento Interno desta Casa. 

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. 

 

O Projeto de Lei nº 178/2016, de autoria do 

Ilustre Deputado Euclério Sampaio, tem como 

escopo tornar gratuito o uso de estacionamentos em 

hospitais, clínicas e centros de saúde públicos e/ou 

privados no Estado do Espírito Santo, para embarque, 

desembarque, marcação e atendimento de consultas 

médicas. 

Em sua justificativa, o autor alega que 

“Ocorre que a terceirização do serviço de 

estacionamento dificulta o acesso ao 

estabelecimento e cria mais uma despesa ao 

usuário, que além de pagar caro pelo plano de saúde 

ou consulta, tem que pagar para usar a vaga de 

estacionamento dentro do espaço de propriedade do 

estabelecimento no qual vai utilizar e pagar pelo 

serviço. Esta é uma pratica abusiva, pois, é comum 

a demora no atendimento tanto nos setores públicos, 

quanto nos privados, o que eleva a despesa do 

usuário que busca atendimento à saúde”. 
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A iniciativa apesar de meritória, visto que 

objetiva garantir a gratuidade dos estacionamentos 

(públicos ou privados) aos usuários dos serviços 

hospitalares do estado, acaba por ir de encontro ao 

que preceitua a Constituição Federal, como veremos 

mais a frente.  

De início, cumpre esclarecer que o legislador 

estadual, ao instituir procedimento específico para 

cobrança de utilização de estacionamentos, acaba por 

intervir na propriedade privada, tolhendo seu caráter 

ordinário e disciplinando o modo de sua fruição 

assegurado pelo art. 5º, inciso XXII, da Constituição 

Federal, nos seguintes termos: 

 

Art. 5º. (...) 

 

XXII – é garantido o direito de 

propriedade. 

 

Vale ressaltar que o direito a propriedade tem 

como elementos essenciais o direito de usar, gozar e 

livre dispor da coisa, estando assim diretamente 

ligada ao direito civil, matéria essa de competência 

exclusiva da União, conforme determina o art. 22, 

inciso I, da Carta Magna, verbis:  

 

Art. 22. Compete privativamente à 

União legislar sobre: 

 

I – direito civil, comercial, penal, 

processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do 

trabalho.  

 

Na proposição em comento, é clara a 

ingerência de intervenção do legislador em matéria 

de competência da União, tornando assim o Projeto 

de Lei eivado de inconstitucionalidade formal 

insanável. Além do vício formal, o Projeto em 

epígrafe incorre em inconstitucionalidade por vício 

material, visto que ofende os preceitos do art. 5, 

inciso XXII, da Lei Maior. 

Nesse sentido é o entendimento da Suprema 

Corte do nosso país: 
 

"AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI ESTADUAL. 

ESTACIONAMENTO EM 

LOCAIS PRIVADOS. 

COBRANÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. OFENSA 

AO ART. 22, I DA 

CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em 

diversas ocasiões, firmou 

entendimento no sentido de que 

invade a competência da União 

para legislar sobre direito civil 

(art. 22, I da CF/88) a norma 

estadual que veda a cobrança de 

qualquer quantia ao usuário pela 

utilização de estabelecimento em 

local privado (ADI 1.918, Rel. Min. 

Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. 

Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, 

rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta 

de inconstitucionalidade julgada 

procedente" (ADI nº 1623, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 

em 17/03/2011, DJe-072, p. 

15/04/2011). 

 

"AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGO 2º, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 

4.711/92 DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. 

ESTACIONAMENTO DE 

VEÍCULOS EM ÁREAS 

PARTICULARES. LEI 

ESTADUAL QUE LIMITA O 

VALOR DAS QUANTIAS 

COBRADAS PELO SEU USO. 

DIREITO CIVIL. INVASÃO DE 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA 

DA UNIÃO. 1. Hipótese de 

inconstitucionalidade formal por 

invasão de competência privativa 

da União para legislar sobre direito 

civil (CF, artigo 22, I). 2. Enquanto 

a União regula o direito de 

propriedade e estabelece as regras 

substantivas de intervenção no 

domínio econômico, os outros 

níveis de governo apenas exercem o 

policiamento administrativo do uso 

da propriedade e da atividade 

econômica dos particulares, tendo 

em vista, sempre, as normas 

substantivas editadas pela União. 

Ação julgada procedente" (STF, 

ADI nº 1.918/ES, Tribunal Pleno, 

Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 

23/08/01). 

 

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 e material, cujos 

efeitos, não custa repetir, fulminam integralmente a 

proposição. 

 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei 

nº 178/2016, razão pela qual somos pela adoção do 

seguinte: 
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PARECER N.º 359/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 

Lei nº 178/2016, de autoria do Deputado Euclério 

Sampaio.  

 

Plenário Rui Barbosa, 30 de  agosto de 

2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidente 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 366/2016 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 125/2016 

Autor (ª): Deputado Cacau Lorenzoni  

Ementa: “Institui o Programa Mulher Política, 

dispondo sobre medidas de incentivo à participação 

feminina na atividade política e dá outras 

providências”. 

 

RELATÓRIO 

 

 Trata-se de Projeto de Lei nº 125/2016, de 

autoria do Deputado Cacau Lorenzoni, que “Institui 

o Programa Mulher Política, dispondo sobre 

medidas de incentivo à participação feminina na 

atividade política e dá outras providências. 

O presente Projeto foi protocolado no dia 04 

de maio de 2016, lido no expediente da sessão 

Ordinária do dia 09 de maio do mesmo ano. 

Publicada a matéria no Diário do Poder Legislativo – 

DPL, do dia 17 de maio de 2016. 

O presente Projeto veio a esta Procuradoria 

para exame e parecer na forma do art. 121, do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

 Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o Parecer.  

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

  Da análise quanto ao aspecto da 

legalidade, da constitucionalidade formal e 

material e da juridicidade 

A Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao 

processo legislativo a apenas algumas autoridades ou 

órgãos como forma de subordinar a eles a 

conveniência e a oportunidade da deflagração dos 

debates legislativo em torno do assunto reservado. 

(MENDES, Gilmar Ferreira de Branco, Paulo 

Gustavo Gonet – Curso de Direito Constitucional, 6ª 

edição, 2011. São Paulo Saraiva, p. 902). 

Consoante o clássico ensinamento de Lúcio 

Bittencourt, "a inconstitucionalidade é um estado – 

estado de conflito entre uma lei e a Constituição". 
Ocorre que, em nosso ordenamento 

constitucional vige um complexo sistema de controle 

da constitucionalidade das leis e atos administrativos. 

No plano jurídico, o sistema de controle de 

constitucionalidade adotado admite a existência do 

controle preventivo que se realiza no curso do 

processo legislativo, e, o controle repressivo, cuja 

incidência se dá quando a lei se encontra vigendo. 

A Constituição Federal de 1988 outorgou o 

exercício do controle prévio da constitucionalidade 

ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo
1
 (quando 

da emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto 

do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

 Na hipótese em apreço, trata-se do controle 

preventivo de constitucionalidade no âmbito do 

processo legislativo, porém exercido pelo Poder 

Legislativo. Sua característica fundamental consiste 

no fato de atuar no momento da elaboração da lei, 

com a finalidade de evitar que sua edição seja quanto 

à forma, seja quanto ao conteúdo, ofenda a 

supremacia da Lei Maior. 

 Outra singularidade no sistema de controle 

preventivo da constitucionalidade no âmbito do poder 

legislativo diz respeito aos agentes legitimados para 

exercer o controle da constitucionalidade. Assim, 

quanto ao sujeito controlador, a primeira atuação 

incumbe aos Procuradores de Estado do Poder 

Legislativo, cuja atuação oferece o necessário 

subsídio técnico que irá pautar a atuação futura da 

Comissão de Constituição e Justiça. 

 Em suma, em sede do controle preventivo de 

constitucionalidade, que se desenvolve na fase de 

elaboração da lei, a defesa da supremacia da 

Constituição tem início pela atuação da Procuradoria 

Jurídica e, em seguida, é exercido pelos próprios 

agentes participantes do processo legislativo 

(Deputados) em relação aos projetos de lei e demais 

proposições de teor normativo.  

 A doutrina e jurisprudência distinguem duas 

espécies de inconstitucionalidade, conforme leciona o 

eminente constitucionalista José Afonso da Silva: 
 

 “(a) formalmente, quando tais 

normas são formadas por 

autoridades incompetentes ou em 

desacordo com formalidades ou 

procedimentos estabelecidos pela 

constituição; 
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(b) materialmente, quando o 

conteúdo de tais leis ou atos 

contraria preceito ou princípio da 

constituição."
 2 

 

 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. 

 Assim 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.
3
 

 Ancorado neste entendimento, passo ao 

exame da constitucionalidade formal da proposição. 

 Como é cediço, para exame da 

constitucionalidade do Projeto de Lei impende que se 

identifique o cerne da questão jurídica de que trata a 

proposição. Para tanto, deve-se examinar a substância 

das matérias que o projeto contempla. 

 Verifica-se que a proposta do legislador 

estadual interfere na competência privativa do Chefe 

do Executivo, portanto, clara violação ao art. 63, 

parágrafo único, III e VI, da Constituição Estadual, 

iniciativa de leis que criem atribuições para órgãos 

estadual, no caso em tela a Secretaria de Estado de 

Educação e a Constituição Federal, art. 61, § 1º, inc. 

II, que assim dispõem: 

 

“Constituição Estadual: 
 

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: 

 

(...) 

 

III – organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

 

VI – criação, estruturações e 

atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder 

Executivo”. 

 

Constituição Federal: 

Art. 61. A iniciativa de leis, 

complementares e ordinárias, cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado 

federal ou do Congresso Nacional, 

ao Presidente da República, ao 

Supremo Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da 

República e aos cidadãos, na forma e 

nos casos previstos nesta 

Constituição. 

 

§ 1º São de iniciativa privativa do 

Presidente da República as leis que: 

 

(...) 

 

II – disponham sobre: 

 

b) organização administrativa e 

judiciária, matéria tributária, 

orçamentária, serviços públicos e 

pessoal da administração dos 

Territórios;  

 

 O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo – órgão responsável pelo controle de 

constitucionalidade das leis estaduais e municipais 

em relação à Constituição Estadual –, com fulcro nos 

dispositivos constitucionais acima transcritos 

declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva de 

lei estadual de iniciativa parlamentar que impôs a 

órgão do Poder Executivo Estadual incumbências 

administrativas, verbis: 
 

“AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ESTADUAL Nº 6.640, DE 11 DE 

ABRIL DE 2001, PROMULGADA 

PELA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA. USURPAÇÃO DA 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

DO PODER EXECUTIVO 

ESTADUAL – OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 

DOS PODERES – VIOLAÇÃO  DO 

ART. 17; ART. 63, PARÁGRAFO 

ÚNICO, INC. VI, E ART. 64, INC. I, 

TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 

INCONSTITUCIONALIDADE DA 

LEI Nº 6.640/2001. 1) A Lei 

Estadual nº 6.640/2001 institui o 

“disque denúncia” e impôs a órgão 

do Poder Executivo Estadual, a 

Secretaria de Segurança publica, 

incumbências administrativas, 

visando operacionalizar tal lei, 

matérias estas de iniciativa privativa 

do Senhor Governador do Estado, 

consoante o estatuído no inciso VI, 
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do art. 63, da Carta Estadual. 

Violação dos ´princípios 

constitucionais decorrentes do 

decorrentes do art. 61, § 1º, inciso II, 

“b” da CF e artigo 17; 63, parágrafo 

único, inc. VI e 64, inc. I, todos da 

Constituição Estadual. 2) Incorre em 

violação ao princípio da autonomia 

dos poderes a proposição pela 

Assembleia Legislativa de projeto de 

lei de iniciativa do Poder Executivo 

Estadual. (violação ao caput, do art. 

17, da Constituição Estadual). (TJ-ES 

– Ação de Inconstitucionalidade n. 

10005001195 – Relator. ARNALDO 

SANTOS SOUZA – Data do 

Julgamento 16/03/2006). 

 

 Assim decidiu do STF, quanto a matéria em 

que foi Relator o Ministro Celso de Mello, verbis:  
 

“O princípio constitucional da reserva de 

administração impede a ingerência 

normativa do Poder Legislativo em 

matérias sujeitas à exclusiva 

competência administrativa do Poder 

Executivo. É que, em tais matérias, o 

Legislativo não se qualifica como 

instância de revisão dos atos 

administrativos emanados do Poder 

Executivo (...).. Não cabe, desse modo, 

ao Poder Legislativo, sob pena grave 

desrespeito ao postulado da separação de 

poderes, desconstituir, por lei, atos de 

caráter administrativo que tenham sido 

editados pelo Poder executivo, no estrito 

desempenho de suas privativas 

atribuições institucionais. Essa prática 

legislativa, quando efetivada, subverte a 

função primária da lei, transgride o 

princípio da divisão funcional do poder, 

representa comportamento heterodoxo 

da instituição parlamentar e importa em 

atuação ultra vires do Poder Legislativo, 

que não pode, em sua atuação político-

jurídica, exorbitar dos limites que 

definem o exercício de suas 

prerrogativas institucionais.” (RE 

427.574-ED, Rel. Min. Celso de Mello, 

julgamento em 13.12.2011, Segunda 

Turma, DJE de 13-2-2012). 

 

 Em que pese a intenção do legislador, 

verifica-se afronta ao princípio constitucional da 

reserva de administração, o que impede a ingerência 

normativa do Poder Legislativo em matéria sujeita à 

exclusiva competência administrativa do Poder 

Executivo.  

 A esse sentido, descreve CANOTILHO, em 

sua obra Teoria da Constituição a cerca do princípio 

constitucional da reserva da administração: “um 

núcleo funcional da administração resistente à lei, ou 

seja, um domínio reservado a administração contra às 

ingerências do parlamento.” (CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 

Constituição, 3ª Ed. Coimbra Almeida, p. 686). 

 Em decorrência da demonstração inconteste 

do vício de inconstitucionalidade formal que macula 

o Projeto de Lei, adoto aqui a orientação do STF 

quanto à desnecessidade de apreciação da 

constitucionalidade material, eis que o aludido vício 

formal apontado fulmina integralmente a validade da 

presente proposição. 

Em face das razões expendidas, entendemos 

que a proposição, nos termos em que se acha 

redigida, padece de vício de inconstitucionalidade 

formal, em consequência, opinamos pela 

impossibilidade jurídica da regular tramitação do 

Projeto de Lei nº 125/2016, de autoria do Exmº. 

Senhor Deputado Cacau Lorenzoni, razão pela qual 

deve ser inadmitida a sua tramitação.  

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 

doutos Membros desta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 366/2016 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 

Lei nº 125/2016, de autoria da Exmº. Senhor 

Deputado Cacau Lorenzoni, por existência de vício 

de inconstitucionalidade formal. 

 

Plenário Rui Barbosa, 30 de agosto de 

2016. 

 

RAQUEL LESSA 

Presidenta 

PADRE HONÓRIO 

Relator 

GILDEVAN FERNANDES 

DARY PAGUNG 
 

1
Hilda de Souza, em sua obra sobre o processo 

legislativo afirma: “A Constituição Brasileira optou 

por atribuir o controle de constitucionalidade, ao 

longo do processo legislativo, aos Poderes políticos. 

Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições 

nas Comissões Técnicas (controle interno) e ao 

Poder Executivo (controle externo), pelo veto”. 
2
 Curso de Direito Constitucional Positivo. 

3
 De fato, a inobservância dos esquemas rituais 

rigidamente impostos pela Carta Magna da República 

gera a invalidade formal dos atos legislativos 

editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre 

essa eminente atividade jurídica do Parlamento possa 

instaurar-se o controle jurisdicional "A infração ao 

preceito constitucional sobre a feitura da lei tem o 

efeito de descaracterizá-la como regra jurídica. O 

Poder Judiciário pode verificar se o ato legislativo 

atendeu ao processo previsto na Constituição." 
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(RDA 126/117) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Publique-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 136/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, requer à V.Exa, 

com fulcro no  artigo 305, III, do regimento Interno, 

licença, no dia 31 de agosto do corrente ano, para 

tratar, sem remuneração, de interesse particular. 

 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2016. 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual – REDE 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Defiro. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 137/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada abaixo assinada, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requer a V. Exª a 

retirada do Projeto de Lei nº 266/16, de sua 

autoria, que torna obrigatória, em todos os 

supermercados e congêneres, a adaptação de 5% 

(cinco por cento) dos carrinhos de compras às 

crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. 
 

Sala das Sessões, 1.º de setembro de 2016. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Defiro. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

97/2016 

 

Senhor Presidente: 

   

O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado da Educação, o seguinte requerimento: 

Em face do estabelecido no inciso XIII do 

Artigo 56 da Constituição Estadual, onde compete ao 

Poder Legislativo fiscalizar e controlar os atos do 

Poder Executivo, requeremos a esta Secretaria que 

sejam remetidas a este gabinete as seguintes 

informações: 

 

- Cópia na íntegra do processo nº 

73897787 tramitando na corregedoria 

da Secretaria de Estado da Educação, 

tendo sido arquivado em 22/08/2016 

referente a nomeação da servidora 

Izabel de Fatima Luz; 

 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Oficie-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

98/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

 O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado da Fazenda, o seguinte requerimento: 

Em face do estabelecido no inciso XIII do 

Artigo 56 da Constituição Estadual, onde compete ao 

Poder Legislativo fiscalizar e controlar os atos do 

Poder Executivo, requeremos a esta Secretaria que 

sejam remetidas a este gabinete informações 

referentes às isenções fiscais concedidas pelo Estado 
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nos últimos 5 anos, especificando: 

 

- Relação das empresas que 

receberam benefícios e incentivos 

fiscais, detalhando os motivos e o 

montante para cada caso; 

 

- Beneficiários de isenções ou 

reduções de impostos incidentes 

sobre bens e serviços, detalhando os 

motivos e o montante para cada caso;  

 

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB  

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Oficie-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

99/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO, deputado estadual 

do PDT no uso de suas prerrogativas regimentais e 

em conformidades com o Artigo 57 da Constituição 

Estadual, em seu parágrafo 2º, combinado com o artº 

35 do Regimento Interno, vem REQUERER que 

seja encaminhado ao GOVERNO DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, na pessoa de seu EXMO 

SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA 

CIVIL e da SECOM – SUPERINTENDENCIA  

ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, o 

seguinte pedido de informação referente ao CAIS 

DAS ARTES: 
 

1 - Queira informar se a empresa 

FSBCOMUNICAÇÃO e o Governo 

do Estado do Espirito Santo mantem 

algum tipo de relacionamento 

comercial e em caso positivo queira 

fornecer cópia do contrato e dos 

pagamentos efetuados; 

2 - Caso não exista contrato direto, 

queira fornecer os contratos do 

governo com todas as agências de 

publicidade, bem como todos os 

pagamento efetuados desde 

01.01.2015 até a presente data; 

 

3 - Queira informar se existe algum 

pagamento realizado por alguma 

agência de publicidade contratada 

pelo governo do Estado para a 

empresa FSBCOMUNICAÇÃO; 

 

4 - Queira informar se existe nos 

quadros de pessoal contratado pelo 

Governo do Estado alguma pessoa 

que foi funcionário (a) da 

FSBCOMUNICAÇÃO; 

 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2016. 

  

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Oficie-se. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

100/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado que abaixo subscreve, no uso de 

suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência 

que encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário 

de Estado da Fazenda, o seguinte requerimento: 

Considerando o Projeto de Lei 

Complementar de autoria do Governo do Estado de 

nº 14/2016, recém-aprovado nesta Casa de Leis, 

requeremos as seguintes informações: 
 

- Montante de recursos de superávit 

financeiro dos fundos e autarquias do 

Poder Executivo Estadual, que será 

transferido para conta única da 

unidade gestora Encargos Gerais do 

Estado; 
 

- Listagem especificando os valores a 

serem revertidos de cada um dos 

fundos e autarquias do Poder 

Executivo Estadual;  
 

- Listagem dos recursos 

superavitários de cada um dos fundos 

e autarquias do Poder Executivo 

Estadual. 
 

Sala das Sessões, 31 de agosto de 2016. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB  



Vitória-ES, quinta-feira, 15 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 47 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Oficie-se. 

 Segunda parte do expediente sujeita à 

deliberação.  

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Falta a presença de um 

deputado. Quem falta registrar presença? 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro 

a V. Ex.ª verificação de quorum.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registraram 

presença os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Cacau Lorenzoni, 

Dary Pagung, Doutor Hércules e 

Guerino Zanon) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Edson 

Magalhães, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Euclério Sampaio, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Janete de Sá, Padre Honório, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Registraram presença onze 

Senhores Deputados.  

Há quorum para manutenção da sessão, mas 

não há para votação. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

de Urgência n.º 86/2016, do Deputado Euclério 

Sampaio, Líder do PDT, ao Projeto de Lei nº 

250/2016, de sua autoria, que dispõe sobre a 

obrigação da instalação de grades ou telas de 

contenção/proteção em toda extensão da ponte 

deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª ponte). 

Lido na 78.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de 

agosto de 2016, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação do Requerimento 

de Urgência n.º 86/2016 fica adiada por falta de 

quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

de Urgência n.º 087/2016, da Mesa Diretora, ao 

Projeto de Resolução nº 026/2016, de sua autoria, que 

insere o § 3º no artigo 1º da Resolução nº 4.417, de 

13 de julho de 2016, que dispõe sobre progressão 

especial para o servidor titular do cargo de 

provimento efetivo de Taquígrafo Parlamentar 

habilitado no concurso público regido pelo Edital nº 

01/2006. Lido na 79.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 30 de agosto de 2016, e adiada a votação por 

falta de quorum. 

 

Requerimento de Urgência n.º 088/2016, do 

Deputado Doutor Hércules e outros, ao Projeto de Lei 

nº 379/2015, de sua autoria, 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. Lido na 

80.ª Sessão Ordinária, realizada dia 31 de agosto 

de 2016, e adiada a votação por falta de quorum. 

 

Requerimento de Urgência n.º 089/2016, do 

Deputado Gilsinho Lopes e outros, ao Projeto de 

Resolução nº 24/2016, de autoria da Mesa Diretora, 

que altera o inciso II do artigo 2º da Resolução nº 

1805, de 23.10.1995, que dispõe sobre forma de 

concessão e o valor do vale-alimentação a servidor 

cedido de outro Poder. Lido na 80.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 31 de agosto de 2016, e 

adiada a votação por falta de quorum. 

 

Requerimento de Urgência n.º 091/2016, do 

Deputado Marcos Bruno, Líder da REDE, ao Projeto 

de Lei nº 221/2015, de sua autoria, que proíbe o 

abandono de animais domésticos ou domesticados 

em logradouros públicos ou áreas particulares e dá 

outras providências. Lido na 80.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 31 de agosto de 2016, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

Requerimento de Urgência n.º 092/2016, da 

Deputada Janete de Sá, Líder do PMN, ao Projeto 

de Resolução nº 018/2016, de sua autoria, que 

altera o artigo 112 do Regimento Interno, dispondo 

sobre a adoção do processo nominal nas votações 

referentes à destinação da fase do Grande 

Expediente. Lido na 80.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 31 de agosto de 2016, e adiada a 

votação por falta de quorum. 
 

Requerimento n.º 128/2016, do Deputado 

Gilsinho Lopes, de retirada do Projeto de Lei nº 

008/2015, de sua autoria, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos mercados, hipermercados, 

supermercados e afins que vendam bebidas alcoólicas 

a destinarem recinto anexo, na forma que menciona. 

Lido na 78.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de 

agosto de 2016, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
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Requerimento n.º 129/2016, do Deputado 

Doutor Hércules, com base no artigo 112 do 

Regimento Interno, de destinação do Grande 

Expediente da sessão ordinária do dia 14 de setembro 

de 2016, para fala da Drª Telma Freitas Pimenta, para 

explanar sobre a Campanha Setembro Amarelo de 

Prevenção ao Suicídio. Lido na 78.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 2016, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

Requerimento n.º 90/2016, da Mesa Diretora, 

de transferência da Sessão Solene,   em comemoração 

aos 110 Anos de Fundação da CODESA – 

Companhia Docas do Espírito Santo,  que seria 

realizada às 19  horas, do dia 30 de agosto, para às 19 

horas do dia 19 de  outubro do corrente ano. Lido na 

79.ª Sessão Ordinária, realizada dia 30 de agosto 

de 2016, e adiada a votação por falta de quorum. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 91/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A MESA DIRETORA, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer que seja transferida 

a SESSÃO SOLENE, em homenagem aos ‘’40 

ANOS DA TV GAZETA’’ que seria realizada no 

dia 01 de setembro, quinta-feira, para o dia 20 de 

setembro, terça-feira, às 19h, no Plenário Dirceu 

Cardoso da ALES.  

 

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da ALES - DEM 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1.º Secretário - PSD 

CACAU LORENZONI 

2.º Secretário – PP 
 

Parecer n.
o
 347/2016, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho denegatório  

aposto ao Projeto de Lei n.
o
 149/2016, de autoria do  

Deputado Marcos Bruno, que inclui os professores 

da rede pública e privada do Estado no grupo de risco 

para percepção prioritária de imunização em 

campanhas de vacinação contra endemias e 

epidemias. Publicado integralmente no DPL do dia 

24 de agosto de 2016. 

 

Parecer n.
o
 335/2016, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório  

aposto ao Projeto de Lei n.
o
187/2016, de autoria do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do Estado, quando da celebração de 

contratos ou convênios com qualquer instituição 

pública ou privada, objetivando a apresentação de 

atrações e a realização de eventos, de fazer constar 

cláusula na avença que obrigue o beneficiário a 

informar sobre o patrocínio com recursos públicos, 

determinando a publicidade dos custos e dá outras 

providências. Publicado integralmente no DPL do 

dia 24 de agosto de 2016. 
 

Parecer n.
o
 334/2016, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho denegatório  

aposto ao Projeto de Lei n.
o
 193/2016, de autoria da  

Deputada Luzia Toledo, que acrescenta o § 2º ao art. 

3º da Lei nº 8.784, de 21 de dezembro de 2007, para 

dispor sobre a reserva de recursos do Fundo Estadual 

de Habitação de Interesse Social - FEHAB para 

mulheres vítimas de violência doméstica. Publicado 

integralmente no DPL do dia 24 de agosto de 

2016. 

 

Indicação n.º 863/2016, do Deputado Doutor 

Hércules, ao Presidente da Assembleia Legislativa, 

para Instalar na Sede da Assembleia Legislativa 

equipamentos para captação de Energia Fotovoltaica. 

Lida na 75.ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de 

agosto de 2016, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

Indicação n.º 864/2016, da Deputada Luzia 

Toledo, ao Governador do Estado, para aquisição de 

um pilador de café e assinatura convênio com a 

Associação dos Agricultores Familiares das 

Comunidades Vargem Alegre e Botica-AFAVAB, 

localizada no município de Mimoso do Sul. Lida na 

75.ª Sessão Ordinária, realizada dia 22 de agosto 

de 2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 865/2016, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

pavimentação, do trecho em São Manoel do Frade, 

Km 400, Itapecoá / Itapemirim – ES. Lida na 78.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 866/2016, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

instalação de um CRE – Centro Regional de 

Especialidade Médicas, na região do Caparaó. Lida 

na 78.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de 

agosto de 2016, e adiada a votação por falta de 

quorum. 
 

Indicação n.º 867/2016, do Deputado Padre 

Honório, ao Governador do Estado, para construção 

de um espaço para instalação da Biblioteca 

Comunitária do Projeto de Pensar, Falar, Ler e 

Escrever no município de Anchieta/ES. Lida na 78.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 868/2016, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

ampliação da CEASA SUL, unidade de entreposto de 
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grande importância para a economia do município de 

Cachoeiro de Itapemirim. Lida na 78.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de agosto de 2016, e 

adiada a votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 869/2016, do Deputado Nunes, 

ao Governador do Estado, para inserir nos editais de 

concursos públicos na área de saúde a profissão de 

biomédico. Lida na 80.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 31 de agosto de 2016, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 

 

Indicação n.º 870/2016, do Deputado Padre 

Honório, ao Governador do Estado, para construção 

de um alambrado, instalação de grama sintética e 

iluminação, e construção de um vestiário no campo 

soçaite da Comunidade do Assentamento Celestina, 

no município de Nova Venécia/ES. Lida na 80.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 31 de agosto de 

2016, e adiada a votação por falta de quorum. 
 

Indicação n.º 871/2016, do Deputado Padre 

Honório, ao Governador do Estado, para aquisição de 

uma ambulância para o município de 

Mantenópolis/ES. Lida na 80.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 31 de agosto de 2016, e adiada a 

votação por falta de quorum. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 872/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado afinal assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 

Regimento Interno – constante na Resolução 2.700 

de 29 de junho de 2009 – ouvindo o Plenário, que 

seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

PAULO HARTING, governador do Estado do 

Espírito Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado 

implantação de torres de telefonia e 

internet 3G na comunidade de 

Jaqueira, situada a 14 Km da sede 

do município de Presidente 

Kennedy, em atendimento aos 

anseios dos moradores. 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de 

2016.  
 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PTN 

JUSTIFICATIVA 

 

Atendendo aos anseios dos moradores da 

comunidade de Jaqueira, situada a 14 Km da sede 

do município de Presidente Kennedy, Solicito a 

implantação de torres de telefonia móvel e internet 

3G nessa comunidade, essa solicitação se faz 

necessária, pelo fato de poder facilitar a comunicação 

dos moradores dessa zona rural que tem 

aproximadamente 2000 mil habitantes, visto que o 

telefone celular, mais do que uma forma de 

comunicação, é hoje, instrumento também de 

segurança, trabalho e desenvolvimento.  

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação.  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 873/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 

FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 

LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL, 

COM 500 LOTES, NO BAIRRO SANTA 

TEREZINHA, MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL 

DA PALHA-ES” 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de 

2016.  

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual-SD 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A infraestrutura urbana é condição sine qua 

non para a garantia de qualidade de vida e saúde da 

população.  

O Município de São Gabriel da Palha possui, 

no Bairro Santa Terezinha, uma área urbana 

destinada à construção de moradias de interesse 

social, onde podem ser erguidas aproximadamente 

500 (quinhentas) moradias, beneficiando a população 

de baixa renda com o sonho da casa própria. 

Em nosso mandato como Prefeita daquele 

Município, elaboramos o Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social, tudo na forma 

estabelecida pela Legislação Federal, com 

participação ampla de toda Comunidade através de 

diversas audiências públicas realizadas.  

Contudo, até a presente data, a 

Municipalidade sozinha não conseguiu os recursos 
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necessários para a construção da infraestrutura que 

possa garantir àquela localidade condições de vida 

digna naquela área urbana. 

Assim, neste momento, em nome daquele 

povo, rogamos ao Ilustre Governador do Estado que 

participe da execução de nosso Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social, destinando recursos 

para que o Município possa realizar as obras de 

infraestrutura naquele loteamento, com obras de 

drenagem, esgotamento, pavimentação e iluminação 

pública, que garantirá a habitabilidade digna daquela 

área urbana, essencial àquela Comunidade carente de 

habitação. 

Pelo exposto, rogamos aos Nobres Pares pela 

APROVAÇÃO desta proposição, para que possamos 

contar com o empenho do Senhor Governador no 

atendimento deste pleito.  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 874/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 

FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA URBANA NO 

LOTEAMENTO JUVELINO SOUZA 

VALENTIM, COM 380 LOTES, NA SEDE NO 

MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-

ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 22 de agosto de 

2016.  

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual-SD 

 

JUSTIFICATIVA  

 

Como já alegado em outras oportunidades e 

reconhecido de todos, a infraestrutura urbana é 

condição ímpar para a garantia de qualidade de vida e 

saúde da população.  

Ainda quando Prefeita do Município de São 

Gabriel da Palha, cumprimos as normas estabelecidas 

pelo Estatuto da Cidade no que se refere ao 

planejamento urbano. Dentre as ações que 

executamos uma das mais importantes em razão de 

sua função social, foi a elaboração do Plano 

Municipal de habitação de Interesse Social, que foi 

elaborado com ampla participação de toda 

comunidade, através de diversas audiências públicas. 

Também, em anos predecessores, o 

Município adquiriu áreas urbanas na sede, destinadas 

à construção de moradias de interesse social, visando 

atender uma demanda muito grande da cidade e, 

principalmente, conter os riscos de invasão e 

instalação de favelas, que se transformam em graves 

problemas sociais. Essa área denominada loteamento 

Juvelino Souza Valentim é uma delas. 

Trata-se de uma área muito bem localizada, 

próximo ao centro da cidade, onde inclusive a 

Municipalidade já cedeu ao Poder Judiciário do 

Estado do Espírito Santo, por permuta, uma área de 

terreno destinada a construção do FORUM da cidade. 

Contudo, até a presente data, a 

Municipalidade não conseguiu os recursos 

necessários para a construção da infraestrutura que 

possa garantir condições de implantação do núcleo 

habitacional naquela área. Razão pela qual, neste 

momento, em nome daquele povo, rogamos ao Ilustre 

Governador do Estado que participe da execução de 

nosso Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social, destinando recursos para que o Município 

possa realizar as obras de infraestrutura naquele 

loteamento, com obras de drenagem, esgotamento, 

pavimentação, rede de distribuição de água, energia 

elétrica, que garantirá a habitabilidade digna daquela 

área urbana, essencial àquela Comunidade carente de 

habitação. 

Pelo exposto, rogamos aos Nobres Pares pela 

APROVAÇÃO desta proposição, para que possamos 

contar com o empenho do Senhor Governador no 

atendimento deste pleito.  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 875/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 

FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA URBANA EM 

LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL, 

COM 140 LOTES, NO DISTRITO DE VILA 

FARTURA, MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA 

PALHA-ES” 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de 

2016.  
 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual-SD 

 

JUSTIFICATIVA  

 

A infraestrutura urbana é condição sine qua 

non para a garantia de qualidade de vida e saúde da 
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população.  

O Município de São Gabriel da Palha 

adquiriu, em anos predecessores, uma área urbana na 

sede do distrito de Vila Fartura, destinada à 

construção de moradias de interesse social. 

Ainda em nosso mandato como Prefeita 

daquele Município, também elaboramos o Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social, tudo na 

forma estabelecida pela Legislação Federal, com 

participação ampla de toda Comunidade através de 

diversas audiências públicas realizadas.  

Contudo, até a presente data, a 

Municipalidade sozinha não conseguiu os recursos 

necessários para a construção da infraestrutura em 

toda área daquele loteamento, que possa garantir 

àquela comunidade condições de vida digna naquela 

área urbana. 

Assim, neste momento, em nome daquele 

povo, rogamos ao Ilustre Governador do Estado que 

participe da execução de nosso Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social, destinando recursos 

para que o Município possa concluir as obras de 

infraestrutura naquele loteamento, com drenagem, 

esgotamento sanitário, rede de distribuição de água 

potável, energia elétrica e  pavimentação, que 

garantirá a habitabilidade digna em toda aquela área 

urbana, possibilitando a construção de mais 

moradias, essencial àquela Comunidade carente de 

habitação. 

Pelo exposto, rogamos aos Nobres Pares pela 

APROVAÇÃO desta proposição, para que possamos 

contar com o empenho do Senhor Governador no 

atendimento deste pleito.  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 876/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao 

Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. 

José Renato Casagrande , a seguinte 

 

INDICAÇÃO 
 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado através da  

Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca, estude a viabilidade de 

instalação de torre para transmissão de sinal de 

telefonia móvel rural, internet 3G, na comunidade de 

São Jose do Meriti, localizado no município de 

Ibatiba. 

 

Senhor Governador: 

A indicação que ora apresentamos é um apelo 

dos moradores e produtores rurais  da comunidade de 

São José do Meriti, município de Ibatiba. 

A reivindicação vai melhorar a distância 

entre os produtores rurais, na comercialização dos 

produtos dos municípios acima citados, pois, terão 

acesso aos preços de seus produtos e insumos, 

permitindo assim uma melhor negociação com os 

intermediários na venda direta de seus produtos. 

O Serviço de telefonia móvel e internet 3G é 

necessário e de fundamental importância para o 

homem no campo, melhorando o desenvolvimento da 

comunidade rural, incentivando a venda de seus 

produtos e gerando novas oportunidades de emprego 

e renda para as famílias que ali habitam e produzem. 

Vivemos em um mundo cada vez mais 

mecanicista e tecnológico, onde o fator econômico 

prevalece em relação a outras discussões. A 

exigência do conhecimento do manuseio do 

computador e recursos nele disponíveis, está 

determinando uma nova revolução para o homem do 

campo. 

O homem do campo hoje  conectado em rede, 

através da internet, é o resultado de transformações 

sociais, econômicas, tecnológicas e culturais que 

abrangem o mundo globalizado. Estas 

transformações mudaram o modo de se relacionar, 

socializar informações com outras pessoas no mundo. 

A telefonia móvel todos podem ter acesso, já  

a internet 3G, depende de equipamentos adequados. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem do 

campo no campo. Para que essa fixação se realize é 

necessário levar ao interior condições para que a 

produção aconteça com um mínimo de perdas e as 

facilidades decorrentes do progresso sejam acessadas. 

A presente Indicação é uma solicitação do Sr. 

Roberto Luiz Chaves, desta deputada  dos moradores  

e produtores rurais  da comunidade São Jose do 

Meriti, localizado no município de Ibatiba. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de agosto de 

2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 877/2016 

 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, da Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

ao  Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. Paulo César Hartung Gomes , a seguinte 
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INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

à Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, estude a 

viabilidade de instalação de uma torre repetidora de 

sinal para telefonia móvel e Internet 3G, nas 

comunidades de  Perdido, Cambraia e Perobas , 

localizadas no município de Ibatiba.  

 

Senhor Governador: 

 

O município de Ibatiba está localizado na 

mesorregião sul do Estado,  a 171 Km de Vitória, 

atualmente possui uma população estimada em 

24.913 habitantes, sua principal atividade econômica 

é a agricultura, representada pelo cultivo do café. 

Município vizinho dos municípios de Iúna, 

Brejetuba, Lajinha, Ibatiba se situa a 13 km a Norte-

Leste de Iúna a maior cidade nos arredores. 

A agricultura familiar ocupa as terras 

agricultáveis do município. A economia local tem 

como principal atividade a cafeicultura, mas também 

produz soja, batata inglesa, cana de açúcar, milho, 

mandioca, arroz, laranja, feijão, banana, tomate, e 

outros. 

O Serviço de telefonia móvel e internet 3G é 

necessário e de fundamental importância para o 

homem no campo, melhorando o desenvolvimento da 

comunidade rural, incentivando a venda de seus 

produtos e gerando novas oportunidades de emprego 

e renda para as famílias que ali habitam e produzem. 

Vivemos em um mundo cada vez mais 

mecanicista e tecnológico, onde o fator econômico 

prevalece em relação a outras discussões. A 

exigência do conhecimento do manuseio do 

computador e recursos nele disponíveis, está 

determinando uma nova revolução para o homem do 

campo. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem do 

campo no campo. Para que essa fixação se realize é 

necessário levar ao interior as condições para que a 

produção aconteça com as facilidades decorrentes do 

progresso sejam acessadas. 

A indicação que ora apresentamos é um apelo 

dos moradores e produtores rurais das comunidades 

de  Perdido, Cambraia e Perobas , localizadas no 

município de Ibatiba, do Sr. Roberto Luiz Chaves e 

desta Deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 11 de agosto de 

2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

INDICAÇÃO N.º 878/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, da Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

ao  Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. Paulo César Hartung Gomes, a seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

à Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, estude a 

viabilidade de instalação de uma torre repetidora de 

sinal para telefonia móvel e Internet 3G, na 

comunidade de Santa Maria, localizada no município 

de Ibatiba.  

 

Senhor Governador: 
 

O município de Ibatiba está localizado na 

mesorregião sul do Estado, a 171 Km de Vitória, 

atualmente possui uma população estimada em 

24.913 habitantes, sua principal atividade econômica 

é a agricultura, representada pelo cultivo do café. 

Município vizinho dos municípios de Iúna, 

Brejetuba, Lajinha, Ibatiba se situa a 13 km a Norte-

Leste de Iúna a maior cidade nos arredores. 

A agricultura familiar ocupa as terras 

agricultáveis do município. A economia local tem 

como principal atividade a cafeicultura, mas também 

produz soja, batata inglesa, cana de açúcar, milho, 

mandioca, arroz, laranja, feijão, banana, tomate, e 

outros. 

O Serviço de telefonia móvel e internet 3G é 

necessário e de fundamental importância para o 

homem no campo, melhorando o desenvolvimento da 

comunidade rural, incentivando a venda de seus 

produtos e gerando novas oportunidades de emprego 

e renda para as famílias que ali habitam e produzem. 

Vivemos em um mundo cada vez mais 

mecanicista e tecnológico, onde o fator econômico 

prevalece em relação a outras discussões. A 

exigência do conhecimento do manuseio do 

computador e recursos nele disponíveis está 

determinando uma nova revolução para o homem do 

campo. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem do 

campo no campo. Para que essa fixação se realize é 

necessário levar ao interior as condições para que a 

produção aconteça com as facilidades decorrentes do 

progresso sejam acessadas. 

A indicação que ora apresentamos é um apelo 

dos moradores e produtores rurais da comunidade de 

Santa Maria, localizada no município de Ibatiba, do 

Sr. Roberto Luiz Chaves e desta Deputada. 
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Palácio Domingos Martins, 10 de agosto de 

2016. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 879/2016 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700, 

de 15.07.2009, requer seja encaminhada ao Exmo. 

Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 

Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

 
INDICAÇÃO 

 
A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

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

a Subsecretaria de Políticas para Mulheres, Secretaria 

de Assistência Social, Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos e Secretaria de Estado de 

Educação, viabilize um estudo em instituir nas 

escolas de ensino médio o ensino de noções básicas 

da Lei Maria da Penha. 

 

Senhor Governador: 

 

A violência doméstica, sobremaneira a 

violência contra a mulher, não é recente, estando 

presente em todas as fases da história. Apenas 

recentemente no século XIX, com a 

constitucionalização dos Direitos Humanos a 

violência passou a ser analisada com maior 

profundidade e apontada por diversos setores 

representativos da sociedade, tornando-se assim, um 

assunto central para a humanidade, bem como, um 

grande desafio discutido por várias áreas do 

conhecimento, e iniciado o enfrentamento pela 

sociedade. 

Necessário registrar que a violência 

doméstica não é marcada apenas pela violência física, 

mas também pela violência psicológica, sexual, 

patrimonial, moral dentre outras, que em nosso país 

atinge grande número de mulheres, as quais vivem 

estes tipos de agressões no âmbito familiar ou 

doméstico, em sua maioria, o que até hoje ainda 

dificulta a punição dos agressores. 

No Brasil, este tema ganhou relevância com a 

Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, também 

conhecida como “Lei Maria da Penha”, uma 

merecida homenagem à mulher que se tornou 

símbolo de resistência a sucessivas agressões de seu 

ex- esposo. 

A cultura machista oriunda da lógica 

patriarcal de organização social marcada pela 

desigualdade de forças ampara a perversa regra da 

“lei do silêncio”. Esse funcionamento informalmente 

enraizado nas relações sociais consiste em grande 

desafio na trilha que caminhamos rumo à legítima 

efetivação da garantia dos direitos das mulheres à 

vida e à dignidade humana. 

A importância desse projeto é indiscutível, 

pois sabemos da amplitude que o trabalho 

desenvolvido pela Assembleia Legislativa através da 

Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 

Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar 

deve ter, de enfrentamento à Violência de Gênero 

contra a Mulher. O projeto tem o objetivo de orientar 

meninos e meninas da rede de ensino sobre a 

igualdade de gênero e o funcionamento da Lei Maria 

da Penha, além de ajudar a combater e prevenir a 

violência doméstica e sexista contra a mulher. 

Partindo dessa premissa, entendemos ser 

mister a inclusão de noções básicas da Lei Maria da 

Penha nas escolas, por meio do “PROJETO LEI 

MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA”, ação que 

deverá ser desenvolvida por meio da Subsecretaria de 

Políticas para  Mulheres, Secretaria de Assistência 

Social,  Direitos Humanos e Secretaria de Educação 

do Estado, cuja execução será de suma importância 

para a redução, a médio e longo prazo, da violência 

contra a mulher. O objetivo é instituir uma nova 

cultura de combate à violência contra a mulher, bem 

como pautar definitivamente a igualdade entre os 

gêneros, despertando nos/nas estudantes o interesse 

sobre as questões ligadas aos direitos humanos, 

apoiando-se na crença de que a escola é o lugar capaz 

de fazer a diferença no combate a todas as formas de 

violência e na construção de uma cultura de paz.  

Trata-se de uma medida preventiva de 

conscientização a partir de um trabalho educacional 

de humanização, respeito e informação, de forma 

que, havendo o cometimento da violência, seja ela 

denunciada e reprimida com veemência.  

Para finalizar, ressaltamos que esse tipo de 

atuação já vem sendo desenvolvida em alguns 

Estados como Pernambuco, Minas Gerais, Distrito 

Federal, Rio de Janeiro e Piauí. E, entendemos que o 

nosso Estado precisa estar à frente dessa importante 

atuação preventiva e educativa de enfrentamento à 

violência, tendo em vista os dados recolhidos na nona 

versão do Dossiê Mulher, de 2014, que indica que  

“Com base nos dados do ano de 2013, constatou-se 

que as mulheres continuam sendo as maiores vítimas 

dos crimes de estupro (82,8%), ameaça (65,9%) e 

lesão corporal dolosa (63,6%). O mesmo acontece 

em relação aos delitos de tentativa de estupro 

(90,3%), violação de domicílio (63,5%), supressão 

de documento (56,8%), calúnia, injúria e difamação 

(72,3%) e constrangimento ilegal (59,6%), 

adicionados às análises desde a última versão desse 

estudo. 

É importante destacar que grande parte 

desses delitos ocorreu no espaço doméstico ou no 



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 15 de setembro de 2016 

âmbito de relações familiares.”. 

É necessário dar um passo a frente: depois de 

dez anos de vigência da Lei Maria da Penha, 

percebemos ainda que não há em nossa sociedade 

uma formação cultural e moral contra o preconceito 

de gênero. Desse modo, a fim de esclarecer melhor e 

criar em nosso estado uma cultura de harmonia e 

sinergia entre as pessoas. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência apresentar a presente Indicação e minuta 

de projeto de Lei para análise, por entender ser de 

relevância social. 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de agosto de 

2016.  

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual – PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º     /2016 

 

Dispõe sobre o ensino de noções 

básicas da Lei Maria da Penha nas 

Escolas de Ensino Médio do Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

 DECRETA: 

 

Art. 1º - Nos estabelecimentos de Ensino 

Médio, torna-se obrigatório o ensino de noções 

básicas sobre a Lei Maria da Penha.  

 

Art. 2º - A presente iniciativa tem como 

propósito: 

 

I - Contribuir para o conhecimento da 

comunidade escolar acerca da Lei nº 

11.340, de 07 de agosto de 2006 - Lei 

Maria da Penha; 

 

II - Impulsionar as reflexões sobre o 

combate à violência contra a mulher, 

divulgando os serviços já existentes 

no Estado para o atendimento às 

mulheres, consoante o que determina 

a Lei nº 10.209, de 16 de abril de 

2014. 

 

III - Conscientizar adolescentes, 

jovens e adultos, estudantes e 

professores que compõem a 

comunidade escolar, da importância 

do respeito aos Direitos Humanos, 

notadamente os que refletem a 

promoção da igualdade de gênero, 

prevenindo e evitando, dessa forma, 

as práticas de violência contra a 

mulher. 

 

IV - Explicar sobre a necessidade da 

efetivação de registros nos órgãos 

competentes de denúncias dos casos 

de violência contra a mulher, onde 

quer que ela ocorra; 

 

Art. 3º - A iniciativa deverá ser executada 

pelo órgão competente com possível parceria com 

entidades governamentais e não governamentais 

ligadas às temáticas da Educação e dos Direitos 

Humanos. 

 

Art. 4º - O Fórum de Mulheres do Espírito 

Santo deverá acompanhar a execução de todo o 

processo, estabelecendo a interlocução com o 

movimento de mulheres e movimentos feministas, e 

ampliando o controle social sobre as políticas 

públicas para as mulheres. 

 

Art. 5º - As equipes das escolas deverão ser 

capacitadas quanto às estratégias metodológicas no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico acerca da 

temática, com apoio do Fórum de Mulheres do 

Estado e demais instituições de fortalecimento à 

implementação das políticas para mulheres. 

 

Art. 6º O “Projeto Lei Maria da Penha vai à 

Escola” será desenvolvido, ao longo de todo o ano 

letivo, realizando no mês de março, uma 

programação ampliada específica em alusão ao Dia 

Internacional da Mulher destacando o tema do qual 

trata a presente lei. 

Parágrafo Único – Os conteúdos referentes às 

noções básicas sobre a Lei Maria da Penha serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de Língua Portuguesa História, 

Filosofia e Sociologia. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

Palácio Anchieta,      de      de 2016 

 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – A votação dos 

Requerimentos de Urgência n.
os

 087/2016, 

088/2016, 089/2016, 091/2016 e 092/2016; dos 

Requerimentos n.
os

 128/2016, 129/2016, 90/2016 e 

91/2016; dos Pareceres n.
os

 347/2016, 335/2016 e 

334/2016; e das Indicações n.
os

 863/2016, 

864/2016, 865/2016, 866/2016, 867/2016, 

868/2016, 869/2016, 870/2016, 871/2016, 

872/2016, 873/2016, 874/2016, 875/2016, 

876/2016, 877/2016, 878/2016 e 879/2016 ficam 

adiados por falta de quorum. 
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  O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Senhor Presidente, informo a 

V. Ex.ª que não há mais Expediente a ser lido. 

  

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS  

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Não havendo mais 

Expediente a ser lido, passa-se à fase das 

Comunicações. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Dary 

Pagung e Doutor Hércules) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto V. Ex.ª 

anuncia o primeiro orador, vou me retirar da sessão. 

Quando votarem o nosso requerimento de urgência, 

quando o governo der quorum, retorno. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB - Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 

plenário, aos funcionários da Casa, àqueles que nos 

assistem pela TV Ales e também às pessoas que nos 

visitam hoje, nas galerias. 

Cada vez que falamos sobre a política 

educacional do Estado é um susto e um desastre. 

Toda escola tem de ter um conselho escolar. Isto é 

fundamental porque os conselhos ajudam a 

programar aquilo que as escolas precisam fazer, 

aquilo que pode ser autorizado ou não pelas escolas. 

Isto é uma questão legal. Ter um conselho escolar é 

fundamental. O conselho escolar consta de 

representantes de pais, de alunos. Para a nossa 

surpresa, Senhora Deputada Eliana Dadalto, bem 

recentemente, não me lembro o dia, foi publicado no 

Diário Oficial que o Governo do Estado está 

extinguindo os conselhos escolares de todas as 

escolas com menos de cem alunos. Ora, não existe 

nenhuma lei dizendo que conselho escolar só pode 

existir em escolas que tenham determinado número 

de alunos. Por que extinguir conselhos de escolas?  

O Plano Nacional de Educação, aprovado em 

2014, e o Plano Estadual de Educação, aprovado em 

2015 e sancionado pelo governador, em uma de suas 

metas diz claramente sobre a implantação da gestão 

democrática nas escolas. O prazo para o início era 

junho deste ano, ou seja, a partir de junho deveria ter 

começado o processo de gestão democrática nas 

escolas, ou seja, escolha do diretor feita diretamente 

pela comunidade escolar.  

No Espírito Santo nem sinal disso. Muito 

pelo contrário, temos visto que diretores que 

assumem uma posição mais crítica, uma atuação mais 

coadunada com a comunidade escolar, estão sendo 

exonerados para serem substituídos por outros que 

façam exatamente aquilo que a Secretaria de 

Educação e as superintendências mandam.  

Para além da Sedu não implantar uma das 

metas do Plano Estadual e Nacional de Educação, 

que é a gestão democrática nas escolas, agora 

também está extinguindo conselhos escolares de 

escolas com menos de cem alunos.  

Qual o objetivo disto? Seria o fato, então, de 

o governo ter o projeto de fechar mais escolas como 

já fez em janeiro deste ano, e aí, sem ter conselhos de 

escolas, as escolas menores, a resistência contra esses 

atos absurdos seriam menores? Seria essa então a 

atitude do governo? 

É interessante que o governo fala o tempo 

inteiro que não tem dinheiro. Na semana passada 

repercutimos os gastos excessivos com publicidade. 

Implantar a gestão democrática nas escolas não inclui 

gastos para o governo, isto não tem nada a ver com 

gastos, mas como a política educacional do governo é 

ditatorial, ninguém é consultado, não se faz reunião, 

ninguém é ouvido, então não interessa ao governo 

nem implantar a gestão democrática, uma meta muito 

clara do plano estadual, do Plano Nacional de 

Educação. E, agora, para piorar, o governo vai 

extinguir os conselhos de escolas das escolas que tem 

na faixa de cem alunos ou menos. 

 Como digo sempre: a política educacional do 

Estado do Espírito Santo beira uma tragédia em todos 

os sentidos. 

  Além de todas as críticas que temos pontuado 

e fundamentado nesta Casa, a pior delas é que a 

Secretaria de Educação não ouve ninguém. As 

decisões são tomadas de acordo com a cabeça do 

secretário, do governador, seja lá de quem for, porque 

ninguém é consultado.  

 Fico me perguntando para que serve o 

Conselho Estadual de Educação. O Conselho 

Estadual de Educação não se manifesta em relação a 

nada. Não se manifesta sobre fechamento de escola, 

sobre corte de verbas, sobre a extinção de governo 

escolar. Ora, não seria mais fácil também extinguir o 

Conselho Estadual de Educação, uma vez que não 

vemos o Conselho se manifestar em relação a 

absolutamente nada? Muito obrigado, Senhor 

Presidente. (Muito bem!) 

 
(Registram presença os Senhores 

Deputados Guerino Zanon, Luiz 

Durão, Raquel Lessa e Sandro 

Locutor) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 
(Sem revisão do orador) - Senhor Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, hoje, 

assomo a esta tribuna para manifestar uma 

preocupação muito grande, que pouca gente está 

pensando. 
 

 Senhor Deputado Padre Honório, V. Ex.ª que 

tem lutado muito, especialmente no norte e noroeste 

do estado. Estamos numa situação muito difícil, na 

eminência de racionamento de água. Nesse slide, a 

barragem de Caçaroca, no dique estrada, em Vila 

Velha. É o rio Jucu. Toda essa água é o rio Jucu. Só 

está vazando aquilo ali. Não dá trinta ml de água o 

que está represado e a Cesan está fazendo a captação. 

 A foto é de ontem. O tempo estava com 

pouco sol, um pouco de chuva na noite de sábado 

para domingo. Só está passando aquela quantidade de 

água no rio Jucu. Só tem aquela água. 

 Ficaremos sem água se não tomarmos 

providências. Tudo isso no slide é a vazão do rio 

Jucu.  

Conheço bem o rio Jucu, desde São Paulinho 

de Aracê, onde tem a primeira nascente, até a Boca 

da Barra, onde de vez em quando é aberto com uma 

draga, porque o rio não tem força para chegar ao mar 

e a maré joga areia e acaba fechando a Boca da 

Barra. 

Nesse slide vemos que dá para atravessar a 

barragem toda sem molhar os pés. Esse é o nosso rio 

Jucu. Do lado de baixo é onde a água está represada. 

Não passa água nenhuma para o lado de lá. 

Nesse slide, o rio Jucu  cheio de gigoga, que 

faz a despoluição do rio; e a parte de cima do rio 

Jucu. 

Quero lembrar a Cesan que seus funcionários 

têm um trabalho importante, mas é preciso que se 

tome alguma providencia com relação às margens do 

rio Jucu e do rio Santa Maria também, mas agora 

estou falando do rio Jucu, porque quase não vemos 

mata ciliar mais. Na parte de baixo do rio Jucu ainda 

tem um pouco de vegetação, algumas árvores, mas 

infelizmente... A Cesan tem que olhar com mais 

carinho. Não só pegar água, tratar e vender, mas 

também cobrar, principalmente a mata ciliar, os 

esgotos dos chiqueiros, dos currais, que são jogados 

in natura dentro do rio Jucu, de onde se tira a água 

que bebemos. Naturalmente a água é tratada, mas 

poderíamos tomar uma água menos poluída.  

 Nesta foto vemos a parte de baixo, depois da 

barragem do rio Jucu. Vejam que nesta barragem não 

está passando trinta centímetros de água. O rio Jucu 

está seco e o racionamento está iminente. Não há 

jeito! Se não tomarem providência...  

O Senhor Deputado Padre Honório tem 

lutado muito por isso. Seca dá prejuízo de noventa e 

seis milhões de reais. Realmente estamos num estado 

de calamidade.  

Além disso, amanhã, às 19h, faremos uma 

audiência pública nesta Casa sobre os Impactos da 

Seca na Disponibilidade Alimentar e na Saúde da 

População. Conto a presença do Senhor Deputado 

Padre Honório que, se Deus quiser, estará aqui.  

Essa audiência pública foi solicitada pelo 

professor Pedro Kitoko, pois ele viu o absurdo pelo 

qual estamos passando. A Cesan tem que olhar, não é 

só para a venda de água, mas para o seu tratamento. E 

também trabalhar muito com relação à produção de 

água. Essa responsabilidade também tem que ser da 

Cesan. Então, quero lembrar que estamos na 

iminência do racionamento de água.  

No momento em que puder, falarei sobre o 

Setembro Amarelo que representa a prevenção do 

suicídio. Neste mês também faremos uma 

programação para discutir sobre o suicídio. Pouca 

gente sabe, mas o número de suicídios no nosso 

estado é muito grande.  

Nessa foto vemos a representação do 

Setembro Amarelo. Temos também o Setembro 

Dourado, que representa o câncer infantil; o 

Setembro Verde, que representa a doação de órgãos; 

e o Setembro Amarelo, que representa a prevenção 

do suicídio.  

Obrigado, Senhor Presidente! (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcelo Santos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

Declina. Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes.  
 

 O SR. GILSINHO LOPES – (PR - Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, nesse fim de 

semana, estive na região do Caparaó visitando os 

municípios de Ibatiba, Irupi, Iúna, Ibitirama, Dores 

do Rio Preto e Divino de São Lourenço.   

Queremos falar sobre o município Iúna, que 

já teve dois deputados, ao mesmo tempo, nesta Casa; 

deputado e prefeito, ao mesmo tempo. Vejam V. Ex.
as  

as perdas que os moradores tiveram naquele 

município.  

Na Agência do Ministério do Trabalho, para 

os empresários fazerem a rescisão de funcionários, 

têm que ir ao município de Alegre. O Batalhão da 

Polícia Militar era o Pelotão da Polícia Militar. 

Quando fui delegado naquela cidade, Senhor 

Deputado Amaro Neto, em 1988, já tinha um pelotão. 

Hoje não tem nem um pelotão porque já reduziu a 

uma companhia. A Superintendência Estadual de 

Educação e a Coletoria Estadual da Sefaz foram 

retiradas. Se alguém quiser fazer registro de empresa, 

ou se dirige a Alegre ou a Pedra Azul. As obras da 

Delegacia de Polícia estão totalmente paralisadas. V. 

Ex.
as

 podem ver estas fotos. É um descaso, um 

desrespeito. Isso, por falta de gestão municipal, mas 

lá há representação municipal. As obras da Escola 

Técnica foram paralisadas e abandonadas. Não há 

vigilantes para cuidar do patrimônio, e o mato já 
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tomou conta de tudo.  

Nesta foto vemos a Escola Técnica Estadual 

de Iúna, o abandono das obras e desperdício do 

dinheiro público.  

O município de Iúna foi contemplado com 

um investimento de sete milhões e meio de reais, 

oriundos dos recursos federais do Programa Brasil 

Profissionalizado, destinado a garantir o acesso do 

ensino técnico.   

Na quarta-feira, dia 24 de abril de 2013, o 

Governo do Estado, por meio da Secretaria da 

Ciência e Tecnologia e Inovação, Educação 

Profissional e Trabalho, assinou a Ordem de Serviço 

para a construção da Escola Técnica Estadual, 

município com capacidade para mil e duzentos 

alunos. E está jogada lá, estragando, roubando todo o 

material.   

 As fotos que estão sendo mostradas no slide 

são da escola técnica e do museu. Com previsão de 

entrega e início das aulas das primeiras turmas até o 

final do ano de 2014, a escola está paralisada até 

agora. Até as placas já estão caídas e jogadas no meio 

do mato.  

A foto que está sendo mostrada agora é da 

delegacia de polícia de Iúna, um prédio histórico que 

em 1988 abrigava mais de sessenta presos. 

Atualmente ela não tem nenhuma estrutura de 

funcionamento, está funcionando no terceiro andar de 

um prédio alugado. Não há previsão de conclusão das 

obras. Quem é portador de deficiência, não tem 

condições de ir à delegacia registrar uma ocorrência.  

 Ainda no município de Iúna, na comunidade 

de Trindade, falta água potável. A comunidade está 

consumindo água barrenta, com poço artesiano. Não 

há capela mortuária e não existe praça pública.  

Vejam os senhores o que é a falta de gestão 

e de respeito com um município importante da 

região do Caparaó. Precisamos dar uma alavancada 

na região. Que os deputados que vão ao município 

tirar seus votos verifiquem isso de perto. Sempre 

coloco emendas para aquele município, mas nunca 

fui procurado pelo prefeito para colocar nenhuma 

emenda no orçamento. Nem um ofício sequer tive 

em meu gabinete.  

 Precisamos conversar com o Governo do 

Estado. O Senhor Deputado Doutor Hércules falou 

sobre a escassez hídrica e fez uma fala importante. 

O Senhor Deputado Padre Honório sempre tem 

falado sobre isso. Estamos vendo essa situação em 

quase todos os municípios do estado do Espírito 

Santo. Precisamos, sim, ajudar os pequenos 

proprietários e os moradores desses municípios 

para que tenham condição de vida digna.  

 Iúna está precisando de socorro. 

Precisamos olhar para aquele município.  
 Muito obrigado. (Muito bem!) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Luzia Toledo 

e Pastor Marcos Mansur) 

 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório.  

 

 O SR. PADRE HONÓRIO – (PT – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, servidores desta 

Casa e aqueles que nos acompanham, boa-tarde! 

Hoje tivemos a boa notícia que houve uma grande 

audiência em Linhares e São Mateus transmitida pela 

TV Ales. Obrigado aos servidores que têm feito um 

trabalho exemplar.   

 Tivemos nesta Casa hoje dois assuntos que 

valem a pena serem retomados. Um assunto foi 

matéria do pronunciamento do Senhor Deputado 

Doutor Hércules, sobre a questão hídrica. Na 

verdade, se olharmos, principalmente para o Noroeste 

e para o Norte do estado, perceberemos que, em todo 

o estado, os rios estão cada vez mais sem água. 

Percebemos, ao mesmo tempo, que há muitas 

reuniões, praticamente toda semana, do comitê, do 

município, do Estado, mas, na prática, poucas coisas 

estão sendo realizadas, principalmente para segurar a 

água quando as chuvas vierem. Quais serão os nossos 

reservatórios de água? Como estão os investimentos 

na área das caixas secas? Qual é o investimento para 

proteger as nascentes? O programa Reflorestar está 

travado, não libera recurso para que os agricultores 

participem desse programa e realmente façam o 

trabalho de prevenção.  

Logo a seguir, o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes apresentou as obras paradas de Iúna. Essa é a 

realidade em praticamente todos os municípios do 

estado do Espírito Santo.  

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, quando 

fizemos um levantamento sobre as obras paradas no 

Norte do estado – obras paradas não há apenas um ou 

dois anos, mas há oito, dez ou vinte anos – só um 

município não tinha obras paradas. Se fizermos o 

levantamento das obras paralisadas ou das obras já 

concluídas, mas que estão inoperantes, perceberemos 

a quantidade de dinheiro jogado fora em nossa 

região. 
 

Estamos às vésperas das eleições. Se seu 

prefeito ficou quatro anos e não teve nenhuma 

iniciativa de aproveitar o recurso público ou se 

realmente seu candidato não tem visão de 

responsabilidade com a gestão do recurso público, 

este é o momento de você questionar. Os prefeitos e o 

governador reclamam muito da ausência de dinheiro, 

mas, na hora de fazer a aplicação, praticamente não 

levam em consideração a aplicação correta desses 

recursos. 

Hoje, na tribuna livre desta Casa, teremos a 

Fecapes, Federação Capixaba das Associações de 

Apicultores. Todos aqueles que assistem à TV Ales, 

vale a pena esperar um pouco, ligar a televisão, ligar 

para o amigo, para o companheiro, principalmente 

dos municípios mais distantes de Vitória, e para as 

famílias de Vitória a fim de que participem desse 
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debate com a Fecapes sobre a importância do 

consumo do mel, sobre a importância da proteção das 

abelhas e sua importância no ecossistema, sobre a 

importância do consumo desse alimento tão 

importante: o mel.  

Daqui a pouco teremos os companheiros da 

Fecapes, sob a presidência do senhor Eraldo Angeli, 

que trarão essas informações e levarão para a 

comunidade a consciência do consumo. Se toda 

família do Espírito Santo tivesse o zelo de colocar no 

café da manhã ou em algum momento do lanche dos 

filhos ou da própria família, e se na alimentação nas 

escolas tivessem o zelo e o costume de fazerem uso 

do mel como alimento, com certeza, muitas doenças 

seriam evitadas. O mel é um alimento que previne 

doenças e fortalece a saúde das pessoas.  

Agradecemos à Fecapes o grande trabalho 

que tem sido realizado em todo o estado do Espírito 

Santo. Ao mesmo tempo, parabenizo os agricultores 

que fazem parte deste segmento. Daqui a pouco, na 

tribuna popular.  

Obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma 

boa-tarde.  (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 

FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN - Sem 

revisão da oradora)  – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, quero aproveitar 

este momento para tratar de duas questões. A 

primeira delas é a escassez hídrica no nosso estado.  

Nós, que presidimos a Comissão de 

Agricultura nesta Casa, temos visto o grande 

problema que nossos produtores rurais têm 

enfrentado em todo o interior do Espírito Santo. Na 

região Norte e Noroeste do estado, a seca é mais 

severa, é maior, haja vista que  boa parte do nosso 

território deveria estar classificado como região 

Sudene – já existe, inclusive, incursões de nossos 

deputados federais neste sentido – devido aos 

problemas de seca constante, e esta que tem 

acontecido ultimamente, a mais severa já vista por 

todos os capixabas, levando um prejuízo considerável 

aos nossos produtores rurais, que pegaram 

empréstimos e, agora, não tiveram a colheita; não 

têm o café, que é o nosso principal produto, e não 

têm como pagar esses empréstimos.  

Em decorrência disso, fizemos um 

movimento que envolveu esta Casa. Esta Deputada 

esteve em Brasília, com o ministro Blairo Maggi; 

também envolveu o senador da República Ricardo 

Ferraço; a senadora Rose de Freitas; o deputado 

federal Evair de Melo; representantes do movimento 

de produtores da agricultura do nosso Estado, as 

federações, tanto de trabalhadores como de 

produtores rurais do interior; e vários setores da 

agricultura, como o Agricultura Forte, a OCB, e 

tantos outros, no sentido de buscarmos junto ao 

governo federal uma alternativa, um socorro neste 

momento difícil de empobrecimento de todo o nosso 

interior do estado, por conta do grande período de 

estiagem, e sem ninguém acertar as previsões 

meteorológicas, dizer que vai chover em setembro, 

em outubro, ou em novembro. Todas as previsões 

meteorológicas não conseguem se concretizar, e a 

chuva não vem, infelizmente, para a nossa tristeza e 

para o desespero do produtor do Estado do Espírito 

Santo, que nunca passou por um problema desse, a 

não ser quando da erradicação do café, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, ocasião em que houve um 

empobrecimento muito grande no interior. Mas igual 

a este que estamos vivenciando jamais vimos na 

história do Espírito Santo. 

Nessa questão ainda com o ministro Blairo 

Maggi ficaram de ver o socorro para o Espírito Santo. 

Outra questão também, que quero enfatizar 

como um dos trabalhos nossos, é com relação ao 

episódio de um cachorro que foi espancado, quase até 

à morte, no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Nós, junto com o Senhor Deputado Doutor Hércules, 

estivemos lá, numa audiência pública, e ouvimos a 

dona Cremilda - a agressora; e o veterinário Thiago, 

diretor da clínica que hoje atende ao cãozinho 

Ambrósio, que tinha anteriormente o nome Campeão, 

e que está sob a guarda do Centro de Zoonoses 

daquele município. Foi uma audiência muito 

concorrida e acompanhada por muitas pessoas.  

A agressora pediu perdão ao animal, mas não 

tem como perdoar um ato de tamanha crueldade. O 

animal está cego e anda cambaleante porque teve 

traumatismo craniano e não se recuperou ainda.  
 

Como penalidade, pedimos ao Ministério 

Público para, que na hora que a transação penal 

imposta a essa mulher for arbitrada por ele, que esteja 

observando algumas determinações: que essa senhora 

não pode ter mais a posse do animal que espancou e 

que esse animal seja doado para uma família que 

possa cuidar dele, que goste de animal, mas fora, 

longe da área onde foi agredido; que ela seja 

interditada e não tenha a posse mais dos outros dois 

animais que vivem sob o teto da mesma residência 

dela e que estão hoje sob a proteção do Centro de 

Zoonoses, sejam entregues para adoção a pessoas que 

gostem de animais; e que essa senhora fique por 

tempo indeterminado sem conseguir ter domínio e ser 

dona de animais, ter sob o seu comando e tutela, 

sejam cachorros, gatos ou qualquer outro tipo de 

animal, porque ela alegou que ela surta, e se surtar de 

novo, por um ataque psicológico ou psiquiátrico, ela 

pode, novamente, agredir animais indefesos que 

acabam caindo em suas garras e sofrendo problemas 

que o Campeão - Ambrósio sofreu. Mas graças a 

Deus não está mais na proteção, que não é nem 

proteção, sob a guarda dessa senhora agressora.  

É o que tenho para dizer, Senhor Presidente, 

que também nos assistiu, nos acompanhou e foi 



Vitória-ES, quinta-feira, 15 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 59 

solidário nessa causa, no município de sua origem, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, que é de 

Cachoeiro de Itapemirim também. Obrigada pela 

atenção que V. Ex.ª nos deu naquele dia, para nós, 

muito triste. (Muito bem!) 

 

O SR. PRESIDENTE - (THEODORICO 

FERRAÇO - DEM) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. 

O Senhor Deputado Bruno Lamas está 

homenageando o pessoal de Serra, que se encontra 

nas galerias, desejando as boas-vindas a esta Casa. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes.  

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

Senhora Deputada Eliana Dadalto.  
 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC – Sem 

revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, boa-tarde! Boa-

tarde, senhores e senhoras que estão nos assistindo e 

todos que estão nas galerias! Boa tarde a todos vocês!   

Digo a todos que hoje, dia 5 de setembro, 

vem-nos a lembrança de dez meses - completam dez 

meses da grande tragédia que tivemos no rio Doce, 

quando foi contaminado pelos rejeitos das barragens 

da Samarco, em Minas Gerais.  

Formamos no ano passado, logo em seguida, 

na semana seguinte, a Comissão de Representação de 

acompanhamento dessa tragédia. Depois de dez 

meses estamos aqui.  

Como relatora, estou muito sentida hoje, 

porque queríamos fechar esse relatório, mas, 

infelizmente, não deu quorum para fechá-lo. Venho 

cobrando da Procuradoria da Casa para fecharmos 

esse relatório, mas estou vendo que está se 

estendendo muito. Assim, deleguei à minha 

assessoria jurídica para fecharmos o relatório. Como 

hoje não conseguimos por falta de quorum, semana 

que vem tentaremos, na segunda-feira. Convido os 

colegas deputados que fazem parte dessa comissão a 

participarem da reunião, para estarmos cobrando. 

Não pode cair no esquecimento algo que atingiu 

tantas famílias da nossa região de Baixo Guandu, 

Colatina e Linhares. 

Como falei, no início do ano, estivemos 

visitando, fazendo audiências públicas logo em 

seguida à tragédia, uma semana depois; visitamos, 

fizemos audiência pública em Baixo Guandu, em 

Colatina e em Linhares. E com o Senhor Deputado 

Dary Pagung estivemos atuando. Fizemos todo esse 

relatório, mas agora precisamos fazer a conclusão do 

mesmo, pelo fato de que hoje o rio Doce, que já não 

estava passando bem, claro, está na CTI, pedindo 

socorro! Mais assoreado do que nunca o estamos 

vendo! Claro, com essa crise hídrica! Mas há quantos 

anos vinha se arrastando essa questão por falta de 

políticas públicas nas questões ambientais! Estamos 

vivendo isso. 

Em nosso país, infelizmente, não 

conseguimos fazer um trabalho de prevenção. Nosso 

país só trabalha nas questões quando já está lá no 

vermelho. Sempre falo isto: Precisamos mudar essa 

cultura do nosso povo e mudar a cultura também dos 

nossos gestores municipais. 

Estive várias vezes em Regência e Povoação, 

os balneários mais afetados pela contaminação do rio 

Doce. Vejo as famílias que estão lá totalmente 

abandonadas, sem um olhar do poder público 

municipal.  Também nós, do Estado, precisamos estar 

nessa cobrança, encaminhando ao Ministério Público 

providências, para fazer realmente acontecer 

trabalhos que possam solucionar a vida desse povo. 

Lamento muito, mas até agora não vi nada de 

concreto. Na verdade, o que fazem? Trabalhos 

paliativos, atendimentos paliativos, que não vão 

solucionar o problema. É preciso levar também 

projetos àquelas famílias; moradores ribeirinhos e 

pescadores. A renda deles era justamente a pesca. 

Regência é um balneário praticamente turístico e 

também um povoado de pescadores; vivem da pesca. 

Vemos o povo totalmente desmotivado.  

Há necessidade de implantação também de 

uma alternativa de renda para essas famílias, para 

esses moradores, assim como em Povoação onde eu 

estive na semana passada e verifiquei que não há 

ainda uma solução para que aquele povo tenha uma 

renda familiar que sustente seus filhos e seus 

familiares.  

Peço, mais uma vez, aos nossos colegas 

deputados e deputadas que nos reunamos  na semana 

que vem para buscarmos realmente uma solução para 

esse povo que tanto sofre. Muito obrigada e que Deus 

abençoe a todos. (Muito bem!)  

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor, por cinco minutos regimentais, se V. 

Ex.ª quiser, naturalmente. 
 

 O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS - 

Sem revisão do orador) - Senhora Presidente, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, colegas 

que trabalham juntos conosco, nossos colaboradores, 

lideranças que nos acompanham nas galerias, amigo 

telespectador que nos acompanha pela TV Ales, TV 

Educativa e pelos demais veículos que nos levam às 

residências dos cidadãos capixabas nos mais variados 

municípios.  

Senhoras e senhores, hoje falo sobre dois 

temas importantes de cunho nacional que interessam 

a todo cidadão. Primeiro: felicito, mais uma vez, a 

ação da Polícia Federal que, hoje, em vários estados 

da Federação, inclusive no Espírito Santo, 

desencadeou uma operação de combate ao crime 

relacionado aos fundos de pensão, ao Funcef em 

especial. Milhões de recursos dos pensionistas, dos 

trabalhadores da Caixa Econômica Federal e de 

vários outros fundos de pensão espalhados pelo 

Brasil foram para os ralos. Muitos desses recursos 

indo para caixas dois, para pessoas que nunca sabem 

de nada, para líderes que nunca sabem o que está 



60 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 15 de setembro de 2016 

acontecendo sob sua tutela. Felicito, então, a Polícia 

Federal porque certamente mais uma mazela deste 

País será totalmente demonstrada e certamente 

restará provada, ao final dessas operações, que a 

safadeza estava tomando conta desta nação e por 

algumas pessoas que, verdadeiramente, tinham que 

ter o compromisso de zelar por aqueles que 

trabalharam tantos anos para lograrem êxito e direito 

a uma aposentadoria privada, específica. 

 Outra coisa: quero felicitar aqui a iniciativa 

do Governo Federal tratando-se especificamente, 

Senhoras e Senhores Deputados, da revisão de vários 

auxílios-doença, de vários benefícios que a 

Previdência Nacional, que o INSS proporciona a 

muitos cidadãos brasileiros. É importante que se diga 

que muitos cidadãos que verdadeiramente precisam 

lograr êxito em seus pleitos junto ao INSS por 

portarem necessidades especiais de fato, por estarem 

adoentados de fato, não têm a facilidade que muitos 

picaretas deste país têm para conseguir um beneficio 

no INSS. E em um momento de crise em que o País é 

assolado, é importante dizer que crise não é apenas 

institucional e não é apenas financeira; mas é crise 

nas pessoas que lideram a política e a gestão pública 

neste país. É importante que num momento tão difícil 

da história política deste país, o Presidente, que até 

poucos dias estava de maneira interina e ora assume 

de forma definitiva, tome uma postura de averiguar 

essas barbáries que são feitas e cometidas com a 

Previdência, com o INSS.  

 É vergonhoso vermos pessoas não somente 

nas matérias jornalísticas, mas principalmente no 

cotidiano do dia-a-dia, pessoas que se disfarçam de 

portadoras de necessidades para estarem encostadas, 

gozando de um benefício da Previdência que gera, 

segundo especulação, mais de um bilhão de despesa 

desnecessária com a Previdência, com essas benesses 

de benefícios para quem não tem direito a fazer isso. 

E, muitas vezes, as pessoas que trabalharam e 

labutaram a vida toda, que adoeceram em suas 

atividades laborais, durante muitos anos contribuindo 

com o crescimento dos municípios, dos estados e 

desta nação, não conseguem em sua velhice, ao 

término de um longo período de trabalho, ter uma 

aposentadoria ou, quiçá, um benefício a ser gozado 

em virtude de uma doença.  

 Senhora Presidente, Deputada Luzia 

Toledo, felicito o Presidente da República, Senhor 

Michel Temer, que é do partido de V. Ex.ª, hoje, 

por ter em um momento difícil do Brasil, em um 

momento duro da vida pública e da gestão 

nacional, a coragem de fazer a caça aos benefícios 

da Previdência que não fazem direito, que não têm 

direito a isso. Muito obrigado, Senhora Presidente. 

(Muito bem!) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO - PMDB) –  É verdade e eu agradeço a V. 

Ex.ª, Senhor Deputado Sandro Locutor. 

  Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 O MARCELO SANTOS - (PMDB – Sem 

revisão do orador) – Senhora Presidente, Deputada 

Luzia Toledo, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, público que se encontra agora na galeria 

da Assembleia Legislativa e telespectadores, quero 

divulgar uma notícia, Senhores Deputados Sandro 

Locutor, Raquel Lessa, Luzia Toledo, Enivaldo dos 

Anjos e a todos os deputados presentes, é uma noticia 

importante porque em meio à crise em que os 

recursos estão cada vez mais escassos, conseguimos 

liberar para o município de Cariacica um milhão, 

trezentos e sessenta e seis mil reais na semana 

passada; e agora, nesta semana, serão creditados mais 

um milhão, duzentos e oitenta e seis mil reais, 

totalizando dois milhões, seiscentos e cinquenta e 

dois mil reais. Esse é o nosso trabalho nesta Casa, 

independente da coloração partidária e até se a 

prefeitura está hoje mal gerida temos a obrigação e a 

satisfação com o povo do nosso Estado, 

principalmente com o povo da nossa cidade de 

Cariacica. Liberamos, Senhor Deputado Sandro 

Locutor,  fruto de um trabalho coletivo nesta Casa, 

dois milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil e 

duzentos e vinte e oito reais para o município de 

Cariacica, onde o montante total é de quarenta e um 

milhões de reais que serão destinados aos municípios 

capixabas com o trabalho desta Casa, pouco 

reconhecida, às vezes, mas que mostra esse trabalho 

ao longo dos anos e do esforço concentrado da 

maioria dos colegas deputados. 
 

 Agradeço aos Deputados que nos ajudaram a 

aprovar essa medida importante e fazer chegar aos 

cofres da prefeitura dois milhões, seiscentos e 

cinquenta e dois mil reais. É importante neste 

momento, quando a prefeitura já não paga ao 

fornecedor, fica juntando dinheiro para tentar pagar a 

folha de pagamento, e nós conseguimos liberar mais 

de dois milhões e meio de reais. Talvez não seja 

grana suficiente e necessária, mas é a parte que temos 

feito nesta Casa, dois milhões e meio aqui, mais um 

bocado de dinheiro ali e vamos levando beneficio 

para a cidade. Além desse dinheiro, também 

colocamos recursos para a pavimentação de ruas e 

avenidas em Cariacica. O Estado tem feito sua parte e 

o telespectador sabe, porque temos divulgado 

constantemente, que a rodovia  José Sete está com 

suas obras bem aceleradas. Mas as obras que estão 

prontas como o Faça Fácil, o Kleber Andrade, a 

avenida beira-mar de Porto de Santana, inclusive, 

Senhor Deputado Amaro Neto, o PA do Trevo, 

mesmo que mal administrado, é dinheiro nosso pois 

nós é quem conquistamos e levamos de Porto de 

Santana. Inclusive, Senhor Deputado Amaro Neto, o 

PA do Trevo, que mesmo que mal administrado, é 

dinheiro nosso. Nós que conquistamos e levamos 

aquele recurso para que pudesse ser construído. E 

levamos também grana para construir seis unidades 

de saúde.  

 Levamos o dinheiro e o Estado está fazendo a 

rodovia Leste-Oeste e começará a segunda etapa da 
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avenida Alice Coutinho Santos, uma obra importante, 

com sua primeira etapa concluída e, na segunda 

etapa, serão mais de cinquenta milhões de reais para 

canalizar o córrego Maria Preta e ligar essa avenida à 

rodovia Leste-Oeste, uma rodovia importante, que 

interliga Cariacica e Viana ao município de Vila 

Velha, diretamente na BR 262. 

 O que acontece, hoje, na cidade, é fruto do 

nosso trabalho na Assembleia Legislativa, com ações 

específicas do Governo do Estado, que tem feito o 

papel, vamos dizer, de prefeito da cidade. Se você 

tem a rodovia José Sette, a Beira Mar de Porto de 

Santana, a pavimentação de ruas e avenidas de 

Cariacica, é dinheiro nosso do Governo do Estado. 

Agora, mais de dois milhões e meio do governo do 

Estado; o Kleber Andrade, Governo do Estado; o 

Corpo de Bombeiros, Governo do Estado; o Faça 

Fácil, Governo do Estado; a rodovia Leste-Oeste, 

Governo o Estado.  

 Enfim, estamos trabalhando para melhorar a 

vida dos cariaciquenses, da população do Espírito 

Santo, mesmo diante de uma crise, Senhora Deputada 

Luzia Toledo, que assola o território brasileiro, e o 

Espírito Santo não está fora dessa rota. Mesmo assim, 

com todo o esforço que temos feito, estamos fazendo 

chegar benefícios até você e, nesse caso específico, 

na nossa cidade de Cariacica.  

 Muito obrigada, Senhora Presidente Luzia 

Toledo. (Muito bem!) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Hudson Leal) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória. 

 Acabou o tempo, mas o Senhor Presidente 

Theodorico Ferraço abriu cinco minutos para o 

Senhor Deputado Da Vitória, que trouxe uma 

liderança, e estou cumprindo. 

 

 O SR. DA VITÓRIA  - (PDT – Sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhora Deputada 

Luzia Toledo, com V. Ex.ª na presidência, 

assessorada pelo Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos e com a consultoria do Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, tudo fica melhor nesta Casa.  

 Cumprimento a sociedade capixaba que nos 

assiste pela TVAles, amigos que estão nas galerias, 

família Raasch, nossos companheiros de Laginha, de 

Pancas, da Associação dos Produtores de Mel.  

 Publicamente, gostaria de falar que eles me 

solicitaram, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

para colocar uma emenda parlamentar para um 

caminhão para a Associação dos Produtores de Mel 

de Pancas. No final de 2014, colocamos, mas não foi 

operacionalizada e efetivada pelo Governo do Estado 

em 2015, como não foram efetivadas as da maioria 

dos Senhores Deputados. Tenho o compromisso do 

secretário Regis Mattos e do então secretário da Casa 

Civil, Paulo Roberto, agora secretário da Fazenda, 

que a emenda de vocês será paga neste ano de 2016, 

do caminhão para a Associação de Produtores do 

Mel, do distrito de Laginha, em Pancas. Colocamos 

essa reinvindicação de vocês, e o governo, mesmo 

atrasado, porque não encaminhou em 2015, 

encaminhará em 2016. É verdade, está igual ao 

Governo Federal: emenda de um ano para sair depois 

de dois anos. Mas ainda bem que sairá.  

 Senhora Presidente, quero agradecer e pedir 

permissão a V. Ex.ª para adentrar ao Plenário nossos 

representantes da Polícia Militar, na pessoa do 

soldado Maxson Luiz, representando a Agem. Peço 

que, excepcionalmente, eles possam adentrar ao 

Plenário. Nossa assessora, Werlane Bragunce, irá 

acompanhá-los.  

 Eles vêm trazer uma reinvindicação que lotou 

este Plenário, com mais de seiscentos policiais 

militares no plenário, nas galerias e lá fora. Eles 

solicitaram, de forma pacifica a reposição das perdas 

salariais e um projeto de promoção deles, com um 

novo plano de carreira, que há muitos anos 

reivindicam. Está presente o tenente Leal, que lidera 

esse movimento, legitimado pelas entidades de 

classe. Reivindicam também um projeto QEPC- 

Quadro Específico de Praças e Combatentes; um 

código de ética atualizado dos miliares estaduais; a 

regulamentação das escalas de serviço, que é a nossa 

carga horário; e a restruturação do HPM.  

 Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, V. 

Ex.ª recebeu a missão do nosso presidente 

Theodorico Ferraço, gostaria que pudesse, também, 

pela condução democrática, pacífica, de tantos 

militares que vieram a esta Casa para falar com os 

membros desta Casa, nossos Parlamentares. Que eles 

também pudessem ter cinco minutos, de forma 

excepcional, porque a Polícia Militar do Estado do 

Espírito Santo e o Bombeiro Militar do Estado do 

Espírito Santo são entidades históricas e que 

merecem, são heróis que doam a vida pelo cidadão e 

que merecem.   

O Senhor Deputado Theodorico Ferraço já 

fez esse compromisso comigo, o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos também, e gostaria que V. Ex.ª, 

que preside esta Casa, pudesse nos dar essa 

oportunidade porque eles são amigos dos trinta 

Parlamentares que estão nesta Casa e trabalham para 

toda sociedade do nosso Estado. De forma muito 

rápida e cautelosa, peço a V. Ex.ª que nos dê essa 

oportunidade.  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) - Senhor Deputado Da Vitória, conceda a 

palavra diretamente ao convidado. 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) – Concedo a 

palavra ao Tenente Leal, Presidente da Adhucop.  

 Gostaria que V. Ex.ª, após fazer uso da 

palavra e, com legitimidade, apresentar aqui as 

nossas reivindicações, pudesse entregar à Presidente 

da Mesa todo o material solicitado pelos militares 
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estaduais. (Muito bem!) 
 

 O SR. TENENTE LEAL - (Sem revisão do 

orador) – Boa tarde a todos, boa tarde à presidência 

desta Casa. Muito agradecido pela oportunidade.  

Sou o tenente Leal, tenente do quadro de 

oficiais da administração da Polícia Militar e 

presidente da Adhucop, Associação em Defesa dos 

Direitos Humanos. Venho falar em nome não só da 

Adhucop, mas em nome de todas as entidades que 

estão na Assembleia Geral Unificada: Agem, 

Associação Geral dos Militares Estaduais, presente 

aqui o presidente da entidade, soldado Maxson; 

Aspra, Associação dos Praças do Espírito Santo; 

Aspobom; Asseprime; e da Aspomires, que 

representa todos os militares inativos da nossa Polícia 

Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito 

Santo.  

Juntas, essas entidades, de forma inédita, 

estiveram nesta Casa na última semana e deliberaram 

por uma pauta que atende, neste momento, às várias 

demandas das instituições Polícia Militar e Bombeiro 

Militar, que estão, na verdade, com várias políticas 

públicas que não andam há algum tempo. Dentre 

elas, a primeira dessas demandas, que é a reposição 

de perdas salariais, em relação a que se chegou a um 

apanhado pela Associação dos Oficiais da Polícia 

Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo, que 

podem remontar quarenta e três por cento de perda 

nos últimos anos. Estamos falando de perdas, não 

estamos falando de aumento de salário. Estamos 

falando de reposição, da qualidade de vida, da 

condição do nosso policial, do nosso bombeiro morar 

e alimentar sua família adequadamente.  

Dentro disso também, votamos pela 

necessidade da reestruturação da carreira militar. 

Temos gargalos na promoção que são passivos 

históricos. Hoje, temos ainda cabos na Polícia 

Militar, ou seja, indivíduos que entraram na Polícia 

Militar como soldado e só experimentaram, ao longo 

de vinte e seis anos de carreira, uma promoção. Isso 

não ocorre em nenhuma categoria do serviço público, 

em nenhuma esfera. Vinte e seis anos e apenas uma 

promoção e estão ainda lutando para ter mais uma 

promoção.  

Dentro dessa reestruturação, foi oferecida, 

desde o ano passado nesta Casa de Leis, que vem 

tramitando e correndo por dentro dos órgãos do 

Estado, do Poder Executivo, o projeto que visa à 

implantação do quadro especial de praças e 

combatentes para, evidentemente, acabar com esses 

gargalos na promoção.  

Hoje, a reestruturação de carreira é 

importante, porque nossa tropa mais jovem briga por 

uma porta de entrada única, ou seja, acabaríamos de 

vez com o curso de formação de oficiais aberto ao 

público externo. E isso, sabemos que é uma cena do 

próprio governador do Estado, que já demonstrou 

isso várias vezes como interesses dele de acertar para 

se ter uma carreira única, de fato um plano de carreira 

que prestigie o indivíduo, da base até o topo.  

Também, algo que há muito tempo vem 

sendo trabalhado dentro desta Casa de Leis, que é 

motivo até mesmo de um decreto legislativo, que é a 

implantação do código de ética para os militares 

estaduais. O código de ética para os funcionários 

civis já existe desde os idos dos anos 2000, lá no 

início. Estamos em 2016 e há dezesseis anos temos 

um regulamento disciplinar que vem nos atendendo, 

mas que não é uma lei, é um decreto, é um decreto, e, 

por conta disso, entendemos que a apreciação desta 

Casa de Leis, o devido trâmite legislativo, daria a ele 

maior amplitude, respeitabilidade e dignidade aos 

nossos policiais militares, visto que ainda hoje é 

possível apenar com vinte dias de detenção o militar 

estadual de forma administrativa, muitas vezes com 

julgamentos unilaterais e que desrespeitam a ampla 

defesa e o contraditório. 

Também ficou colocada a necessidade da 

reestruturação da carga horária dos nossos policiais e 

bombeiros militares. Temos uma carência muito 

grande disso, pois não temos a nossa carga horária 

regulamentada. Se um comando resolver que o 

policial deverá trabalhar por setenta, oitenta horas em 

uma semana, não estará infringindo nenhuma 

determinação. E sabemos também que existe um 

limite muito pequeno de horas extras a serem feitas 

no mês. Então, muitas vezes os nossos policiais 

ultrapassam a carga horária mensal em muitas horas, 

principalmente aqueles que estão na linha de frente, 

trabalhando na radiopatrulha, trabalhando nos 

serviços operacionais de rua. Esses extrapolam e 

muito a carga-horária, porque em um momento de 

folga estão muitas vezes prestando auxílio ao 

Judiciário, depondo e sendo testemunha de diversos 

processos que eles acarretam no dia a dia da sua 

carreira. 

Todas essas demandas, que foram 

devidamente votadas e aprovadas em assembleia-

geral unificada dessas entidades, estão hoje dispostas 

para serem entregues à Presidência desta Casa, para 

que todos os deputados estaduais do Espírito Santo - 

parceiros de última hora das instituições Polícia 

Militar e Bombeiro Militar - tenham oportunidade de 

apreciar e nos apoiar nos encaminhamentos junto ao 

Poder Executivo Estadual.  

Sem mais delongas, porque já venceu o nosso 

horário, queria agradecer mais uma vez à Presidência 

desta Casa, agradecer de forma ímpar ao Senhor 

Deputado Da Vitória e dizer aos companheiros de 

todo o Estado do Espírito Santo que estão nos 

ouvindo: a caminhada é árdua, é longa, mas não 

vamos parar; e, à medida que ela avançar, 

continuaremos abertos ao diálogo, à negociação e, se 

for o caso, à contraproposta acerca daquilo que 

estamos pleiteando de forma urgente e impreterível 

para toda a categoria militar do Estado do Espírito 

Santo! (Muito bem!) 
 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Tenente Leal, se o senhor for 

entregar o documento, poderá fazê-lo agora aos 



Vitória-ES, quinta-feira, 15 de setembro de 2016 Diário do Poder Legislativo - 63 

Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos e  Da 

Vitória e a esta deputada, na Presidência. 

 

(É feita a entrega dos documentos) 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Findo o tempo destinado à 

fase das Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

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

verificação de quorum.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – É regimental, mas gostaria de 

informar a V. Ex., Senhor Deputado Sergio Majeski, 

que estão no lado de fora do plenário pessoas que 

vieram de Santa Teresa e de Linhares. Não é 

delicado, de repente, suspendermos a sessão por falta 

de quorum. Mas, mesmo assim, faremos a 

recomposição; seguiremos o Regimento. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Mas o painel marca presença de vinte e cinco 

deputados, não é possível que não tenha pelo menos 

dez no plenário! 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Faremos a verificação de 

quorum requerida pelo Senhor Deputado Sergio 

Majeski. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Bruno Lamas, Dary 

Pagung, Doutor Rafael Favatto, 

Edson Magalhães, Euclério Sampaio, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Janete de Sá, Luiz 

Durão, Marcelo Santos, Pastor 

Marcos Mansur, Sandro Locutor e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Da Vitória, 

Doutor Hércules, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Guerino Zanon, 

Luzia Toledo, Padre Honório, Raquel 

Lessa e Sergio Majeski) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) – Registraram presença dez Senhores 

Deputados.  

 Há quorum para manutenção da sessão, mas 

não para votação.  

 Na forma do art. 66, § 6.º da Constituição 

Estadual, ficam sobrestadas as matérias constantes da 

pauta. 

 Conforme previsto no art. 269 do Regimento 

Interno, o Grande Expediente da presente sessão será 

destinado ao uso da Tribuna Popular. 

 Neste momento, suspendo a sessão e autorizo 

a entrada dos convidados. 

 

(A sessão é suspensa às 16h16min e 

reaberta às 16h17min) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) –  Está reaberta a sessão. 

 Concedo a palavra à senhora Silvia Leite 

Passos, representante do Centro de Valorização da 

Vida, para falar sobre o trabalho desenvolvido na 

referida entidade, por quinze minutos regimentais. 

(Requerente Senhor Deputado Guerino Zanon) 

 

 A SR.ª SILVIA LEITE PASSOS – (Sem 

revisão da oradora) –  Sou vice-presidente da 

Navio. 

 Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em 

nome da Navio, a oportunidade que esta Casa nos dá 

de expor os nossos objetivos aqui hoje, metas e 

tarefas muito importantes que um grupo de 

estudantes de psicologia e profissionais se propõem a 

construir no município de Linhares. Esta entidade 

sem fins lucrativos é um braço de apoio ao Centro de 

Valorização da Vida. É um espaço que queremos 

valorizar através do apoio de V. Ex.
as

 para que 

possamos dar oportunidade ao nosso projeto que visa 

à valorização da vida humana em todas as suas 

dimensões. 

 Gostaria de chamar o nosso presidente da 

Navio, Jobson Freitas, para expor um pouco mais 

sobre os nossos objetivos. (Muito bem!) 
 

 O SR. JOBSON FREITAS – (Sem revisão 

do orador) – Boa tarde a todos.  

 O Núcleo de Apoio à Vida de Linhares traz 

na sua totalidade a visão do valor à vida, a 

importância de defender a vida, desde a concepção, 

em todas as suas etapas e dimensões.  

 Em seu discurso na ONU, o Papa Francisco 

disse que os pilares do desenvolvimento humano 

integral têm um fundamento comum, que é o direito à 

vida. E solicitou o respeito absoluto à vida, em todas 

as suas fases e dimensões. 

 Não viemos a este mundo para vegetar, para 

transcorrer comodamente os dias. Pelo contrário, 

viemos com outra finalidade. Não queremos vencer o 

ódio com ódio, vencer a violência com mais 

violência. A nossa resposta a este mundo em guerra 

tem um nome: chama-se fraternidade, chama-se 

irmandade, chama-se comunhão e chama-se família.  

Para isso estamos nos propondo a fazer um 

trabalho de voluntariado, o de se colocar à disposição 

do outro, centrado na pessoa como objetivo final. 

Para muitos de nós e para tantos outros o barco 
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deixou o cais, mas muitos de nós ainda estamos neste 

mar a navegar. Navegamos com dificuldades, 

navegamos precisando passar pela tempestade. 

Muitos de nós já alcançamos águas mais tranquilas, 

mas somos obrigados a navegar. 

É por isso que nesta realidade estamos 

propondo a Navio, Núcleo de Valorização à Vida de 

Linhares, para que seja este farol, para poder nortear 

este barco, para fazê-lo aportar em águas mais 

tranquilas.  

A vida se divide em etapas e por elas temos 

que passar. Muitos de nós precisamos de palavras e 

repostas compreensivas e de acolhimento se em 

alguma etapa ficamos parados. 

Assim, estamos certos de que podemos ser 

uma semente que vem a florescer nos corações que 

querem desistir da vida, que por falta de oportunidade 

na vida ou por questões emotivas, afetivas, venham 

se decepcionar, atentando contra a vida. E com a 

certeza de que podemos ser uma pessoa com uma 

palavra de conforto, com acolhimento, e trazer a 

beleza e a leveza, estamos iniciando, percorrendo 

vários cantos do estado do Espírito Santo trazendo a 

possibilidade de que essa vida seja alcançada. 

Gostaria, então, de convidar a Mariléia 

Tenório Dionísio, responsável pelo Centro de 

Valorização da Vida de Vitória – CVV, para que 

possa explanar mais claramente sobre a realidade e a 

prevenção ao suicídio. (Muito bem!) 
 

A SR.ª MARILÉIA TENÓRIO DIONÍSIO 

– (Sem revisão da oradora) – Boa tarde a todos, e 

este boa-tarde vou ousar dizer em nome de todas as 

pessoas que já receberam apoio pelo Centro de 

Valorização da Vida. Desejo uma boa tarde a vocês, e 

que este momento seja bastante rico para todos nós. 

Como o Jobson disse, vamos falar um 

pouquinho sobre o Centro de Valorização da Vida e o 

movimento Setembro Amarelo. O que liga uma coisa 

à outra? A prevenção do suicídio – uma palavra que 

inicialmente pode assustar, mas tão presente e tão 

silenciado na nossa sociedade. 

Qual é a questão? A Organização Mundial da 

Saúde aponta em estudos sérios que – se tem uma 

boa notícia, a boa notícia é essa – nove em cada dez 

pessoas que tentaram tirar a própria vida poderiam ter 

sido salvas, resgatadas. Poderiam ter sido ouvidas, 

amparadas, acolhidas, recebido tratamento. É 

possível a prevenção! 

No Brasil são números assustadores: uma 

pessoa morre vítima de suicídio a cada quarenta e 

cinco minutos e outras sessenta tentam. Se 

imaginarmos, temos trinta e duas pessoas por dia.  É 

como se um ônibus despencasse de uma ribanceira 

todo dia. Infelizmente, uma pessoa a cada quarenta 

segundos no mundo.  

Outra coisa importante é dizer que embora os 

dados sejam assustadores existe certa naturalidade. É 

comum que ao longo da nossa vida pensemos, em 

algum momento, em apertar esse botão de pausa. A 

cada cem pessoas, dezessete já pensaram, em algum 

momento, em tirar a própria vida por tamanho 

sofrimento, dificuldade. Não é nada tão complicado 

assim.   

Ao mesmo tempo, se nos valermos de dados 

estatísticos para justificar a nossa presença aqui, 

como se não bastasse ser um problema de saúde 

pública, para o CVV essa contabilidade é um pouco 

diferente. O CVV começou e mantém a sua 

existência pensando o seguinte: se em toda a sua 

existência o CVV resgatar uma vida já terá valido a 

pena, e já foram, com certeza, muitas resgatadas.  

O que temos no gráfico? De cada cem 

pessoas, dezessete já pensaram em se matar, cinco 

chegaram a fazer um plano, três tentaram e só uma 

foi atendida em um pronto-socorro. Estamos falando 

de uma questão séria de saúde. São dados de um 

estudo feito no mundo inteiro, que analisou quinze 

mil casos e chegou a esta conclusão.  

Os serviços voluntários de prevenção do 

suicídio – estamos falando dos CVVs no Brasil – têm 

uma expansão no mundo. Surgiram em 1953 em 

Londres, com o reverendo Chad Varah, que fundou 

uma instituição samaritana e percebeu que falar sobre 

assuntos difíceis de maneira séria tinha resultados. O 

slide não está ajudando muito ali, mas a ideia é esta. 

Ele se propôs a falar seriamente sobre assuntos sérios 

e percebeu que a escuta atenta poderia ser feita por 

pessoas de boa vontade e treinadas. Isso inspirou uma 

onda de formações de outras instituições em Berlim, 

Zurique, Roterdã e outras cidades.  
 

No Brasil o CVV foi fundado em 1962, em 

São Paulo. Esses serviços foram se ampliando, 

formaram associações, como o Be Friend, ao qual o 

CVV é ligado, numa abrangência global. Os números 

são expressivos: são sessenta e um países, mil 

duzentos e quatorze centros, com sessenta e oito mil 

voluntários.  

A nossa situação aqui no Brasil: temos 

atualmente um milhão de pessoas sendo ouvidas 

anualmente, somos dois mil voluntários distribuídos 

em setenta e dois postos, tanto atendendo e apoiando 

pelo telefone convencional quanto pela internet, com 

chat e o voip Skype por voz, além do e-mail. 

Desde setembro de 2015, isto é muito 

importante, temos o reconhecimento do Ministério da 

Saúde, que mais que apoiar, é um parceiro, para o 

telefone 188. É um projeto piloto que vem se 

consolidando. Não sabemos direito como ficará com 

a política atual, mas o CVV é o primeiro número de 

telefone no país para tratar a questão da prevenção do 

suicídio sem custo nas ligações.  

É uma instituição humanitária, sem nenhum 

vínculo religioso, político-partidário ou vinculações 

científicas sem fins lucrativos, e nosso trabalho é 

voluntário. Não só somos voluntários, como também 

pagamos para ser voluntários. É uma situação que 

também precisa ser revista. 

No Espírito Santo temos a sede em Vitória, 

na Alberto Torres, ao lado da garagem do Ifes. Como 

disse, somos dois mil no Brasil e setenta em Vitória, 
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tendo sido fundado em 1984. Apesar de estarmos em 

Vitória há trinta e dois anos a questão do suicídio é 

tão difícil de ser falada que o CVV até certo ponto é 

pouco conhecido na sociedade. Fazemos mil e 

duzentos apoios por mês em média. Nosso telefone é 

o 3223-4111 ou o 141, que é tridígito, que também é 

uma conquista, na semelhança dos 190 e de outros 

telefones de utilidade pública.  O nosso e-mail é 

vitória@cvv.org.br. 

É muito bom estarmos nesta Casa hoje junto 

com o grupo de Linhares, que junto com a 

mantenedora está conseguindo implantar o CVV em 

Linhares. A inauguração será no dia 17 de setembro. 

Quem puder poderá participar.  

Tivemos também o CVV em Cachoeiro de 

Itapemirim, na década de 90, que teve um período de 

duração de três anos. 

O CVV se fundamenta na abordagem 

centrada na pessoa, que é trazida pelo psicólogo Carl 

Rogers, que confia no ser humano e na sua tendência 

atualizante realizadora.  

Pode parecer que é uma coisa complicada, 

mas se essas três condições forem garantidas: 

compreensão empática, respeito, aceitação 

incondicional e congruência, é possível ouvir essas 

pessoas e prevenir o suicídio. 

 Outras características não menos 

importantes, o CVV faz um trabalho de sigilo. A 

pessoa que liga para o CVV se não quiser não precisa 

falar nem o nome. Ela tem o sigilo garantido. Todos 

os voluntários são anônimos. Somos reconhecidos 

pelo nosso nome e nada mais. É um trabalho gratuito 

que funciona vinte e quatro horas por dia, o ano 

inteiro sem interrupção. 

O Setembro Amarelo é um movimento que 

vem trazer a discussão sobre o suicídio, 

principalmente a prevenção do suicídio no Brasil e no 

mundo. É em setembro porque o dia 10 é o Dia 

Mundial de Prevenção ao Suicídio e o mês  foi 

adotado como o mês, seguindo o exemplo do 

Outubro Rosa e do Novembro Azul. Então é o mês 

quando vamos falar da possibilidade, da prevenção 

do suicídio, com exposição de símbolos como balões 

e laço; com atuação junto aos meios de comunicação, 

em escolas, nas áreas da saúde. É apoiado 

mundialmente pela Associação Internacional para 

Prevenção do Suicídio. Na internet temos o site 

especifico Setembro Amarelo, e no Facebook 

também. 
 

O Setembro Amarelo começou muito tímido, 

em Brasília, com essas instituições: CVV, Conselho 

Federal de Medicina e Associação Brasileira de 

Psiquiatria. Ganha força em 2015 - mostrarei 

algumas imagens rapidamente - e, em 2016, nesse 

momento, ganhando mais força ainda.  

Então, um apelo para este espaço é que 

consigamos definir políticas públicas, que façam com 

que em 2017, 2018 e 2019 o movimento se fortaleça 

ainda mais.   

Por exemplo, temos algumas edificações que 

foram iluminadas: o Cristo, o Estádio Beira Rio, a 

Ponte Anita Garibaldi, o próprio Planalto, e em 

Fortaleza. 

Alguns destaques: Tivemos várias ações nas 

ruas, boa parte iniciadas pelo CVV, com faixas em 

estádio de futebol, panfletagens, motoatas. Enfim, 

várias atividades para chamar a atenção da sociedade. 

O que estamos solicitando, apontando neste 

momento? Existe um grupo de trabalho de prevenção 

de suicídio. Esse grupo precisa ser fortalecido. 

Precisamos da formação de um comitê organizador 

do Setembro Amarelo, para que o movimento 

fortaleça seu objetivo; leis que possam garantir 

estratégia da  prevenção de suicídio. No Brasil, em 

2006, foi elaborado o Plano Estratégico para a 

Prevenção do Suicídio, mas a implementação ainda 

está mais lenta; verbas orçamentárias, principalmente 

porque é uma questão de saúde pública; capacitação 

de profissionais de diferentes áreas; o envolvimento 

de diversos setores da sociedade, no mínimo o 

pessoal da saúde, da educação, da comunicação 

social; ações no interior do estado, várias cidades 

tendo a questão do suicídio como uma situação 

difícil.  

Poderia falar de vários outros tópicos, mas 

me centrarei nesse item. Poderia falar dos mitos e 

verdades, de fatores de proteção, mas gostaria de 

destacar que um dos achados dos resultados dos 

estudos é que é possível reduzir o acesso das pessoas 

que estão pensando em suicídio para que ela efetive. 

Como seria a redução dos acessos? Por exemplo, o 

agricultor que tem contato com agrotóxicos, por si só, 

tem seu sistema neurológico afetado, que pode 

desencadear um processo de depressão e, vivendo 

numa situação de sofrimento, pode tentar se matar. 

Então, deve reduzir o uso de agrotóxico e a venda. 

Isso é muito importante.  

Há também a questão do enforcamento, o uso 

de armas, principalmente as de fogo, e a precipitação 

que é o termo técnico para quedas, para pessoas que 

se atiram.  
 

Temos um caso muito forte no Espírito 

Santo, que é a Terceira Ponte. Poderíamos fazer uma 

análise dos dados, que queremos destacá-los: em 

2014, houve no Espírito Santo cento e cinquenta e 

oito notificações de suicídio, e na Terceira Ponte 

foram doze ocorrências, que representa quase dez por 

cento.  

Queremos chamar a atenção que a prevenção 

do suicídio no Espírito Santo não se reduz somente à 

Terceira Ponte. A Terceira Ponte é uma questão 

importante, difícil e que precisa ser enfrentada. 

Houve quarenta e três tentativas e, de fato, doze 

pessoas se mataram. Mas essas quarenta e três 

tentativas fazem com que a repercussão na sociedade 

seja muito grande. Então, as pessoas que tentam se 

matar por outras formas, continuam silenciadas, 

continuam não vistas pela sociedade. Precisamos de 

nos atentar para isso. Se em números absolutos a 

Terceira Ponte não é tão expressiva, mas a 

mailto:vitória@cvv.org.br
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repercussão disso é muito forte.  

Essa é a frase que precisamos reter desta fala: 

é possível prevenir nove em dez ocorrências. E 

precisamos fazer alguma coisa.  

Agradeço a atenção de todos. Deixo também 

alguns dados do CVV e espero que consigamos 

valorizar a vida. Esse é o principal objetivo de 

estarmos aqui.  

 

O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - Senhora 

Presidenta, parabenizo o Senhor Deputado Guerino 

Zanon por trazer a esta Casa de Leis este assunto tão 

importante que é de conhecimento de poucas pessoas. 

Mas temos que bater nessa tecla. S. Ex.ª, felizmente, 

com sua sensibilidade e atuação, não só em Linhares, 

mas também nesta Casa de Leis trouxe este debate 

muito importante.  

Lembro que a Comissão de Saúde enviou ao 

senhor Geraldo Dadalto o Ofício CSS n.º 466/2016, 

solicitando a iluminação das colunas da Terceira 

Ponte. E S. S.ª nos respondeu o seguinte:  
 

Prezado Senhor,  

 

Em atenção ao ofício 

supramencionado, informamos que 

estamos com a programação para a 

iluminação dos pilares da 3.ª Ponte 

na cor amarela, apoiando a 

campanha do “SETEMBRO 

AMARELO – MÊS DE PREVENÇÃO 

DO SUICÍDIO” a partir do dia 

12/09/16, uma vez que entre o dia 

01/09 e 12/09/2016, em homenagem 

à Semana da Pátria os pilares da 

Terceira Ponte serão iluminados nas 

cores verde e amarelo.  

 

Quero lembrar que está presente neste 

plenário o meu querido amigo Faroni, filho do 

Doutor Faroni, meu saudoso amigo, que foi nosso 

companheiro de plantão na Pró-Matre, e da Dona 

Ilza, uma das melhores enfermeiras do nosso estado. 

Já fizemos algumas reuniões no nosso gabinete sobre 

isso.  

Parabenizamos mais uma vez o Senhor 

Deputado Guerino Zanon e lembrar que a 

programação de setembro, hoje, dia 05, S. Ex.ª trouxe 

os senhores para falarem sobre isso; no dia 13, terça-

feira, às 9h, debateremos essa questão na Comissão 

de Saúde; no dia 14, quarta-feira, na sessão ordinária 

teremos a supressão do Grande Expediente para falar 

sobre a questão do suicídio; no dia 23, sexta-feira, 

das 14 às 18h, teremos um seminário, também 

requerido pelo nosso querido Deputado Guerino 

Zanon, sobre o mesmo tema, e no dia 24, sábado, 

teremos um seminário no cineteatro da UVV, das 8 

às 12h.  

 É sempre bom falar sobre o suicídio. Lembro 

que no meio médico existe uma incidência muito 

grande com relação ao suicídio. Dentre as 

especialidades, o anestesista é o que mais se suicida, 

exatamente por causa do conhecimento da 

manipulação das drogas. Então, precisamos discutir 

sempre sobre o suicídio.  

 Este ano, duas amigas pularam da Terceira 

Ponte. Uma é vizinha do meu prédio e a outra é uma 

enfermeira de Cachoeiro de Itapemirim, filha de uma 

grande amiga da região. O suicídio existe e não tem 

vacina - como falamos da queimadura há prevenção.  

 Parabéns. Fico muito sensibilizado de te 

ouvir falar que tem que pagar para trabalhar. Isso é 

verdade. É preciso pedir favor e pagar para trabalhar 

para salvar vidas. Parabéns aos senhores.  

  

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório.  

 

 O Sr. Padre Honório – (PT) – Senhora 

Presidenta, venho parabenizar a equipe.  

Hoje, estamos fazendo o sepultamento de um 

jovem em Nova Venécia que se suicidou. Neste 

momento, por providência, não diria coincidência, 

uma pessoa me ligou pedindo ajuda para encontrar 

um lugar porque está extremamente depressiva e 

pensando em suicídio.  

 Depois, gostaria de pedir as informações 

sobre como fazermos esse encaminhamento. 

Obrigado.  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Guerino Zanon.  

 

O Sr. Guerino Zanon – (PMDB) – Senhora 

Presidenta Luzia Toledo, minha querida líder do 

PMDB; Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos; 

Mariléia; Silvia; Jobson; toda a equipe; Maria do 

Carmo; Linik; Joselio; Carlos José Faroni, que foi 

citado pelo Senhor Deputado Doutor Hercules; Rita e 

Raimunda, obrigado pela oportunidade que me deram 

de ser o Deputado proponente da vinda dos senhores 

e das senhoras a esta Casa de Leis.  

As falas foram esclarecedoras. Temos poucos 

Deputados em plenário, mas a vozes dos senhores 

chegam aos lares da maioria dos capixabas através da 

TV Ales. Esse é o objetivo. Agradeço ao nosso 

Senhor Deputado Doutor Hercules, Presidente da 

Comissão de Saúde, dar a mim a oportunidade de 

fazer essa convocação.  

V. S. ª falou dos agricultores. Nesta 

Assembleia Legislativa, o Senhor Deputado Padre 

Honório vem chamando atenção para os agrotóxicos, 

o que eles influenciam no sistema nervoso das 

pessoas e ao que podem levar. As falas vão ao 

encontro ao que alguns colegas têm insistentemente 

falado neste plenário. É pena que os órgão 

responsáveis ainda só saibam produzir e produzir, 

mas cuidam muito pouco, não é Senhora Deputada 

Luzia Toledo?  

Tive a oportunidade de estar com esse grupo 
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em Linhares há dez ou quinze dias. Saí do encontro 

por volta de 11h, e fui visitar um local em um bairro. 

Ao chegar à região, havia dois casos de suicídios. A 

população não toma conhecimento até devido a um 

acordo com a grande imprensa para que não se 

divulgue porque sabemos o que isso provoca em uma 

escala, logo em seguida. Mas o assunto precisa ser 

debatido. Não temos nenhuma dúvida com relação a 

isso.    

 O Senhor Deputado Amaro Neto, outro 

entusiasta do trabalho dos senhores – precisou sair 

porque tem entrevista agora –, relatou-me que um 

membro da família dele foi salvo por uma equipe 

como a dos senhores na Austrália. É uma equipe de 

saúde pública bancada com recursos públicos. A 

pessoa foi salva pela intervenção de pessoas de boa 

vontade como os senhores.  

 O mínimo que podemos fazer neste momento 

é dar o direito à voz, por meio desta Casa de Leis. 

Volto a falar que agradeço imensamente a 

oportunidade de ter sido o Deputado proponente 

deste momento.  

 Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Senhora 

Presidenta.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos.  

 

 O Sr. Enivaldo dos Anjos – (PSD) – 

Senhora Presidenta, cumprimento o Senhor Deputado 

Guerino Zanon pela sua preocupação com a questão, 

dando a esta Casa a oportunidade de participar desta 

manifestação e, especialmente, transmitir para toda a 

Grande Vitória e para os municípios de Cachoeiro de 

Itapemirim, Guarapari, Linhares e São Mateus, que a 

TV Ales atinge.  

A TV Ales tem hoje cerca de oitocentas mil 

pessoas que a assistem constantemente, e isso faz 

com que toda apresentação seja conhecida por várias 

pessoas. Gostaria de informar que o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio tem um projeto de lei nesta Casa, 

que está, inclusive, em regime de urgência – e há três 

semanas não se consegue votar este regime de 

urgência – com relação a colocar uma tela na 

Terceira Ponte, para dificultar o acesso àquelas 

facilidades que existem para a prática de suicídio que 

temos, frequentemente, tomado conhecimento. Isso 

seria necessário ou é necessário? Vocês têm algum 

estudo sobre isso? 
 

 A SR.ª MARILÉIA TENÓRIO DIONÍSIO 

– É importante destacarmos que toda e qualquer 

iniciativa que venha a reduzir o acesso é importante e 

o CVV apoia. Mas precisamos compreender as 

situações. Os dados mostram que tivemos cento e 

cinquenta e oito suicídios no estado em 2014. Doze 

foram na Terceira Ponte. Essas doze pessoas 

merecem nosso respeito e mereciam que tomássemos 

alguma atitude? Sim!  

O CVV não vai dizer que temos a 

competência técnica para analisar e avaliar isso, que 

deve ser feito por órgãos competentes. Os dados 

estão mostrando que existem outras situações, 

também. Hoje, por exemplo – o pessoal da saúde 

sabe muito disso – todos sabem da quantidade de 

farmácias, em cada esquina, vendendo medicamentos 

como se vendessem pão e água. As pessoas estão 

consumindo e tendo, dentro de casa, uma farmácia, e 

têm acesso a esses medicamentos, 

indiscriminadamente. Existe também estatística com 

relação ao porte de armas de fogo.  

Não vou responder, em nome do CVV, o que 

precisa ser feito na Terceira Ponte. Mas alguma coisa 

precisa ser feita, tanto pelos números que estão 

registrados como pela questão emblemática que a 

Terceira Ponte alcançou, infelizmente. É uma 

maneira de chamar a atenção da sociedade, e os 

outros casos ficam silenciados.  

O que precisa ser feito, no nosso 

entendimento, é esse movimento de conscientização, 

de falar. Por exemplo, como se reduziu o número de 

mortes por câncer? Como é que se trata a  dengue? 

Com campanhas explicando quais são os sintomas, 

quais são os fatores, a quem recorrer, quando 

recorrer, por que recorrer. Isso precisa ser tratado de 

uma maneira mais ampla.  

Embora pareça ser uma solução fácil dizer 

que a tela precisa ser colocada, - o CVV entende que 

sim, para redução do acesso, para ter dificuldade - 

precisa ser feito um estudo. Isso precisa ser levado a 

sério, e esperamos que a Casa contribua neste 

sentido, também.  
 

O Sr. Enivaldo dos Anjos – (PSD) – 

Gostaria de fazer só uma última observação. De que 

forma, além dessa que o Senhor Deputado Guerino 

Zanon fez hoje, a Assembleia poderia contribuir? O 

que seria possível? Seria interessante criarmos uma 

comissão especial para discutirmos este assunto com 

os deputados, principalmente os presentes nesta 

sessão: Senhores Deputados Sergio Majeski, Doutor 

Rafael Favatto, Guerino Zanon, Doutor Hércules, 

Padre Honório, Luzia Toledo? Essa discussão, por 

televisão ou na Assembleia Legislativa, seria útil? 

Outra questão: vocês têm alguns dados que 

mostram a quantidade de jovens bebendo. Estamos 

ficando muito preocupados e tenho lido muito sobre 

isso. Mas são jovens, mesmo. E bebendo demais. Fui 

a uma festa e tinham uns vinte caídos. Antes mesmo 

de a festa começar, tinham uns vinte caídos pelo chão 

afora. Deu para ver que eram jovens até de certo 

poder aquisitivo. Tem alguma demonstração de 

informações com relação a isso? Há suicídio 

relacionado a isso ou o que isso tem influenciado na 

avaliação de vocês?  

 

A SR.ª MARILÉIA TENÓRIO DIONÍSIO 

– Agradeço a oportunidade de dizer.  
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São várias frentes para fazer a prevenção. 

Uma das coisas que já se sabe, com os estudos sérios 

feitos, é a associação de tentativa de suicídio com 

questões de transtornos. O uso de qualquer tipo de 

droga é um fator que aumenta a chance. É um dos 

fatores, não é o único e não quer dizer que é aquele.  

Outra situação muito trágica e silenciada: o 

maior índice, o maior número de pessoas que tentam 

suicídio, até um tempo atrás, era de pessoas acima de 

sessenta e cinco anos de idade. Pessoas que vêm 

perdendo mobilidade, saúde, amigos, expectativas, 

sonhos, que vêm vendo a vida passar. Com pessoas 

acima de sessenta e cinco anos de idade, é importante 

que se tenha esse cuidado, porque é um fator de risco. 

São vários. O importante é que comecemos a 

discussão, seja nesta Casa, na televisão, criando 

comissões, fortalecendo o Setembro Amarelo. 

Por exemplo, citamos o fortalecimento do 

grupo de trabalho, a maneira como se aborda na 

mídia. Sabemos, sim, que existe o risco de por causa 

de uma abordagem mal feita se atingir pessoas que 

estão se sentindo fragilizadas. Precisamos repensar 

isso com a mídia. Se por um lado entendemos que 

eles têm a orientação de não falar, hoje sabemos que 

silenciar, que o silenciamento é mais nocivo. 

Precisamos aprender a falar do assunto com 

seriedade, indicando os sinais, como fazer, a quem 

recorrer, ter os profissionais da saúde capacitados, ter 

os espaços. Tudo isso, entendo que a Casa pode, 

formando comissões, grupos, fazendo projetos, a 

campanha do Setembro Amarelo, contribuir com a 

iluminação e com a divulgação. Tudo isso é possível 

de ser feito. (Muito bem!)  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Gostaria de, já indo para a 

finalização da fala do CVV, cumprimentar o Senhor 

Deputado Guerino Zanon. Conheço esse trabalho. Já 

participei. É um espetacular trabalho de voluntários. 

Quando participei, doava do meu tempo – e era assim 

o termo – duas horas por semana para ouvir. Era 

advogada da Companhia Docas do Espírito Santo.  

Sinto que evoluiu muito. Ouvi a palavra do 

presidente, da Silvia e agora a sua, e sinto que 

evoluiu muito, mas tem as mesmas características do 

início do CVV, que em Vitória era à rua Sete de 

setembro. Começamos ali. Era um grupo de 

voluntários. É muito bom que a sociedade tome 

conhecimento, Senhores Deputados Guerino Zanon, 

Doutor Hércules, Padre Honório, Sergio Majeski, 

Doutor Rafael Favatto e Enivaldo dos Anjos, porque 

muitos nem sabem o que é CVV. 

Gostaria de chamar a atenção, Senhor 

Deputado Guerino Zanon, para a imprensa. Hoje 

estamos prestando um grande serviço nesta Casa 

porque temos a TV Ales e as jornalistas da 

Assembleia, mas, neste momento, não há jornalistas 

de fora da Casa. É uma pena porque este é um 

assunto extremamente importante, e a mídia não tem 

dado importância.  

Já participei e conheço esse trabalho de perto. 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, já evitei que 

uma pessoa se suicidasse, ouvindo-a, deixando-a 

falar até o extremo. Ela vai falando, Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, falando, falando, falando, 

falando e quando sente que colocou tudo para fora, 

vê que a vida dela é importante e que não vale a pena 

se suicidar. Mas ela começa falando que quer se 

suicidar, que quer morrer, que não tem mais sentido a 

vida dela, e vamos ouvindo.  

Quando vamos para o CVV, não vamos para 

falar. Eu gosto muito de falar, todos nós, deputados, 

gostamos, mas não vamos lá para falar, vamos para 

ouvir as pessoas que estão desesperadas.  

Darei uma opinião, mas quem sou para dar 

opinião!? Quem pode dar opinião melhor é o Senhor 

Deputado Doutor Hércules, presidente da Comissão 

de Saúde. S. Ex.ª faz isso com esmero e com 

competência muito grandes. Mas a minha opinião é 

que se criasse dentro da própria Comissão de Saúde 

uma subcomissão para trabalhar essa questão. É uma 

questão realmente muito séria, para a qual vale a 

pena ter um grupo de estudo, para conversar e 

participar. 
 

 Em Portugal há o botão do pânico, que 

também presta esse serviço do Centro de Valorização 

da Vida. Só ouvem. O botão do pânico que há em 

Vitória contra a violência doméstica, contra a mulher 

e a família, lá eles têm para o suicídio. A pessoa fica 

com o botão do pânico e, quando vê que não tem com 

quem conversar, ela liga para o botão do pânico. 

 Em nome de todos os meus colegas, até dos 

que não estão presentes, mas com certeza assistirão, 

porque este programa será repetido, agradeço a 

contribuição do Senhor Deputado Guerino Zanon, 

que trouxe um assunto tão importante para ser 

discutido nesta Casa. E parabéns a vocês, porque 

realmente estão trabalhando um voluntariado de 

valor, um voluntariado com muito respeito, um 

voluntariado que tem realmente feito uma prevenção 

muito grande relacionada à perda da vida. Parabéns e 

agradeço aos que vieram! Muito obrigada! 

 Estamos literalmente às ordens. Vou me 

colocar às ordens do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, nosso colega. Se pudermos criar uma 

subcomissão, conforme o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos falou, seria uma subcomissão para ouvir o 

estado todo. 

 Muito obrigada! Parabéns às pessoas de 

Linhares por terem vindo! Parabéns a todos que estão 

conosco!  

 Concedo a palavra ao senhor Piero Angeli 

Ruschi, biólogo, para falar sobre o meio ambiente e 

sobre o museu Mello Leitão, de Santa Teresa, assunto 

que merece toda a atenção de todos que estão nos 

ouvindo. Foi um requerimento feito por mim. Piero 

Angeli Ruschi é filho de Augusto Ruschi e já esteve 

nesta Casa sendo homenageado pelo trabalho que 

vem fazendo. Quero cumprimentar também a senhora 

Marilande Angeli, sua mãe, que o está 

acompanhando.  
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 Antes que o Piero comece a falar, deixem-me 

registrar a presença da nossa escola. Pensaram que 

tinha esquecido, mas não esqueci! Estamos com 

quarenta e um alunos, acompanhados dos professores 

Fábio Campos e Cláudia Morais, da escola Senai 

Civit, de Serra, nas galerias. Queria que todos se 

levantassem para a TV Ales registrar a presença de 

vocês! 

 Estamos numa sessão ordinária. Todo 

primeiro dia do mês, o Grande Expediente é 

destinado ao uso da Tribuna Popular. Cada deputado 

apresenta um nome para falar sobre um assunto. 

Vocês tiveram a oportunidade de ver o que é o CVV, 

Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho 

feito por voluntários. Agora sairemos da “vida”, mas 

entraremos na “vida” novamente, pois falaremos 

sobre o meio ambiente. O biólogo, filho do nosso 

Augusto Ruschi, falará sobre o nosso Museu Mello 

Leitão, de Santa Teresa. É um momento 

extremamente importante. Muito obrigado a todos 

por visitarem a Assembleia Legislativa e 

acompanharem os nossos trabalhos! 

 Concedo a palavra ao biólogo Piero Angeli 

Ruschi. 
 

 O SR. PIERO ANGELI RUSCHI – (Sem 

revisão do orador) – Agradeço à Presidente Luzia 

Toledo o convite, cumprimentando-a, estendendo 

meus cumprimentos às demais autoridades presentes.  

 Trago esse tema que é tão importante para a 

nossa sociedade capixaba, que é o Museu de Biologia 

Mello Leitão. Assim que cheguei à Assembleia 

Legislativa hoje, lembrei-me que estive aqui, há 

alguns meses, em Dezembro de 2015, a convite do 

Deputado Padre Honório e dos demais representantes 

da Casa, para receber uma homenagem a meu pai, o 

cientista Augusto Ruschi, em função de seu 

centésimo aniversário de nascimento, uma 

comemoração a esse passo simbólico de sua história. 

Recebeu essa homenagem e o reconhecimento de 

todos os deputados e autoridades do nosso estado. 

 Trato hoje de um tema tão próximo e tão 

oposto. Peço diretamente o apoio dos nossos 

representantes para salvar o Museu de Biologia 

Professor Mello Leitão. Explicarei o porquê desse 

apelo tão dramático à salvação do Museu. Isso 

mesmo! Não tenho outra palavra para definir o que 

está acontecendo com o Museu Mello Leitão.  

 Começo com uma frase de um renomado 

poeta chinês: Quando a história é apagada, os 

valores morais da sociedade se vão junto com ela. É 

exatamente isso que não podemos deixar acontecer 

com o Museu Mello Leitão. É uma instituição 

atrelada aos valores morais da natureza, dos valores 

da conservação do meio ambiente da mata atlântica, 

que foram tão sentidos pela população em função da 

luta do patrono da ecologia do Brasil.  

 Inicio falando sobre a importância dos 

museus. Nesse slide temos duas definições de museu, 

de acordo com o Conselho Internacional de Museus e 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, Iphan. Em ambas as definições, reparamos 

que têm como característica marcante ser uma 

instituição permanente. A duração de um museu é tão 

eterna quanto a idade da humanidade; seu papel 

crucial é instruir, trazer conhecimento, educar a nossa 

sociedade. Por isso seu caráter eterno; é uma missão 

que não acaba nunca, que tem que ser retomada a 

cada geração, começando do zero. Existem outras 

características importantes como a necessidade de 

uma personalidade jurídica própria dos museus ou 

vinculada a uma instituição que a tenha.  

 Existe um trabalho de 2007, de Franco e 

Drummond, em que analisam as ideias do professor 

Cândido Firmino de Mello Leitão. Esse trabalho 

mostra a preocupação com a valorização do 

conhecimento e do conhecimento sobre a natureza 

gerada no país. O professor Mello Leitão traz a 

necessidade de um processo civilizado em que a 

ciência e o estado trabalhem juntos por esse legado 

de conhecimento, e compartilhem dessa 

responsabilidade. Isso tem um papel central no 

desenvolvimento do conhecimento científico. 

 Os museus: esse trabalho mostra o histórico 

dos museus em nosso país, marcado pela luta 

individual de cientistas, que se esforçavam para 

superar o descaso que a ciência e os museus recebiam 

do Estado. Isso em um aspecto histórico em que 

temos alguns exemplos, como o Museu Nacional do 

Rio de Janeiro, que passou quase cento e vinte anos 

abandonado pelo Estado, mas se manteve graças aos 

esforços desses cientistas, e o Museu Paraense Emilio 

Goeldi, que ficou abandonado por cerca de quinze 

anos também.  
 

 Então, a história do museu é muito dura. A 

história dos museus em si é muito dura. Mas é 

justamente essa dificuldade que atrela a ele o valor, 

porque o valor do museu é para todas as gerações, 

para a sociedade como um todo. O valor do Museu de 

Biologia Mello Leitão, em nosso Estado, é 

imensurável. Como disse, a história do museu está 

atrelada à história da conservação da Mata Atlântica, 

é a primeira instituição científica do Estado do 

Espírito Santo, possui valiosas coleções científicas, 

zoológicas e botânicas; dezenas de milhares de 

visitantes passam pelo museu todo ano. Então, o 

museu movimenta, inclusive, um fluxo significativo 

de turismo em nosso Estado e, principalmente, no 

município de Santa Teresa. E é uma instituição que 

apesar de ter lidado durante sua história com as 

dificuldades inerentes dos museus, conforme disse 

antes, vem sendo reconhecida ao longo do tempo; é 

uma instituição premiada, posto avançado da reserva 

da biosfera da Mata Atlântica, polo de educação 

ambiental da Mata Atlântica, reconhecido. O museu 

já ganhou alguns prêmios, como o prêmio Henry 

Ford de Conservação Ambiental.  

 Apesar de toda dificuldade com que o museu 

lidou em sua história, ele tem desempenhado seu 

papel. E aqui, no centro dessa figura temos o 

professor Mello Leitão, o mesmo professor analisado 
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na obra de Franco e Drummond.  

Tenho certeza que muitos de vocês conhecem 

essa foto da entrada do Museu de Biologia Mello 

Leitão. Essa entrada é a verdadeira entrada principal 

escolhida pelo fundador. Hoje essa entrada é tida 

como a secundária e as pessoas só passam por essa 

entrada sem se dar conta de que esse é o verdadeiro 

cartão de visitas de todos aqueles que entram no 

Museu Mello Leitão: A estátua do professor Cândido 

Firmino de Mello Leitão sob um tronco de pau-brasil. 

Aquela árvore plantada é um pau-brasil, ao lado de 

um canhão, que retrata, justamente, essa luta do 

museu pelo meio ambiente, que não foi uma luta fácil 

em nosso Estado. Todos nós conhecemos essa 

história. Aqui ainda podemos ver que essa foto foi 

tirada do site Terra Capixaba. Então, o museu, 

realmente, ilustra um ponto turístico fundamental de 

se visitar quando se passa pelo Espírito Santo.  

 O Museu Mello Leitão, do professor Cândido 

Firmino de Mello Leitão, está sendo, como disse no 

começo, ameaçado de ser extinto. O que exatamente 

ameaça a extinção do Museu Mello Leitão? É o 

processo de alguns descuidos que foram continuados 

apesar de nossos avisos. E não vou entrar em detalhe 

sobre quais foram esses descuidos que acarretaram 

essa insegurança jurídica em que o museu encontra-

se, esse risco e eminência de extinção. Aqueles que 

quiserem mais informações sobre isso disponibilizo-

me a prestá-las em outro momento. Mas hoje vou 

prender-me ao nosso caso principal, que é a salvação 

do Museu Mello Leitão. 
 

 Esse processo de vínculo tem o tratamento de 

cientistas que vêm tratando com descaso esse pedaço 

da história da ciência capixaba. E hoje, venho a esta 

Casa pedir ajuda do Estado pela salvação do Museu 

Mello Leitão, desse nosso patrimônio. Então, 

revertendo aquele quadro antigo do histórico dos 

museus do Brasil, onde se tinham cientistas lutando 

contra o descaso  do Estado. Hoje venho a esta Casa 

para reverter esse quadro, pedindo ao Estado ajuda 

contra o descaso dos cientistas porque é isso que está 

acontecendo com o Museu Mello Leitão e a sua 

iminência de ser extinto.  

 Uma pergunta que me faço e peço aos 

Senhores que se façam quando estiveram tratando do 

assunto é: por que precisamos acabar com a nossa 

própria história para criar um instituto nacional?

 Ninguém nunca me respondeu essa pergunta 

até hoje, desde 2013  no Museu Mello Leitão, quando 

começou o trâmite de vínculo ao MCTI. Um instituto 

nacional não pode se beneficiar de um museu de 

história natural? E um museu de história natural não 

pode se beneficiar de um instituto nacional de 

pesquisa? Como se deu isso? O Instituto Nacional da 

Mata Atlântica, INMA, tem trazido dois problemas 

sérios ao museu devido ao formato atual da sua 

denominação. Um problema é a transferência do 

patrimônio com a mudança do nome original. Ao 

passo que cria um novo instituto, extingue-se o nosso 

Museu de Biologia Mello Leitão. Como vimos, é um 

museu de história natural, é uma instituição 

permanente, imutável, não tem vantagem social. É 

um crime contra a sociedade extinguir o museu. Você 

pode daqui a quinhentos anos ir a Londres e visitar 

um Museu de História Natural.  

 Outro problema associado a isso, além da 

pulverização da história capixaba ao se extinguir o 

museu, é a criação de um novo instituto. Por quê? 

Porque como vamos ver a seguir, essa criação tem 

gerado uma insegurança muito grande, uma 

insegurança jurídica ao próprio instituto que ainda 

não foi criado e que, porventura, pode ser criado, e 

uma insegurança jurídica ao Museu Mello Leitão que 

vem sendo extinto. No caso da não criação de um 

instituto nacional, além de extinto, pode entrar em 

uma espécie de limbo. Veremos isso agora, esse tipo 

de insegurança.  

 O MCTI, ao longo dos últimos anos, sofreu a 

mudança de diversos gestores. Tudo isso tem a ver 

com a mudança do planejamento desse ministério, 

em especial a Lei n.º 12.954, que regulamenta o 

Instituto Nacional da Mata Atlântica e é a mesma lei 

que, ao regulamentá-lo, extingue o Museu de 

Biologia Mello Leitão. Essa lei vem sendo defendida 

como a solução para todos os problemas. É o milagre 

para esse problema, mas isso é absolutamente 

inverídico. Pelo contrário: essa lei prevê que a 

criação de um instituto depende da existência de um 

fundo orçamentário para esse instituto. Mas, na 

verdade, esse fundo não extingue. A regulamentação 

dessa lei sem a existência prévia de um fundo, de 

onde possam vir os pagamentos dos cargos, por 

exemplo, a funcionalidade verdadeira do instituto, 

digamos, não acontece porque regulamentar vai 

engessar a situação do Museu Mello Leitão. E ainda: 

aqueles que defendem a regulamentação dessa lei 

como a solução para todos os problemas, defendem 

que após a regulamentação da lei será feito um 

trabalho para recuperar a identidade histórica do 

Museu Mello Leitão. Ora, como pode isso? A lei que 

extingue o Museu Mello Leitão é a mesma lei. Então, 

extinguir o Museu Mello Leitão trará uma segurança 

para recuperar esse apagamento da história? Mas 

como isso tudo acontece? É melhor falarmos um 

pouco do MCTI para entender de onde vêm esses 

problemas.  
 

 O movimento que defende a criação do 

Instituto Nacional da Mata Atlântica, acima de tudo 

com a regulamentação como a solução para todos os 

problemas, tem tratado esse atraso desse processo, 

que já dura alguns anos, como uma simples 

indisponibilidade política. Como se fosse uma má 

vontade política, até mesmo cobrando dos Senhores 

da bancada capixaba  ações para acelerarem o 

processo de criação do Instituto Nacional da Mata 

Atlântica. Mas o problema, a meu ver, é muito mais 

embaixo do que indisponibilidade política.  

Aqui temos algumas explicações do professor 

Arquimedes Diógenes Cilone, que é um ex-secretário 

do MCTI, que estava envolvido nesse planejamento 
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do MCTI que basicamente constitui em tornar o 

MCTI, conforme as palavras do próprio professor 

Arquimedes, um grande barco que navega a 

altíssimas velocidades e, para isso, eles pretendiam 

inverter o sistema de produção de ciência e 

tecnologia e inovação no Brasil atual, que hoje é 

muita ciência, produz-se muita ciência no Brasil, um 

pouco de tecnologia e quase nada de inovação. Então, 

esse plano do MCTI era investir para aumentar e 

muito a produção de tecnologia e inovação porque a 

tecnologia e inovação no Brasil, hoje, são produzidas 

principalmente pela Petrobras e o restante é 

proveniente de importação. Eles queriam reverter 

esse quadro e uma das estratégias principais para 

reverter esse quadro, produção de inovação e 

tecnologia, era, inclusive, aumentar o investimento 

no setor de engenharia, principalmente a engenharia 

aeroespacial. Então, o Instituto Nacional da Mata 

Atlântica, o instituto dos biomas brasileiros, vêm de 

carona nesse plano do MCTI. Porém, o que 

aconteceu? Ainda em 2014, no início da instalação 

desse plano do Instituto Nacional da Mata Atlântica, 

tivemos a crise financeira brasileira que atrapalhou o 

andamento desse plano. Não é uma má vontade 

política, o problema é muito maior. E, apesar disso, 

esse movimento vem cobrando. Move INMA, move 

mesmo? A intenção, como eu disse, era apenas 

regulamentar a Lei n.º 12.954, mas não resolve 

porque cria, conforme eu disse, a instabilidade 

jurídica. Não existe um decreto que regulamenta o 

Instituto Nacional da Mata Atlântica e, se assim 

houver, o Museu Mello Leitão será extinto. Então, 

adianta regulamentar essa lei agora? Vão criar um 

orçamento? Porque a lei diz que o orçamento tem que 

ser prévio e o  governo está aí nesse sistema de cortes 

agora. Então, é uma situação que nos deixa na 

dúvida. Não podemos contar tanto com uma galinha 

dos ovos de ouro dessa. Temos que ter um plano B 

porque a ausência de um plano B, a ausência de 

cuidado  institucional com o Mello Leitão, está 

deixando-o numa corda bamba muito grande e quem 

vai perder é a sociedade capixaba inteira. Quais 

seriam as soluções para esse risco que o museu vem 

correndo agora? Essas soluções têm que visar duas 

metas principais. Uma é a manutenção da identidade 

institucional porque o museu não merece, em 

hipótese alguma, ser extinto como instituição; e outra 

é apoiar uma decisão que cria uma estrutura 

orçamentária para o Museu Mello Leitão ou para o 

instituto que, por ventura, venha a ser criado. Como 

isso pode ser feito? Basicamente revogando a Lei n.º 

12.954. O museu se manteria no Ibram, por 

exemplo. Os cargos existem... funcionaria. Mas 

vamos para alternativas mais favoráveis para a 

instituição que, de fato, convém ter o MCTI 

trabalhando com o Museu Mello Leitão para 

produção de suas atividades de ciência e educação 

ambiental. Uma simples transferência administrativa 

para o MCTI, transferência do patrimônio porque não 

há a necessidade de criação de um novo instituto e 

novos orçamentos, e o MCTI já trabalha de forma 

bem sucedida com museus, como tem o Mac e o 

Museu Paraense Emílio Goeldi.  

Uma terceira opção seria criar um Instituto 

Nacional da Mata Atlântica, por que não? Quero 

deixar claro aqui que não sou contra a criação de um 

Instituto Nacional da Mata Atlântica. As pessoas 

acham que venho aqui defender o Mello Leitão 

porque sou contra o instituto. De forma alguma. 

Sempre defendi que o instituto tem que existir e o 

museu também e eles devem trabalhar juntos. Não 

justifica extinguir um museu, a história do Espírito 

Santo, para criar um instituto no seu lugar. Então, a 

terceira opção seria sim criar um Instituto Nacional 

da Mata Atlântica e reinstitucionalizar o Museu 

Mello Leitão nessa mesma lei ao invés de extingui-lo 

e propiciar esse benefício mútuo institucional entre o 

Museu Mello Leitão e o Instituto Nacional da Mata 

Atlântica. Essa é a minha opção favorita.  

Finalizando, tenho uma frase desse estudo de 

Franco e Drummond, que estudam e citam o 

professor Mello Leitão, que já dizia naquela época: 

Em termos de memória, o desconhecimento pode ser 

a véspera do esquecimento. E é isso que temos que 

evitar. O meu apelo à bancada capixaba é que não 

deixemos nossa história ser apagada. Tenho 

acompanhado os acontecimentos, que agora já se 

acumulam há três anos, e posso afirmar que nossa 

história está sendo apagada neste momento. 

Agradeço a todos a oportunidade de falar 

hoje nesta Casa. Estou disponível para responder 

questionamentos. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Piero, apenas gostaria de 

agradecer em nome dos deputados presentes, 

Senhores Deputados Sergio Majeski, Janete de Sá, 

Padre Honório, Doutor Hércules e Guerino Zanon, e 

dizer que sua vinda a esta Casa é muito importante.  

Realmente não nos omitimos, não fomos 

silentes. O Governo do Estado tomou uma posição na 

mesma hora, mas penso que agora temos que ter 

outra retomada diante dessa constatação que V.S.ª 

traz a esta Casa hoje. Da mesma forma que falei 

sobre o grupo CVV, o Centro de Valorização da 

Vida, falo sobre nosso museu: temos que nos reunir e 

fazer um trabalho conjunto, não um trabalho isolado, 

de uma pessoa. Do modo como sempre foi feito em 

função do museu Mello Leitão, sempre foram os 

ambientalistas com alguns políticos.  

Coloco-me nessa direção, na minha posição, 

que sempre foi a mesma. Desde quando seu pai era 

vivo, sempre participei de tudo do museu. Com 

certeza vocês terão a voz do povo, que é a voz desta 

Assembleia. Não ficaremos silentes, vamos pegar 

toda essa documentação que V.S.ª acabou de 

apresentar, para vermos onde e como poderemos 

começar outro trabalho, tendo em vista que acabamos 

de fazer um há quatro ou cinco meses. Agora, 

começaremos um novo momento.  
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Claro que precisamos preservar a cultura do 

nosso Estado e o museu Mello Leitão faz parte da 

história do Espírito Santo e não pode, de forma 

alguma, ser dividido. É uma soma, é um conjunto e 

tem que ser preservado. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – Só 

reforçando, em parte, Senhora Deputada Luzia 

Toledo, o que V. Ex.ª disse.  

Piero, parabéns pela sua explanação e por 

essa luta. Sou natural de Santa Maria de Jetibá e 

conheço esse museu desde criança. Visitava o museu 

quando criança e depois, como professor de 

geografia, por muitas vezes levei meus alunos ao 

museu. 

Quando vemos esse tipo de decisão, nota-se 

muito claramente que são decisões feitas dentro de 

gabinete, não são decisões de quem conhece 

efetivamente a importância e o trabalho que esse 

museu tem. Hoje, para além do que esse museu 

representa quanto ao aspecto cultural, há também o 

que representa em termos de ciência, todo trabalho 

que ali já foi feito.  

Parabéns! Coloco-me à disposição, como a 

Senhora Deputada Luzia Toledo já disse: A 

Assembleia está à disposição nessa luta! Obrigado 

pela sua explanação. 

 

O SR. PIERO ANGELI RUSCHI – Eu que 

agradeço! 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA 

TOLEDO – PMDB) – Muito obrigada, Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 
 

O Sr. Padre Honório – (PT) – Apenas 

parabenizar o Piero. A luta que o pai teve para 

trazer toda a consciência ambiental não apenas 

para Santa Teresa, mas também para o País e o 

para o mundo.  

Parabenizar sua mãe, que está presente e 

que é uma guerreira, que conduz aquele museu 

com a presença e com uma ideologia realmente 

muito forte, preservando a memória do Augusto 

Ruschi. 
Tive a oportunidade de ser diretor da escola e 

criamos, na época, o curso de Ciências Biológicas, 

com licenciatura e bacharelado, inspirado na presença 

do museu. Esse foi o motivo de termos criado o curso 

de Ciências Biológicas, pela importância que tem o 

museu. Fechar o museu significa fechar Santa Teresa, 

porque é a principal referência daquele município é 

aquele museu.  

Acredito que a luta que o seu pai teve é a 

mesma luta que V.S.ª está tendo e que continuará 

tendo para defender este legado do seu pai. Parabéns. 

Colocamo-nos à disposição naquilo que 

precisarem. Parabéns e obrigado. 

 

O SR. PIERO ANGELI RUSCHI – Eu que 

agradeço.   

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) -  Concluindo, quero mais uma vez 

agradecer sua vinda a esta Casa. Piero, V.S.ª me 

surpreendeu com sua palestra sobre a situação deste 

momento que o museu está vivendo. Tenho certeza 

que a sociedade do Espírito Santo, que está 

acompanhando os trabalhos desta Casa, percebeu 

claramente que não podemos ser omissos. Temos que 

trabalhar nessa direção. Como V.S.ª observou, três 

deputados se colocaram e todos os demais, que não 

falaram, é porque ainda tem um grupo grande que 

ainda falará sobre a apicultura. Por isso, não 

continuamos o debate.  

Quero agradecer à Marilande. Repetirei a 

frase do Senhor Deputado Padre Honório: a senhora 

realmente é uma guerreira e temos muito respeito 

pelo seu trabalho e muito respeito pelo filho de 

Augusto Ruschi, que é o Piero, que nunca chega 

nesta Casa sem ter uma bagagem. Está sempre com 

uma bagagem, recarregando a mesma história do pai. 

Parabéns.  

Parabéns também ao Século Diário, que deu 

uma cobertura muito grande à vinda do Piero nesta 

Casa hoje. É isso que precisamos, da imprensa vendo 

essas causas que são importantes para o Estado, 

assim como o CVV, o Centro de Valorização da 

Vida, que acabou de sair.  

Agradeço muito, Piero. Que Deus o abençoe. 

 

O SR. PIERO ANGELI RUSCHI – 
Obrigado. Eu que agradeço. (Muito bem!)  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (LUZIA TOLEDO 

- PMDB) -  Concedo a palavra  ao senhor Eraldo 

Angeli, da Federação Capixaba das Associações de 

Apicultores, para debater sobre a apicultura 

capixaba. Requerimento feito pelo Senhor Deputado 

Padre Honório.   

O Eraldo representa a Federação Capixaba 

das Associações de Apicultores, que estão todos aqui, 

o Estado inteiro presente. Tenham a certeza que terão 

meia hora para falar e debater o assunto. 

Tenho que atender ao Piero e, por isto, passo 

a presidência ao Senhor Deputado Padre Honório, 

para que dirija os trabalhos daqui para frente, porque 

acho extremamente importante essa discussão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) – Obrigado, Senhora Presidente 

Luzia Toledo. Obrigado, membros da Federação de 

Apicultores do Estado do Espírito Santo. 

Concedo a palavra ao senhor Eraldo Angeli, 

que, abrindo para o debate, fará uma explicação sobre 

essa atividade tão rica do Estado do Espírito Santo, 

que é a preservação da vida. Não apenas a produção 
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do mel, mas é a preservação da vida. Como disse 

Einstein, o dia em que morrer a última abelha, o 

planeta também acabará morrendo. 
 

O SR. ERALDO ANGELI – (Sem revisão 

do orador) – Uma boa tarde, já praticamente uma 

boa noite, a todos que se fazem presentes. 

Cumprimento, primeiramente, o Senhor 

Deputado Padre Honório, presidindo a sessão neste 

momento, os Senhores Deputados que se fazem 

presente e todos que estão nos ouvindo neste exato 

momento pela TV Ales. 

 Vim falar um pouquinho sobre o trabalho da 

Federação dos Apicultores, mas o que deixo em 

aberto a vocês, mais ainda aos Senhores Deputados, é 

a importância da abelha - na polinização - no nosso 

meio ambiente. Digo para vocês que somos a 

Federação Capixaba das Associações de Apicultores 

do Espírito Santo, constituída em 2010. Passei a ser o 

presidente desta Federação a partir da administração 

de 2013 a 2015, e estou no cargo, novamente, de 

2015 a 2017.  

 A nossa Federação não é composta por um 

município, mas por uma diretoria que trabalha com 

cabeças pensantes, com grupo de pessoas, de vários 

lugares. Sou o presidente da Federação e sou do 

município de Águia Branca; o secretário da nossa 

Federação é do município de Pancas; o vice-

presidente é de Jaguaré; o tesoureiro é de Domingos 

Martins; os membros do conselho fiscal, que 

trabalham com as nossas associações, são de Alto Rio 

Novo, São Mateus, Aracruz e São Gabriel da Palha. 

Digo aos senhores, às senhoras e a todos que 

estão nos ouvindo e nos vendo neste momento, que é 

um trabalho da apicultura em nível estadual que 

vocês terão o prazer de ver. A Federação Capixaba da 

Associação de Apicultores é uma pessoa jurídica de 

direitos privados, sem fins lucrativos, de duração 

indeterminada e sempre em conformidade com a 

legislação aplicada em rigor. Estamos realmente com 

todo o nosso trabalho documentado e dentro da 

legitimidade e dos trâmites legais. 

 Como já disse, a Federação Capixaba da 

Associação de Apicultores foi fundada em 22 de abril 

de 2010 e revitalizada em 17 de junho de 2013, 

quando assumi. A nossa missão é fortalecer a cadeia 

produtiva da apicultura do Espírito Santo buscando 

parcerias, apoiando as associações de apicultores e 

com iniciativas de promoção de desenvolvimento 

tecnológico, econômico, social e ambiental. A nossa 

visão é ser reconhecida como setor sustentável, com 

cadeia produtiva integrada, economicamente viável, 

ambientalmente correto, socialmente justo e de alta 

produtividade. 

 A Fecapis representa dezoito associações de 

apicultores. Estamos com dez associações que 

representando as nossas pessoas. Temos as 

associações de Águia Branca, Ecoporanga, São 

Domingos do Norte, Jaguaré, Pancas, Afonso 

Cláudio, Domingos Martins, Viana. E hoje, na parte 

da manhã, tivemos a reunião do grupo gestor, o nosso 

trabalho, e tivemos a honra de receber a presença de 

mais uma associação, que veio se vincular à gente: 

Marilândia. Então, a partir de março do ano que vem, 

dentro da nossa assembleia estaremos em dezenove 

associações.  

Mas tem mais associações. Governador 

Lindenberg já está querendo se vincular; em 

Mantenópolis estamos fazendo um trabalho das 

associações de apicultores que estão se fortalecendo, 

querendo vincular e trabalhar conosco nesta parceria, 

neste bem comum para a nossa atividade de 

apicultura. 

Hoje, nas nossas dezoito associações, dez que 

se fazem presentes nesta Assembleia Legislativa. 

Temos em torno de duzentos e cinquenta famílias de 

apicultores ligadas diretamente à Fecapis. 

Trabalhamos com mil pessoas envolvidas 

diretamente, mas se formos colocar para as senhoras 

e senhores que estão ouvindo e nos vendo neste 

momento, calculamos que estamos em torno de mil e 

quinhentas pessoas aproximadamente que direta e 

indiretamente já fazem este trabalho. 

Esse trabalho não é só na produção do mel. 

Quando venho falar desse trabalho, venho falar da 

produção de mel, própolis, pólen, cera, de produtos 

artesanais a partir da cera, da composição de produtos 

que vêm sendo trabalhados a partir do mel; é todo 

esse trabalho e desenvolvimento que a gente vem 

trazer e agregar ao nosso produto com 

sustentabilidade e renda que até então, em 2008, 

estava esquecida. O trabalho de 2008 voltou a trazer 

e a dar esperanças e forças para começarmos a 

trabalhar, a trazer aos senhores a importância da 

nossa abelha na polinização. 
 

Hoje nosso plantel de colmeias dentro do 

Estado, das associações organizadas, é em torno de 

vinte mil colmeias. O que venho trazer aos senhores é 

uma produção de quinhentas toneladas de mel 

produzido no Espírito Santo. E esta produção vem 

agregar a nós apicultores a rentabilidade no lucro 

sustentável, num trabalho que vemos do nosso suor, 

de vestir o macacão, pegar o fumegador e ir para o 

campo. Só que aqui, senhores, estas vinte mil 

colmeias trazem aumento na polinização das culturas 

da melancia, do melão, do morango, do café, 

especialmente o café que estamos trabalhando, o café 

conilon robusta, de vinte e cinco por cento. Esta 

pesquisa foi comprovada no sul do Estado. Mas 

estamos queremos buscar, para dizer aos senhores e 

senhoras, que no café conilon pode chegar a quarenta 

e cinco por cento. Não temos pesquisas, não podemos 

provar, ainda. Queremos trabalhar com esta Casa de 

Leis para pesquisar realmente e mostrar 

cientificamente o quanto a abelha aumenta a 

produtividade. Já se tem pesquisas do que estou 

dizendo. 

Faço parte de uma câmara técnico-setorial do 

mel, em Brasília. Até então, na soja, as abelhas não 

tinham influência. E um grande pesquisador nos 

apresentou em Brasília, no último dia 15 deste mês, 
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que ela aumenta aproximadamente de treze a quinze 

por cento também da soja. Os produtores de soja 

estão contratando os apicultores para levar a sua 

colmeia no período de floragem. A mesma coisa, 

estamos fazendo no café.  

Tem um apicultor nosso, de Aracruz, com um 

número expressivo de colmeias que já está alugando 

as colmeias para os produtores de café colocá-las ao 

redor da sua cultura para assim melhorar a produção 

de café. E já sentiu o diferencial na última colheita de 

2015 porque a de 2016 sabemos que foi 

comprometida pela estiagem e pela seca, mas a de 

2015 foi provado que melhorou em muito a sua 

produção de café conilon.  

Esta nossa federação é vinculada à 

Confederação Brasileira de Apicultura, que é 

nacional. E hoje o diretor dela está em Sergipe. Mas 

faço parte desta comissão e participo diretamente na 

câmara setorial do mel, da cadeia produtiva do mel, 

em Brasília. A cada três meses tenho também a voz e 

a vez de sentar-me junto ao Mapa e discutir os rumos 

da apicultura, tanto capixaba quanto regionalizada e 

em nível nacional.  

Objetivos que já traçamos: tivemos a honra e 

a oportunidade de criar e participar do Pedeag. Foi 

feito um levantamento pelo governo estadual e 

tivemos a honra de participar. Até 2030 fizemos esse 

planejamento.  

Qual o nosso objetivo? Melhorar, fortalecer a 

geração de renda dos apicultores, através de 

introdução e ampliação de novas tecnologias, 

estimulação e associativismo e cooperativismo; 

fortalecer e consolidar a base produtiva do setor; 

diminuir o grau de informalidade do setor. 

Hoje temos setenta e oito municípios e 

apenas dezoito estão integrados. Queremos trazer 

todo o estado para essa atividade.  

Hoje temos uma procura de no mínimo cem 

toneladas de mel por mês. Se tivéssemos no Espírito 

Santo como trabalhar, teríamos como comercializar e 

vender para outros países. Mas o nosso estado só 

produz quinhentas toneladas. Então precisamos nos 

fortalecer. 
 

Em todo o estado do Espírito Santo há 

apicultores. Queremos chegar com essa informação a 

todo setor apícola, aumentar a produção e a 

produtividade. Queremos também fazer esse trabalho 

com os nossos apicultores. Contribuir de maneira 

integrada e sustentável na polinização das culturas 

agrícolas, com destaque para a cultura do café, como 

disse aos senhores e às senhoras. 

Meta até 2030: aumentar a produtividade 

média, em termos de colmeias por ano, até 2030 nos 

municípios atendidos pela Rede Apes, criada em 

2008 pelo Sebrae. Hoje, a Federação está na direção, 

mas em 2008 foi criada, reestruturada pelo Sebrae. 

Estamos no empenho dessa programação. Também, 

hoje, temos o programa Colmeia, da Fibria, que é 

uma grande multinacional que também é parceira da 

apicultura do Espírito Santo. 

Metas para o nosso associativismo: promover 

a inclusão de associações de apicultores no setor 

organizado da Fecapis em sessenta por cento dos 

municípios deste estado. Queremos, até 2030, que 

sessenta por cento ou mais desses municípios venham 

estar conosco na nossa Federação.  

Legalização: promover o atendimento às 

formalidades legais e às certificações que agreguem 

valor à produção em sessenta por cento das 

associações afiliadas à Fecapis. 

Parceiros diretos da nossa Federação: Sebrae, 

que foi, é e será sempre um grande parceiro.  

O Ifes, Instituto Federal do Espírito Santo, 

também é um grande parceiro que contribui. Alguns 

dos senhores sabem que tivemos do Ministério de 

Integração um repasse de treze milhões de reais para 

o Espírito Santo para melhorarmos a atividade de 

apicultura. Quem assumiu esse papel para injetarmos 

em trinta municípios foi o Ifes. O Ifes é um grande 

parceiro. 

O grupo Cooperar é uma consultoria que 

trabalha conosco e nos dá incentivo, apoio, 

capacidade e um vigor a mais a cada dia. 

O IBA – Instituto Brasileiro de Agronegócio, 

representado nesta sessão pela Karina Moreira 

Nolasco. Ela é presidente do Comitê Gestor Estadual. 

Esse Comitê Gestor para nós é a Câmara Técnica de 

Apicultura do nosso Estado de Apicultura, que 

também temos em nosso Estado. 

O Sicoob é um grande parceiro, o Incaper 

entrou nesta luta em 2008 com o Sebrae e está 

conosco a cada dia, e a Fibria é parceira também do 

projeto. 

Temos que aproveitar o momento e agradecer 

ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que sempre 

foi parceiro; às prefeituras municipais, que nos 

ajudam e nos incentivam cedendo os veículos. É um 

grande prazer tê-los conosco também nesta parceria. 

A todos os parceiros o nosso muito obrigado. 
 

Nesta foto temos as viagens, as caravanas 

que fazemos em congressos, em missões técnicas, 

quando saímos para representar fora do nosso estado. 

Nos outros estados somos conhecidos como os 

abelhudos ou os cor sim, cor não. Quando chegamos 

a outros estados, somos muito bem reconhecidos pela 

brincadeira ou pela graça. Este nosso uniforme é 

muito marcante quando vamos a esses nossos eventos 

em nível nacional.  

Esta primeira foto foi tirada quando foi 

criada, no dia 25 de novembro de 2015,a frente 

parlamentar nacional, em Brasília. Neste dia, 

estávamos com um grupo de apicultores, que são os 

diretores da nossa federação e alguns membros dos 

nossos conselhos fiscais.  

Nesta outra foto, naquela caravana, 

estávamos no último Congresso Brasileiro de 

Apicultura, em Fortaleza, no Ceará.  Participávamos 

do Conbrapi 2016.  

Aquela outra foto mostra a última reunião, 

em Brasília, quando mudamos o presidente da 
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Câmara Setorial do Mel. O novo presidente, um 

rapaz alto, irá assumir. Também é natural de Brasília 

e está perto da senhora de blusa vermelha, sua 

esposa. Essa é nossa participação na Câmara de 

Brasília. Estamos sempre influenciados por esse 

trabalho.  

Estas são algumas fotos dos apicultores.  

Antes de 2008, o apicultor trabalhava cada 

um no seu rumo, cada um no seu destino, como se 

diz, salve-se quem puder. A partir de 2008, 

começamos a ter um trabalho do Sebrae. Hoje os 

apicultores estão mais corretos, com planilhas e com 

mapeamento e os consultores sempre nos ajudam 

nesse trabalho.  

Saímos de uma única melgueira – aquela 

primeira e pequena do outro lado da foto – para este 

plantel deste lado. Estamos nos profissionalizando 

mesmo nessa nossa atividade.  

Nesta foto temos os apicultores fazendo 

treinamento e capacitação dentro do campo, vestindo 

seu macacão, na sua luta do dia a dia.  

Nesta foto temos as reuniões integradas, as 

planilhas, cálculos, as associações reunidas e os 

apicultores discutindo nossa atividade, nosso 

crescimento.  

Temos estas fotos da polinização do café 

arábica, já com uma polinização cruzada. Já está 

comprovado que temos um aumento da produtividade 

feito também pelas abelhas.  

Estes são os apicultores felizes da vida pela 

tarefa, pelo dia, pelo sofrimento, mas em grupo 

fazendo sua atividade do dia a dia.  

Estes são uns quadros com filhotes, uns 

quadros com abelhas, o melhoramento do apicultor 

fazendo seu trabalho no campo.   

Quero chamar a atenção das senhoras e 

senhores! Este é o ponto forte que queremos pegar 

para o nosso Espírito Santo: a polinização do café 

conilon.  
 

Queremos sim ser reconhecidos pela nossa 

forte produção de café do nosso estado, mas 

queremos dizer que precisamos do apoio desta Casa 

de Leis, dos que fazem as leis, para que nos ajudem a 

trabalhar para esse ponto forte. Estamos muito 

preocupados para que as abelhas aumentem a 

produtividade, como disse às senhoras e aos 

senhores. Trouxemos esta bandeira hoje, graças ao 

encaminhamento do gabinete do Senhor Deputado 

Padre Honório, como foi dito e lido.  

Nossa preocupação é grande se disserem que 

há esse incentivo do governo de fazer a pulverização 

aérea das nossas esculturas, que dizem que é para 

matar o inseto da Chikungunya, o mosquito da 

dengue e o mosquito da Zika.  

Podemos também perder um grande campo, 

que são as abelhas sem ferrão, que fazem uma grande 

polinização, principalmente nas culturas de hortaliças 

e de frutas de pequeno porte, e também as abelhas 

podem sofrer com isso.  

Quero chamar a atenção das senhoras e dos 

senhores, pois se houver a pulverização aérea – 

tomara que não aconteça – como dizem que pode 

acontecer, podemos ter uma perda muito grande. 

Quero chamar mais uma vez a atenção das senhoras e 

dos senhores, para que pensem duas vezes, pensem 

no que podemos fazer para melhorar e não deixar 

acontecer isso porque pode ser um caso muito 

preocupante.  

Nos dias 1.º e 02/09, estive numa última 

reunião de trabalho em Ribeirão Preto, e lá foi dito o 

quanto a abelha aumenta a produtividade do 

morango. São as abelhas sem ferrões que fazem isso. 

Muitos as conhecem como abelha-mosquito ou 

abelhas jataí. Se houver essa pulverização pode haver 

um grande prejuízo para todo nosso estado, para todo 

nosso país e para nosso planeta. 

 Chamo muito a atenção dos senhores nesse 

requisito de polinização e queremos buscar essa 

nossa atividade.  

 Para finalizar, deixo essa frase de Albert 

Einstein: Se as abelhas desaparecerem da face da 

terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de 

existência.  

 Muito obrigado.  

  

 O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Obrigado, Eraldo Angeli. 

Temos apenas nove minutos para encerrar a sessão. 

Gostaríamos que as pessoas que forem utilizar o 

microfone sejam bastante objetivas para 

aproveitarmos bem o tempo. Temos a presença neste 

plenário da Senhora Deputada Janete de Sá, 

presidente da Comissão de Agricultura, uma 

Deputada combativa. Acredito que esse tema tenha 

que passar pela Comissão de Agricultura, de Proteção 

ao Meio Ambiente e de Segurança Alimentar. Temos 

realmente que trazer esse tema para esta Casa.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  
 

O Sr. Doutor Hércules – (PMDB) – E passa 

também pela Comissão de Saúde, pois os venenos 

estão matando as abelhas. Estou com uma foto de 

uma abelha polinizando uma flor. Tenho um pequeno 

sítio, onde tem a abelha jataí, a mestiça e a europeia.  

 Sabemos que o Tordon e outros 

defensivos – chamam de defensivos, mas são 

venenos – estão matando nossas abelhas. Se 

falarmos, então, de pulverização aérea, aí que 

não tem jeito. Mas parabenizo o Senhor 

Deputado Padre Honório pela luta.  
 Está faltando neste plenário o meu amigo de 

Vila Velha, Joacir, que também tem abelhas. Não sei 

se os senhores conhecem o Joacir.  

 A polinização é muito importante e falta 

realmente o incentivo das autoridades para o tema e 

terem uma parceria.  

 A título de gracejo, tenho um amigo, Marcos 

de Alencar, que é escritor e escreveu um livro com o 

seguinte título: Aceita um Lexotan? Dentro do livro 

há uma crônica que fala sobre o gigolô de abelhas. A 
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crônica fala sobre um cidadão que comprou um 

ônibus velho, tirou os bancos e colocou umas 

bancadas onde depositou colmeias. Ele levava para a 

plantação de mamão, de café e de laranja e ao chegar 

lá alugava as abelhas para o produtor. Então, além de 

ele usar as abelhas para trabalharem para ele, ainda 

carregava o mel do produtor. O título da crônica de 

Marcos de Alencar é O Gigolô de Abelhas. Apesar de 

ele estar explorando as abelhas, ele estava fazendo 

um bem muito grande ao produtor.  

 Esse é o meu registro. Parabéns ao Senhor 

Deputado Padre Honório, ao senhor e a todos que 

estão lutando por dias melhores. Contem com a nossa 

Comissão. A Senhora Deputada Janete de Sá é 

presidente da Comissão de Agricultura. Com relação 

à Saúde, pode contar conosco. Muito obrigado.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Obrigado, Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 Concedo a palavra a Senhora Deputada 

Janete de Sá, presidente da Comissão de Agricultura.  

 

 A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Inicialmente 

cumprimento o expositor. O senhor é presidente da 

Federação Capixaba das Associações de Apicultores? 

 

 O SR. ERALDO ANGELI – Sim.  
 

A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) –  
Cumprimento também os apicultores que se 

encontram conosco nesta Casa. Também vemos essa 

questão com muita preocupação. Tivemos um 

problema sério com o Aedes aegypti e com o 

chikungunya. O problema que também acomete nossa 

população e as crianças é muito grave, mas temos 

outros mecanismos para combater esses mosquitos, 

que vão principalmente da educação da população. A 

população precisa ter mais consciência, como precisa 

ter mais consciência com relação ao gasto de água, 

com uma série de questões e com o tanto de lixo que 

joga nas ruas, que acabam fazendo com que haja 

alagamentos quando a chuva vem. Isso é um trabalho 

muito mais educativo do que tomarmos uma medida 

drástica que pode trazer situações irreversíveis para a 

humanidade, principalmente para o nosso país.  

Até queria entender melhor essa frase de que 

em quatro anos a humanidade não existiria se as 

abelhas não estivessem no planeta Terra. As pessoas 

devem estar até preocupadas com isso. Não sei por 

que razão, mas imagino que seja pela polinização, 

porque se consegue, através disso, aumentar a 

capacidade de alimentos e tantas outras coisas que 

são feitas, inclusive melhorias que você faz pelo 

trabalho das abelhas em determinadas espécies de 

alimentos. 

Existe um trabalho muito grandioso no 

município de Alfredo Chaves, mais especificamente 

na região de São Bento de Urânia, onde está 

comprovado o papel que as abelhas têm, tiveram e 

estão tendo num tipo de inhame ali descoberto e que 

é um dos melhores do mundo. Houve contribuição 

das abelhas para que esse produto pudesse ser 

melhorado e chegar hoje ao inhame que está sendo 

ofertado no mercado mundial.  

Vocês podem contar comigo nesta Casa. 

Estamos na Comissão de Agricultura e se vocês 

julgarem necessário eu e o Senhor Deputado Padre 

Honório podemos levar esse debate também para 

aquela comissão, para que possamos nos aprofundar 

num tempo maior, tendo em vista a escassez do 

tempo de hoje. Poderíamos, assim, abraçar melhor 

uma causa, até por conhecê-la melhor através de 

vocês, que são os grandes professores da matéria. É o 

que posso dizer. Podem contar com nossa 

colaboração e contribuição nesta Casa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Obrigado, Senhora Deputada 

Janete de Sá. Infelizmente, nosso tempo está se 

esgotando, mas queremos sugerir à federação que 

transforme esta Casa em uma colmeia. Ou seja, que 

este seja um tema muito presente, com certeza. Já 

fizemos um requerimento, hoje, para o pessoal vir 

para a Comissão de Agricultura. O gabinete já 

mandou para lá, pedindo essa oportunidade.  

Gostaria de agradecer e parabenizar. Teremos 

muitas oportunidades, porque temos que nos 

aprofundar sobre o perigo do veneno no alimento e 

na saúde das pessoas. Temos o Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que é conhecido como Doutor 

Saúde. Ele é um ambientalista, uma pessoa sempre 

preocupada com a vida. É sempre o primeiro a chegar 

e o último a sair. Temos o Senhor Deputado Guerino 

Zanon, que também sempre é um dos últimos a sair, e 

é um homem que tem um trabalho maravilhoso e é 

um deputado exemplar na Casa. Temos a Senhora 

Deputada Janete de Sá, que é sempre presente e 

responsável, e está sempre lutando pela agricultura, e 

temos o Senhor Deputado Sergio Majeski, que 

também está sempre ouvindo aqueles que vem falar 

na Tribuna Popular, o que é muito importante.  

Às vezes vamos à base para o povo nos 

escutar, mas quando o povo vem participar da 

Tribuna Popular, muitas vezes não ficamos aqui para 

escutar essas grandes lideranças. 

Você quer fazer algumas considerações 

finais? Temos, ainda, um minuto.  
 

O SR. ERALDO ANGELI – Quero 

responder à pergunta da Senhora Deputada Janete de 

Sá sobre o motivo daquela frase. Ela não está mal 

concluída, ela foi escrita daquela forma mesmo para 

deixar as pessoas preocupadas. Realmente, se as 

abelhas sumirem da face da Terra, não haverá 

polinização, e não havendo polinização, não há 

alimento. E sem alimento, em quatro anos estaremos 

extintos da face da Terra.  

Quero agradecer e pedir uma próxima 

oportunidade. Podemos voltar a esta Casa, sim, para 

novamente discutir, conversar e debater, deixando 

nosso parecer. Muito obrigado pela atenção dos 
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senhores, das senhoras e de todos que nos 

ouvem. Podemos voltar num outro momento. 

Nosso muito-obrigado. (Muito bem!) 

 
O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Parabéns, Eraldo. Parabéns aos 

nossos apicultores.  

Findo o tempo destinado a presente 

sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, 

dia 06 de setembro de 2016, para a qual designo. 

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: discussão única nos 

termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do 

veto total aposto aos Projetos de Lei n.
os

 95/2015, 

96/2016, 118/2015,  211/2016, 66/2016 e 67/2016; 

votação, da redação final, dos Projetos de Lei n.
os

 

252/2016 e  139/2016; discussão única, em regime de 

urgência, dos Projetos de Resolução n.
os

 54/2015 e  

06/2016; discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 345/2015; votação adiada, com 

discussão encerrada em 2.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 03/2016; discussão em 2.º 

turno da Proposta de Emenda Constitucional n.
o 

04/2016; discussão em 1.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.
o 

17/2015; discussão, nos 

termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 01/2016; 

discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento 

Interno, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 

11/2015; votação adiada, com discussão única 

encerrada, dos Projetos de Lei n.
os 

87/2014, 
 
42/2015, 

 

59/2015, 
 
212/2015, 

 
226/2015, 332/2015, 

 
343/2015 e 

420/2015; votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Resolução n.
o 

18/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 22/2015; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, do 

Projeto de Resolução n.
o 

57/2015; votação adiada, 

com discussão prévia encerrada, dos Projetos de Lei 

n.
os 

480/2015, 
 

02/2016, 
 

60/2016, 
 

95/2016, 

109/2016, 114/2016 e 
  
129/2016; discussão se houver 

recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 147/2016; 

discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 81/2016; discussão especial, 

em 2.ª sessão, das Propostas de Emenda 

Constitucional n.
os

 06/2016 e 07/2016; discussão 

especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 

153/2016, 194/2016, 255/2016 e  264/2016; 

discussão especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de 

Resolução n.
os

 24/2016 e 29/2016; discussão especial, 

em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 251/2016 e 

263/2016.  

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às dezoito horas. 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados  Freitas e  Nunes e por estarem 

licenciados, sem remuneração, os Senhores  

Deputados Erick Musso e Marcos Bruno.  

 

 

 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL. NONA 

REUNIÃO ORDINÁRIA, DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, 

REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2016. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA 

DADALTO – PTC) –Boa-tarde a todos os presentes 

e aos que estão nos assistindo neste momento.  

Agradecemos a presença de Kézia dos Santos 

Donato e Simone Marques Lopes, assistentes sociais 

do projeto de Linhares, que falarão sobre: As Ações 

de Políticas Públicas no Âmbito do Suas, realizadas 

pelo Cáritas em Linhares.  

Cumprimento também todos os 

colaboradores desta Comissão.   

Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 

Seja bem-vindo, Senhor Deputado Padre 

Honório.  

Convido a senhora secretária a proceder à 

leitura da ata da oitava reunião ordinária, realizada 

em 11 de julho de 2016. (Pausa)  

 

(A senhora secretária procede à 

leitura da ata)  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA 

DADALTO – PTC) – Em discussão a ata. 

(Pausa)  

Encerrada.  

Em votação.  

Como vota o Senhor Deputado?  
 

O SR. PADRE HONÓRIO- (PT) – Pela 

aprovação.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA 

DADALTO – PTC) – Aprovada a ata como lida.  

Solicito à senhora secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 

EXPEDIENTE: 

  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

  

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

  

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA 

DADALTO – PTC) – Passamos para a Ordem do 

Dia. 

Senhor Deputado Padre Honório, como já 

deliberamos na Comissão passada, temos a presença 

de Kézia dos Santos Donato e Simone Marques 

Lopes, assistentes sociais de um projeto social de 

Linhares. 

Com essa preocupação que tenho por 

Linhares... Na verdade, os serviços da assistência 

social das instituições estão muito debilitados. Recebi 

muitos comunicados de várias instituições que estão 

diminuindo o número de atendimentos às crianças e 

aos adolescentes. Imaginem só como será no nosso 

futuro. Tínhamos avançado tanto na área social e no 

serviço da assistência social e agora estamos vendo 

essas instituições pedindo socorro.  

Fizemos esse convite justamente para mostrar 

à população que, mesmo com toda a boa-vontade que 

esses profissionais têm, percebemos que a gestão 

municipal não está dando esse suporte e vocês estão 

sofrendo. Sei disso. Isso já chegou ao meu 

conhecimento. Estamos convidando essas instituições 

justamente para mostrar como essa questão vem 

sendo realizada em Linhares. 

Passo a palavra à Kézia dos Santos.  
 

A SR.ª KÉZIA DOS SANTOS DONATO – 
Boa-tarde a todos. Cumprimento a Mesa na presença 

de V. Ex.
as

; a todos que nos acompanham pela TV 

Ales e aos colaboradores presentes. Para entender 

nossa organização, primeiro precisamos entender a 

Cáritas. A Cáritas é uma organização de nível 

internacional, mas nós a acompanhamos pela Cáritas 

Brasileira. Atualmente trabalhamos com a Cáritas 

Diocesana de Colatina, que desenvolve um trabalho 

de assistência, também de educação e de saúde. 

A Cáritas de Linhares trabalha com o grupo 

da Pastoral do Menor. É esse grupo da Pastoral do 

Menor que desenvolve a ação em Bebedouro, o 

Projeto Em Sintonia Com a Vida. O projeto 

desenvolve um trabalho de assistência, de prevenção, 

então é um serviço de proteção social básico.  

A finalidade estatutária da Cáritas Brasileira 

segue as diretrizes. Também acompanhamos isso, e 

vocês vão poder acompanhar mais nos slides que o 

Carlito está passando. Estamos trabalhando com a 

defesa e promoção dos direitos dos atendidos; a 

incidência e participação no controle social de 

políticas públicas; também na construção de um 

projeto de desenvolvimento solidário sustentável; no 

fortalecimento da própria rede Cáritas; e, de maneira 

ampla, de maneira geral, a Cáritas Brasileira se 

compromete com a construção do desenvolvimento 

solidário sustentável e territorial na perspectiva de 

um projeto popular de sociedade democrática. Então, 

isso tudo trabalhamos. 

O objetivo geral do projeto é promover o 

desenvolvimento de potencialidades por meio da 

música, da arte, da cultura e do esporte, contribuindo 

para o protagonismo de crianças, adolescentes e 

jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, 

fortalecendo assim os vínculos comunitários 

participativos por meio de ações socioeducativas. 

O público-alvo do projeto é crianças e 

adolescentes de sete aos dezessete anos de idade no 

seu contraturno escolar. Então, para participar do 

projeto, precisam estar estudando, e damos prioridade 

para os atendidos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco social, então, na hora de fazer 

a matrícula, tentamos priorizar as demandas. 

Quanto á identificação do serviço, atendemos 

até cento e cinquenta crianças, adolescentes e jovens. 

Hoje estamos no quantitativo de noventa usuários. A 

capacidade de atendimento de atendidos indiretos, 

que é o que perpassa pelo projeto, entre pais e 

responsáveis, os demais que prestam algum serviço, é 

de aproximadamente quatrocentas e sessenta e sete 

pessoas. 

Os recursos humanos envolvidos no projeto 

são os colaboradores voluntários, agentes da pastoral 

e alguns estagiários. 

A abrangência do território que o projeto 

atende é Bebedouro e suas adjacências. 

Os recursos financeiros que utilizamos no 

projeto são recursos próprios, municipais, de doações 

e do Fundo da Infância. Mais à frente vamos ver o 

que conseguimos. 

O projeto se iniciou com o recurso do edital 

Ciranda Capixaba, da Petrobrás, que foi o recurso 

principal, o que deu o pontapé para que essa ação 

tivesse início. A prefeitura apoiou no município e 

conseguimos desenvolver esse trabalho em 2013, 

bem bacana, e tem continuado até hoje. 
 

Quanto aos recursos com o Fundo da Infância 

e da Adolescência, a partir de 2016 conseguimos o 

recurso para implementarmos no projeto um 

laboratório de informática, do qual mais à frente 

coloquei umas imagens no slide. Hoje, já concluímos 

uma turma de curso de informática básica, 

profissionalizante, em parceria com o Sesi, já um 

atendimento com esses computadores que 

conseguimos com recurso do FIA, e a segunda turma 

também está em andamento. São pessoas da 

comunidade que estão tendo oportunidades.  

É interessante ressaltar uma experiência 

nesse curso, a de um senhor já com quarenta anos de 

idade cujo primeiro contato que teve com um 

computador foi no projeto. Quarenta anos de idade, 

no mundo de hoje! É interessante ressaltar isso, que 

há pessoas que realmente não têm oportunidade. Por 

meio desse curso ele disse que vai comprar um 
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computador para começar a usar em casa. Fora as 

demais pessoas que vão poder utilizar para trabalhar, 

conseguir um emprego melhor e tantos outros ganhos 

que esse curso proporcionará para elas.  

Também conseguimos a subvenção 

municipal para poder ajudar um pouco no projeto.  

 Contamos, no projeto, com infraestrutura de 

uma sala administrativa, uma sala de atendimento 

psicossocial, um auditório, um almoxarifado, um 

laboratório de informática, uma sala de pedagogia, 

uma sala de música, um refeitório, uma cozinha, um 

pátio de lazer e dois banheiros, um feminino e um 

masculino.  

 Quanto à participação dos usuários da 

comunidade, separei em partes. Separei como a 

comunidade participa do projeto e separei como 

atendemos as crianças, os adolescentes e os jovens na 

comunidade. Então, está aí o Curso de Informática 

oferecido à comunidade. Bem bacana! É interessante 

que o próprio professor citou também que a 

participação dos alunos foi muito positiva. Em outras 

experiências que ele teve, houve muita evasão. E, no 

curso que proporcionamos, todos iniciaram e 

terminaram; assim, foi bem bacana o 

comprometimento da comunidade com o 

aproveitamento do curso.  

 Tem também participação de usuários nas 

oficinas de artesanato, que também foi em parceria 

com o Sesi para as mães dos atendidos, responsáveis 

e pessoas da comunidade. E, posteriormente, oficinas 

de ovos de Páscoa e bombons, em parceria com o 

Sesi. É fonte de renda para as mães! E foi bem 

bacana também. 

 Já teve também Curso de Corte e Costura, em 

parceria com o Senar e Cras, de Bebedouro. 

Precisamos articular redes. E também a parceria com 

uma das mães dos atendidos. De vez em quando 

algumas mães aparecem no projeto para dar sua 

contribuição. Como voluntárias, desenvolvem 

oficinas de artesanato. Esse contato com as mães dos 

atendidos é muito bacana, favorece o fortalecimento 

de vínculos entre as próprias crianças.  
 

 Há também a participação dos usuários, das 

crianças. Fazemos atendimentos segundas, quartas e 

sextas para os atendidos. Terças e quintas abrimos 

para a comunidade. Assim, acabamos podendo 

ofertar esses outros cursos.  Tem a participação 

das crianças com computados adquiridos pelo edital. 

Tem a participação dos usuários na Roda de 

Conversa, na Roda de Prosa, no Momento de Mística, 

que são momentos de reflexão em que trabalhamos 

com temáticas da realidade. Damos oportunidades 

aos atendidos de colocarem suas opiniões e trazerem 

assuntos e temas bacanas para serem discutidos.  

 Tem a Banda de Fanfarra. O intuito é ser um 

projeto musical. É bem bacana a Banda de Fanfarra! 

Já fazemos apresentações, inclusive no próximo dia 

18, na Praça 22 de Agosto, vai ter o Encontro de 

Bandas de Fanfarra. Nossa banda estará presente 

também. As crianças empolgam-se muito. É uma 

banda que está em constante construção, mas também 

conseguimos desenvolver a coordenação motora, a 

audição, a percepção. E o trabalhar com as crianças é 

muito bacana por meio da música, porque 

proporciona algo diferente ao educador e até mesmo 

resultado na escola e no convívio em casa, o que é 

diferente das outras oficinas trabalhadas. 

 Tem a oficina de flauta que também 

oferecemos aos usuários. Tem oficina de violão 

também. No dia 18, vamos conseguir mostrar um 

pouco nessa apresentação. Tem oficina de artesanato, 

que também oferecemos às crianças. Coloquei 

também reuniões de pais. A reunião acontece 

trimestralmente. É bem bacana porque dos pais 

cobramos a participação. Então, aparecem. E é 

importante ressaltar que, às vezes, um pai representa 

duas, três, quatro crianças, sobrinhos ou vizinhos 

cujo pai ou mãe não pode ir. Vão e representam.  

 Às vezes, olhamos as imagens com tantas 

crianças e poucos pais, mas costumamos replicar 

porque sempre a representação é para além de um 

usuário só.  

 Tem o atendimento à comunidade que a 

psicóloga e a assistente social fazem.  

 Quanto à participação dos usuários, coloquei 

algumas imagens de quadrilha que realizamos. Foi 

bacana, porque as crianças saíram pela comunidade 

com uma atividade de caça ao tesouro. Na verdade, 

elas saíram na comunidade pedindo alguns materiais 

para realizar os mantimentos da festinha da noite. Os 

educadores de música proporcionaram momentos de 

lazer e fortalecimento junto à comunidade. 
 

 Depois vem a participação da equipe técnica 

com capacitação interna e externa. Temos que estar 

em constante aprimoramento. A participação também 

no controle social, o Conselho de Direitos da Criança 

e do Adolescente e o Conselho Municipal de 

Assistência Social, que possuímos registro no 

município. Também conseguimos estar inseridos e 

em constante andamento com a reunião de 

articulação de rede com os líderes da comunidade de 

Bebedouro. Essas reuniões estão acontecendo no 

Cras. São bem bacanas. Já passamos para um nível de 

estudo de casos de crianças e adolescentes que têm 

questões fortes a serem trabalhadas e intervindas por 

meio da escola, do Conselho, do Cras, do projeto e 

dos outros demais serviços.  

 No próximo, vêm algumas possibilidades de 

outros serviços, além dos que já trabalhamos, que é a 

abertura para a PSC, Prestação de Serviços à 

Comunidade. Tem também o projeto Juventude 

Cidadã, para formar adolescentes e jovens da 

comunidade de Bebedouro, capacitando-os para o 

mundo do trabalho, visando encaminhamento ao 

mercado de trabalho. Esse aí não conseguimos 

executar, porque estão faltando recursos, mas assim 

que chegarem... A gente espera, aguarda. Tem 

também o Reforçando Saberes, o reforço escolar com 

Português, Matemática, Informática. Participação 

também do Novo Caminhar, trabalho de prestação de 
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serviços à comunidade com fortalecimento de 

vínculos familiares com adolescentes egressos do 

sistema socioeducativo. E o projeto Bebedouro em 

Sintonia, a rádio comunitária na rua. São propostas 

que ainda não estão em execução por falta de 

recursos, mas, assim que tivermos oportunidade, 

vamos trabalhar.  

 Este é o projeto Informatizando Geral, que 

conseguimos implantar por meio de recursos do FIA, 

um laboratório de informática. Estamos com duas 

turmas, uma já se formou e a outra está em 

andamento.  

 No próximo slide, coloquei alguns parceiros 

que conseguimos estabelecer ao longo desse período. 

Começamos em 2013. São dois anos e meio em que o 

projeto saiu do papel. Acredito que já conseguimos 

fazer bastante coisa, mas é possível fazer muito mais. 

A própria comunidade demanda muito mais serviços. 

Conseguimos parcerias com a Prefeitura Municipal 

de Linhares, Parati Alimentos, Dual Materiais de 

Construção, Dragão dos Móveis, Cescom Atacado, 

Banco Sicoob, Sesi, Rimo Móveis, Mazzarelo, Arena 

Dojo, Petrobras e escolas locais. Costumamos 

articular redes de uma maneira bem bacana. 

 No próximo slide, coloquei o fomento para 

sustentabilidade da ação. Recebemos algumas visitas 

na instituição, justamente para mostrar o trabalho que 

fazemos, tentar captar recursos, mostrar que não 

estamos brincando, mostrar que executamos um 

serviço muito sério e que faz a diferença na vida 

dessas crianças, adolescentes e jovens, 

principalmente para a família, para os pais na escola. 

Temos uma parceria com a escola muito bacana de 

troca de conhecimento, com o CRAS também. 

 O legado disso tudo vem com o 

reconhecimento com o título de Utilidade Pública 

Municipal. Se a entidade consegue um título desses, 

quer dizer que está trabalhando, está fazendo. Em 

novembro conseguimos adquirir o titulo de Utilidade 

Pública Municipal.  Temos esperança de expandir 

o serviço, de continuar trabalhando e oferecendo 

serviço de qualidade para a comunidade de 

Bebedouro e para Linhares. 
 

 Como Bebedouro é uma comunidade que 

recebe muitas pessoas de outras localidades, até 

mesmo pelo polo industrial que ali próximo se 

instala, pelas unidades prisionais e pelo sistema 

socioeducativo também, isso faz com que muitas 

pessoas de outras comunidades permaneçam em 

Bebedouro. Muitos, quando conseguem outro 

serviço, saem de Bebedouro e vão para outra 

localidade. Conseguimos pensar, em um futuro 

próximo, na construção da sede própria em 

Bebedouro. Estamos em diálogo com o município 

para tentar a doação de uma área, de um lote para 

edificar uma construção para a sede do projeto. Essa 

sede já está com croqui pronto. Conseguimos com 

um amigo nosso, um parceiro do projeto, a 

construção desse projeto gráfico, o desenho gráfico. 

 Contaremos com uma quadra pequena, dois 

pavimentos, térreo, cozinha, industrial. É um sonho 

da equipe, praticamente. E pensar que há dois anos e 

alguns meses atrás... 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Mesmo porque o espaço é alugado. 

O município alugou o espaço. 

 

A SR.ª KÉZIA DOS SANTOS DONATO – 

Sim. Iniciamos o trabalho na igreja até esse espaço 

ficar pronto. Assim que ficou pronto, você fez a 

transferência. Hoje trabalhamos nesse espaço 

alugado.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Desde 2013, não é? Tem quatro anos 

de funcionamento. 

 

A SR.ª KÉZIA DOS SANTOS DONATO – 

Isso. Dois anos e alguns meses. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Já foi um avanço. 

 

A SR.ª KÉZIA DOS SANTOS DONATO – 
Para o tempo que a instituição está instalada no 

município, realmente, dá para perceber que fazemos 

um trabalho sério e de qualidade. É bem bacana. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Senhor Deputado Padre Honório, 

visitei essa instituição e vi a seriedade do trabalho 

feito em uma região que tem a questão social 

altamente comprometida. Como a Kézia falou, estão 

se instalando no local várias indústrias, o comércio 

está crescendo próximo à BR. Não sei se o senhor já 

observou, antes de chegar em Linhares, ao lado 

esquerdo, quem sai de Vitória e vai para Linhares, 

quem passa por ali vai ver, é um bairro que está 

crescendo muito e as questões sociais são muito 

gritantes. Então, precisa do apoio das instituições. 

Parabéns! Vejo que vocês fazem um trabalho 

reconhecido, não só pelo poder público, mas também 

pela sociedade civil que está dando apoio para vocês. 

Pode continuar. 
 

A SR.ª KÉZIA DOS SANTOS DONATO – 

A apresentação é mais ou menos isso mesmo. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – A Simone quer um espaço também 

para falar alguma coisa? Só está acompanhando, não 

é? 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) – 

Cumprimento a Senhora Deputada Eliana Dadalto, a 

Simone e a Kézia. No ano passado um dos 

coordenadores convidou-me para visitar o projeto. 

Estive no local, juntamente com o padre Pandolfi, 
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que iniciou o incentivo. 
 

A SR.ª KÉZIA DOS SANTOS DONATO – 

Isso. Padre Antônio Luiz Pandolfi. É o alimento que 

precisamos para continuar. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) – Visitei 

as dependências do projeto, um lugar improvisado, e 

estavam falando da construção da sede própria. 

Propus, na época, que aproveitassem os três 

deputados, os Senhores Luiz Durão, Eliana Dadalto e 

Guerino Zanon. Falei que podemos nos juntar com 

esses deputados e cada um colocar uma emenda 

parlamentar, duzentos e cinquenta, trezentos mil reais 

para fazer a sede própria. De minha parte conseguiria 

uma emenda similar a isso e os outros três de lá 

colocariam a parte deles, porque se trata de um 

projeto ligado diretamente ao município de Linhares. 

Disse na época que outubro é o mês que se começa a 

destinar as emendas parlamentares. Logo a seguir 

vem o registro das emendas.  

Aqui está a Senhora Eliana Dadalto, que está 

dirigindo a comissão e é de lá. Poderíamos fazer uma 

parceria e fazer um levantamento de emendas 

parlamentares que no próximo ano, esse dinheiro 

estaria disponível. Até sugeri o seguinte: na época, 

parece-me que seria em torno de um milhão de reais 

a construção. Se não der para construir em 2017 todo 

o prédio, divide em duas partes: constrói o prédio em 

um ano; no outro ano, constrói a quadra de esporte.  

Podem ser dois projetos distintos. Como temos 

emenda deste ano destinada para o ano que vem, para 

o outro ano, o outro e o outro ano, acredito que se os 

três deputados de lá fizessem um acordo e, com a 

nossa ajuda, buscássemos uma parceria também com 

os federais, conseguiríamos um recurso significativo.  

Isso evita ficar pedindo cinquenta a um, trinta a 

outro, é aquela agonia de ter que fazer, ter que ficar 

mantendo.  

A manutenção não é fácil. Apesar de ter 

muitos parceiros na região, a manutenção de uma 

entidade filantrópica não é fácil. Isso é 

responsabilidade do Estado, do poder público. A 

prefeitura, o Estado e a União recebem impostos para 

garantir essas políticas públicas. Muitas vezes, o 

Estado não garante, principalmente, para esses 

agentes que estão nessa faixa mais vulnerável. E 

entra a Cáritas, uma entidade extremamente séria, 

ligada à igreja, mas que faz um trabalho social, 

desvinculado dessa questão doutrinária. Na realidade, 

o carimbo social que tem ali naquele projeto é que dá 

sustentabilidade.  

É necessária, por intermédio da Cáritas, a 

parceria com a prefeitura, principalmente agora. 

Depois do dia 02, se vocês quiserem, podemos nos 

sentar com aquele que for eleito ou eleita, com o 

próximo gestor ou gestora do município para fazer 

essa conversa. Estarei à disposição para sentarmos. 

Com este agora não adianta, porque não é candidato à 

reeleição. Como lá depende de uma parceria com a 

prefeitura, acredito que temos que sentar com o 

próximo gestor. Coloco-me à disposição depois de 

outubro, com os Senhores Deputados presentes, 

unirmos as forças, para sentarmos com o pessoal, e 

encaminharmos o projeto.  

Agradeço a oportunidade, tivemos essa 

reunião lá. Coloco-me à disposição. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA 

DADALTO - PTC) – Senhor Deputado Padre 

Honório, só lembrando a importância do poder 

público dar esse suporte. Lembro que quando 

secretária da Assistência Social em Linhares, o 

projeto São Francisco de Assis mesmo, levei para o 

prefeito, que se sensibilizou. O projeto funcionava 

também na igreja, eu me lembro. Levamos o projeto 

ao prefeito, que entendeu que deveria ser construído e 

foi construído aos poucos, foram construídas as 

primeiras casas. Não sei se o senhor já visitou o 

projeto Resgate São Francisco de Assis. Iniciei com 

esse grupo. A Kézia dos Santos Donato sabe disso. 

Então, começamos e fomos dando essa atenção. E 

veio a subvenção também.  

Tenho essa preocupação com as instituições 

porque vejo que fazem um trabalho até maior. Pelo 

poder público, os Cras funcionam muito bem. Estou 

vendo que eles fazem um trabalho que o Cras não faz 

ou faz pouco, ou seja, fazem mais que o poder 

público municipal. Olhem a importância de dar essa 

atenção especial às instituições. 

 Lembro-me quando assumi a secretaria da 

Assistência, a subvenção era de trezentos mil para 

distribuir para sete instituições. Chegamos a um 

milhão e duzentos de distribuições depois ao final, 

distribuindo para as instituições. E funcionava, não é, 

Kézia? E quando me passaram que hoje está 

diminuindo o atendimento por questões financeiras, 

falei: Meu Deus, para onde está indo o dinheiro? Fico 

indignada com essa situação e triste em ver que os 

nossos adolescentes não estão mais dentro dos 

projetos sociais, estão nas ruas.  

Quando o senhor falou sobre as emendas, 

destinei para este ano - vocês vão receber - um valor 

que tive que distribuir. Como vi que a situação de 

todas as instituições está desse jeito, tive que 

distribuir para Linhares oitenta por cento para as 

instituições. E, em uma média, vou distribuindo por 

igual, quarenta mil para cada um, não é Kézia? Para 

atender um pouco de cada, pelo fato de que os outros 

também estão no desespero.  

Então, tenho essa preocupação. Os nossos 

adolescentes em Linhares já estão nas ruas, o Clam é 

um projeto social antigo. Vocês têm quatro anos, o 

Clam tem uns vinte anos, e não está atendendo mais 

às crianças por falta de o poder público municipal 

não estar dando essa atenção. E nisso fica a minha 

preocupação. Como será o futuro dessas crianças? É 

lamentável! 

Agradecemos, Kézia, a disponibilidade de 

estar presente. 
 

 A SR.ª KÉZIA DOS SANTOS DONATO – 
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Nós que agradecemos! Agradecemos também ao 

Senhor Deputado pelo apoio. Iremos procurar V. Ex.ª 

sim, no momento oportuno. É muito gratificante 

receber o apoio desta Casa de Leis e de V. Ex.
as

. 

Desde já a nossa gratidão por esse apoio! 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA 

DADALTO – PTC) – Nós que agradecemos!  

O senhor quer fazer algumas considerações 

finais?  

Agradecemos a todos que participaram e que 

nos assistiram. E dizer para todos os presentes e 

aqueles que estão nos assistindo: estamos vivendo um 

tempo muito crítico, principalmente nessa área social. 

Sempre falo, sempre precisamos trabalhar as questões 

de prevenção social, mas estamos vendo os projetos 

sociais não prestando mais atendimento às nossas 

crianças, aos nossos adolescentes.  

Vamos ter que respirar e pedir a Deus que as 

ações da assistência social voltem a funcionar, 

porque está funcionando precariamente, não é? A 

maioria é de voluntários; e precisamos fazer com que 

volte no futuro um trabalho melhor para todos nós! 

Muito obrigada a todos! Que Deus nos 

abençoe e que possamos estar sempre firmes e 

confiantes em um futuro melhor! 

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 

Encerra-se a reunião às 13h 41min. 

 

 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE 

AGOSTO DE 2016. 

 
A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Boa-tarde a todos. Saúdo todos os 

funcionários da Assembleia Legislativa, a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, o Senhor Deputado Luiz 

Durão e todos os que nos assistem pela TV Ales. 

Havendo número legal, invocando a proteção 

de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão.   

Convido o Senhor Secretário a proceder à 

leitura da ata da décima quarta reunião ordinária, 

realizada em 12 de julho de 2016 e a ata da vigésima 

primeira reunião extraordinária, realizada em 12 de 

julho de 2016.  (Pausa)  
 

(O Senhor Secretário procede à 

leitura das atas)  
 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL LESSA 

- SD) -  Solicito ao senhor secretário que proceda à 

leitura do Expediente enquanto o Senhor Deputado 

Marcelo Santos  chega, depois votamos as atas. 

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

O Exmº Senhor Presidente da Comissão de 

Saúde e Saneamento Deputado Doutor 

Hércules da Silveira, convida a Exmª 

Senhora Presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça, Deputada Raquel 

Lessa, para participar da 19ª Reunião 

Ordinária da Comissão de Saúde que contará 

com a presença dos Srs. Elcio Neves da 

Silva, Cientista da Educação e Informação, 

João Carlos Neves, Autônomo, e Adilson 

Neves da Silva, portador de 

Neurofibromatose, para falar sobre a Lei 

Estadual nº 10.490/16 e do Projeto de Lei nº 

39/15, de autoria do Deputado Federal Sergio 

Vidigal, que dispõe sobre o reconhecimento 

dos acometidos da Síndrome de Von 

Recklingausen na condição de pessoa com 

deficiência, a realizar-se no dia 09 de agosto, 

terça-feira, às 09h, no Auditório “Augusto 

Ruschi”, nesta Casa de Leis. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

Mensagem de Veto n.º 311/2016; 

Mensagem de Veto n.º 314/2016; Proposta 

de Emenda Constitucional n.º 4/2016; 

Projeto de Lei n.º 16/2016; Projeto de Lei 

n.º 133/2016; Projeto de Lei n.º 138/2016; 

Projeto de Lei n.º 144/2016; Projeto de Lei 

n.º 175/2016; Projeto de Lei n.º 177/2016; 

Projeto de Lei n.º 178/2016; Projeto de Lei 

n.º 181/2016; Projeto de Lei n.º 183/2016; 

Projeto de Lei n.º 184/2016; Projeto de Lei 

n.º 187/2016; Projeto de Lei n.º 189/2016; 

Projeto de Lei n.º 190/2016; Projeto de Lei 

n.º 194/2016; Projeto de Lei n.º 195/2016; 

Projeto de Lei n.º 198/2016; Projeto de Lei 

n.º 199/2016; Projeto de Lei n.º 200/2016; 

Projeto de Lei n.º 202/2016; Projeto de Lei 

n.º 203/2016; Projeto de Lei n.º 204/2016; 

Projeto de Lei n.º 209/2016; Projeto de Lei 

n.º 214/2016; Projeto de Lei n.º 220/2016; 

Projeto de Lei n.º 223/2016; Projeto de Lei 

n.º 225/2016; Projeto de Lei n.º 226/2016; 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 71/2016; 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 72/2016.  

 

 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 

 Senhora Deputada Eliana Dadalto  

Projetos de Lei n.
os

 16/2016, 175/2016, 

178/2016, 184/2016, 195/2016 e 209/2016 

 Projeto de Decreto Legislativo n.
o
 72/16 
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 Senhora Deputada Janete de Sá  

Projetos de Lei n.
os

 190/2016, 198/2016, 

200/2016, 202/2016, e 225/2016 

 

 Senhor Deputado Gildevan Fernandes

   

 Mensagem de Veto n.º 311/2016 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 

04/2016 

 

 Senhor Deputado Luiz Durão  

  

Projeto de Lei n.
os

 138/2016, 187/2016, 

194/2016 e 204/2016 

 Projeto de Decreto Legislativo n.
o
 71/16 

 

 Senhor Deputado Marcelo Santos  

Projetos de Lei n.
os

 144/2016, 177/2016, 

199/2016, 203/2016 e 226/2016 

 

 Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto

   

 Mensagem de Veto n.º 314/2016 

Projetos de Lei n.
os

 133/2016, 181/2016, 

183/2016,189/2016, 214/2016, 220/2016 e 

223/2016 

  

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período.  

 

 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 Mensagem de Veto n.º 275/2016 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Em discussão as atas. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Pela aprovação. 

 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Pela 

aprovação. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 
Pela aprovação. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Atas aprovadas como lidas.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Luiz 

Durão e quero redistribuir a mensagem de veto do 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes para V. Ex.ª 

relatar.  

 

 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Em que 

pese o justo propósito que norteou a iniciativa 

parlamentar, apresento as razões e argumentos para 

manutenção do veto total: 
 

Da inconstitucionalidade formal – 

norma de interesse local – violação 

da competência legislativa dos 

municípios (CF/88, artigo 30, inciso 

I). A existência ou não de 

profissionais desportivos e demais 

estabelecimentos de práticas 

desportivas no âmbito do Estado, é 

assunto cujo interesse predominante 

é do Município, ou seja, competência 

decorrente do art. 30, I da 

Constituição Federal (interesse 

local). Ao legislar acerca da matéria, 

a Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo invade 

competência legislativa privativa do 

Município. Isso porque trata-se de 

requisitos exigidos para o regular 

exercício de uma atividade 

econômica, no espectro do poder de 

polícia incumbido à municipalidade, 

a quem se atribui para dispor sobre 

as exigências relacionadas à 

segurança e ao conforto dos 

usuários. Nesse sentido, o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que “o 

Município pode editar legislação 

própria, com fundamento na 

autonomia constitucional que lhe é 

inerente (AI 347.717-AgR, rel.  min. 

Celso de Mello, julgamento em 

31.05.2005, Segunda Turma, DJ de 

05.08.2005)”. 
 

Conclusão: Face às razões expostas, opina-se 

pela manutenção do veto total (Mensagem de Veto 

n.º 311/2016) aposto ao Projeto de Lei n.º 251/2015, 

de autoria do Deputado Estadual Hudson Leal, que 

deu origem ao Autógrafo de Lei n.º 68/2016.   

Isso posto, sugiro aos membros desta 

Comissão a adoção do Parecer n.º 331/2016: A 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação é pela manutenção do veto, encaminhado 

pelo Exmo. Senhor Governador do Estado, através da 

Mensagem de Veto n.º 311/2016, aposto ao Projeto 

de Lei n.º 251/2015, de autoria do Exmo. Senhor 

Deputado Estadual Hudson Leal. 

 

 A SR.ª PRESIDENTA- (RAQUEL LESSA 

- SD) – Em discussão o parecer. (Pausa)

 Encerrada. 

Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Com o relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA- (RAQUEL 

LESSA - SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator. 
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Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Luiz Durão. 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – O 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 71/2016, da 

lavra da excelentíssima Deputada Estadual Janete 

de Sá, que dispõe sobre a concessão de título de 

cidadão Espírito-Santense para a senhora Ana 

Cristina da Silva Penedo, é projeto que se encontra 

em consonância com as Constituições Estadual e 

Federal, com o Regimento Interno desta Casa de 

Leis, bem como com a Lei Ordinária Estadual n.º 

7.832/2004, requisitos esses que tornam o mesmo 

constitucional, legal e de boa técnica legislativa. É 

o parecer. 

 

A SR.ª PRESIDENTA- (RAQUEL 

LESSA - SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Com o relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 
 

A SR.ª PRESIDENTA- (RAQUEL 

LESSA - SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Luiz Durão. 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Projeto 

de Lei n.º 194/2016. O presente projeto de lei, de 

autoria da nobre Deputada Estadual Luzia Toledo, 

objetiva instituir uma nova cultura de combate à 

violência conta a mulher. Uma iniciativa de 

enorme importância social, por proporcionar 

proteção às mulheres do Estado do Espírito Santo 

pela via do aprendizado dos alunos, pois o 

desenvolvimento da consciência tem como foco 

nossas escolas estaduais; motivo este último, o 

principal para ensejar a rejeição do projeto de lei 

que voga conferir o parágrafo único e os incisos III 

e VI do art. 63 da Constituição do Estado do 

Espírito Santo, em razão da interferência na 

organização administrativa do Poder Executivo 

estadual, por se tratar de assunto de iniciativa 

privada do governador do Estado: 
 

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: 

(...) 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder 

Executivo. 

                                     

Desse modo, em decorrência da 

impossibilidade de superação do mencionado 

vício, meu parecer é pela inconstitucionalidade 

formal do Projeto de Lei n.º 194/2016, de autoria 

da Senhora Deputada Luzia Toledo e, ato contínuo, 

pela manutenção do despacho denegatório da Mesa 

Diretora.  

É o parecer. 

  

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA  - SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

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

relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA  - SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Luiz Durão. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Projeto 

de Lei n.º 193/2016. 

Apesar de sabedor da incessante e 

incansável luta desempenhada pela minha colega, a 

nobre Deputada Estadual Luzia Toledo, na 

louvável atuação política e social, com o fulcro de 

proporcionar proteção às mulheres de nosso Estado 

do Espírito Santo. O presente Projeto de Lei n.º 

193 de 2016, ainda que de relevante cunho social, 

por ter como finalidade “reservar 15% dos recursos 

do Fundo Estadual de Habitação de Interesse 
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Social (Fehab), para o atendimento às mulheres 

vítimas de violência doméstica”, infelizmente não 

logrou êxito naquilo que tange à superação da 

inconstitucionalidade formal decorrente do vício de 

iniciativa. 

Isso, pois, o projeto em pauta fere os 

incisos III e VI, do artigo 63, da Constituição 

Estadual do Espírito Santo, por interferir na 

organização administrativa do Poder Executivo 

Estadual, por ser assunto de iniciativa privativa do 

governador do estado, conforme se passa a 

transcrever abaixo:  
 

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: 

(...) 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo. 

 

Desse modo, em decorrência da 

impossibilidade de superação do presente vício 

formal detectado e no intuito de evitar 

ajuizamentos de ações diretas de 

inconstitucionalidade futuras, meu parecer é pela 

inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei n.º 

193 de 2016, da Senhora Deputada Luzia Toledo e, 

ato contínuo, pela manutenção do despacho 

denegatório do excelentíssimo Senhor Presidente 

da Mesa Diretora, de autoria da excelentíssima 

Senhora Deputada Luzia Toledo. 

É o parecer. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA  - SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

  

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

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

relator. 

O SR. DOURTOR RAFAEL 

FAVATTO- (PEN) - Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) –  A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Luiz Durão. 

 

 O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Projeto 

de Lei n.º187/2016, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do Estado quando da celebração de 

contratos ou convênios com qualquer    instituição 

pública ou privada, objetivando a apresentação de 

atrações e a realização de eventos, de fazer constar 

cláusula na avença que obrigue o beneficiário a 

informar sobre o patrocínio com recursos públicos, 

determinando a publicidade dos custos e dá outras 

providências. 

 É projeto que não enfrenta qualquer meio 

que possa eivá-lo de inconstitucionalidade, seja de 

ordem material ou formal. Desse modo, este relator 

é pela rejeição do despacho do Senhor Presidente 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, que devolveu o presente Projeto de Lei n.º 

187/2016 ao seu autor, Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur, por ser o mesmo constitucional, 

legal-jurídico e de boa técnica legislativa. É o 

parecer. 

  

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 
 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator.   

Aprovado o parecer pela rejeição do 

despacho denegatório. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Luiz Durão. 
 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Projeto 

de Lei n.º 152/2016, de autoria do Senhor 

Deputado Marcos Bruno, que visa criar o programa 

de reaproveitamento de resíduos orgânicos gerados 

pelas indústrias de alimentos por unidades de 
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compostagem e biodigestores no estado do Espírito 

Santo. 

 É um projeto de imensa valia ao estado do 

Espírito Santo, contudo, esbarra em uma 

inconstitucionalidade de ordem formal. Apesar de 

ser matéria de ordem concorrente entre estados, 

união e municípios, na presente matéria prevalece 

o interesse local em razão de dispor sobre políticas 

de coleta seletiva de resíduos.   

 Assim, apesar de nobre a iniciativa do 

Senhor Deputado Marcos Bruno, a quem 

parabenizo pela brilhante iniciativa e boa técnica 

legislativa, meu parecer é pela 

inconstitucionalidade formal do presente Projeto de 

Lei n.º 152/2016. É o parecer.  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

 Encerrada. 

 Em votação. 

 Como votam os Senhores Deputados? 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator.   

Aprovado o parecer pela 

inconstitucionalidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Luiz Durão. 
 

 O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Projeto 

de Lei n.º138//2016, que declara de Utilidade 

Pública a Associação dos Pequenos Agricultores 

do Córrego Padre Francisco, localizado no 

município de Vila Valério, de autoria do Senhor 

Deputado Nunes. 

 O presente projeto se mostra de grande 

importância social, tendo em vista o fato de a 

associação em apreço desenvolver importante 

trabalho social na região de Vila Valério. Faz-se 

necessária a transformação do presente projeto em 

lei para fins de facilitar a viabilização dos 

atendimentos dos interesses da comunidade do 

Córrego Padre Francisco junto aos órgãos 

pertinentes.  

Assim, tendo apresentado todos os 

documentos necessários, o presente Projeto de Lei 

n.º 138/2016 atende aos preceitos constitucionais 

seja naquilo que tange a sua forma, bem como 

substância no que este Deputado que vos fala 

reputa constitucional, legal e de boa técnica 

legislativa o projeto de lei do nobre Deputado 

Nunes. É o parecer.  

 

 A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) - A Presidência acompanha o voto 

do relator.   

Aprovado o parecer.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos para relatar as proposições. 

Vou redistribuir um projeto de lei da 

Senhora Deputada Janete de Sá para V. Ex.ª 

relatar.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Farei com a maior satisfação. 

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 

160/2015, de autoria do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a criação de cadastro 

com informações sobre pessoas com deficiência no 

estado do Espírito Santo e apresenta os objetivos.  

Essa matéria foi devolvida ao autor, que 

recorreu ao plenário. Deferido pelo Presidente. 

Estamos analisando a redação final. Meu parecer é 

pela aprovação da redação final, Senhora 

Presidenta. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator.  

 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 
 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) - A Presidência acompanha o voto 

do relator.   
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Aprovado o parecer pela aprovação da 

redação final.  

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Muito obrigado aos colegas. 

 Passo a relatar a redação final do Projeto de 

Lei n.º 139/2016, de autoria da Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, que revoga os incisos e parágrafos 

do art. 2.º da Lei Estadual n.º 10.455/2015. Meu 

parecer é pela sua aprovação.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) - Em discussão o parecer. (Pausa) 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Senhora Presidenta, pela ordem! Peço a palavra 

para discuti-lo.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. 

  

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Senhor Presidente e senhores membros da 

Comissão de Justiça, estamos com a presença de 

dois linharenses, Márcio Roney Santos Correia, 

diretor administrativo da Faceli, e Francisco Adão, 

que está aqui próximo, diretor pedagógico da 

Faceli, uma faculdade de ensino superior de 

Linhares. É uma faculdade de referência, de três 

cursos, direito, pedagogia e administração. 

Agradeço a presença.  

Quero dizer a todos os colegas senhores 

deputados da importância desse projeto de lei, pois 

tem o escopo de revogar dois dispositivos da Lei 

Estadual n.º 10.455, de 16 de dezembro de 2015, 

que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade 

pública estadual, no âmbito do estado do Espírito 

Santo. Esse dispositivo, a vista de sua redação, 

impossibilitaram a declaração de utilidade pública 

de entidades que prestam relevantes serviços à 

sociedade capixaba. Muitas dessas entidades terão 

sua declaração de utilidade pública inviabilizada 

pelos dispositivos legais em comento e se tornarão 

inviáveis, caso percam as condições de receber 

recurso do Estado. De fato, muitas entidades que 

prestam relevantes serviços à comunidade, levando 

desenvolvimento sociocultural à referida 

população, são excluídas da possibilidade de 

declaração de utilidade pública por não se 

subsumirem aos preceitos do art. 2.º, inciso IV e § 

1.º da Lei Estadual n.º 10.455, de 16 de dezembro 

de 2015. 

Importante frisar que diversas entidades 

não são registradas em conselhos e órgãos de 

referência, a exemplo daquelas que prestam 

relevantes serviços na área agrícola, piscicultura, 

aquicultura e pesca, pois não conseguem obter 

esses registros já que os órgãos como Incaper não 

fazem esses registros. Por outro lado, várias 

entidades, apesar de prestarem serviços que 

realmente são de utilidade pública, em face do 

desenvolvimento sociocultural que proporcione à 

referida população não fazem caráter geral e 

indiscriminado dada a sua natureza estatutária, eis 

que se organizam em torno de uma coletividade 

fechada como, por exemplo, as cooperativas. 

Por todo o exposto, conclamo a todos os 

colegas deputados que apreciem e que possam 

votar comigo. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Já foi votado. Agora é só redação final, por isso 

que fiz o relatório. A Senhora Deputada conquistou 

com esforço pessoal junto aos colegas deputados, e 

este parlamentar quem teve a oportunidade, 

inclusive, de fazer o relatório da aprovação da 

referida matéria, tendo alcançado também a 

maioria no Plenário.  

Agora meramente é uma questão formal de 

ajuste para que ele seja encaminhado ao Governo 

do Estado para sanção. É o que aguardamos. 

Parabéns pelo projeto! 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC)  – 

Com o relator. 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – 

Parabenizo a Senhora Deputada! Com o relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Parabenizando a autora, deputada 

linharense que está fazendo um excelente trabalho 

nesta Casa, acompanho na integralidade o voto do 

Senhor Deputado Marcelo Santos. Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Cumprimento, além da linharense, outro 

destaque, que é o Senhor Deputado Luiz Durão, 

que faz um brilhante trabalho – S. Ex.ª está me 

devendo um remédio de Linhares, mas tudo bem! 

Agora vou cobrar ao vivo. 

O Projeto de Lei n.º 365/2015, de autoria 

do Senhor Deputado Marcos Bruno, cria a política 
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estadual antipichação. Para não ter muita delonga, 

em suma, o projeto de lei está eivado de 

inconstitucionalidade formal por afrontar o art. 63, 

parágrafo único, incisos III e IV; e o art. 91, inciso 

I, da Constituição Estadual; e, ainda, de 

inconstitucionalidade material por violação ao art. 

17 da Constituição Estadual e ao art. 2.º da 

Constituição Federal. 

Meu parecer é pela inconstitucionalidade 

do projeto, Senhora Presidenta. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC)  – 

Com o relator. 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade pela 

inconstitucionalidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– O Projeto de Lei n.º 443/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, estabelece a 

proibição de posse, venda e compra de qualquer 

tipo de equipamento com capacidade de produzir 

eletrochoques no território do Espírito Santo. 

No Tribunal Pleno do STF já houve 

matéria de que foi analisada a sua 

constitucionalidade por meio de uma Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, onde o relator, ministro 

Celso de Mello, disse em um pequeno trecho, que 

destaco:  
 

Não obstante, julgando a 

constitucionalidade de uma lei do 

Estado do Espírito Santo, o Excelso 

Pretório ratificou o seu 

posicionamento, inclusive para 

concluir que nem na hipótese de 

sanção haveria convalidação do 

vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder 

de iniciativa do chefe do Poder 

Executivo. 

O meu parecer é pela inconstitucionalidade 

do projeto.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

  

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC)  – 

Com o relator. 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado o parecer à unanimidade pela 

inconstitucionalidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– O Projeto de Lei n.º 101/2016, de autoria do 

Senhor Deputado Da Vitória, altera a redação da 

Lei n.º 10.509, de 05 de abril de 2016, para 

denominar Professor Caetano Bravim a Biblioteca 

da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Geraldo Vargas Nogueira, localizada no 

Município de Colatina. 

 

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 10.509 

de 05.04.2016, passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

  

“Art. 1º Fica denominada 

Professor Caetano Bravin, a 

Biblioteca da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio 

Geraldo Vargas Nogueira, 

localizada no município de 

Colatina/ES.” 
 

 Alterou alguma coisa no projeto que...  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  Ele deu nome à biblioteca da 

escola estadual. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 
É isso mesmo. Estou consultando apenas para 

conferir. 

Meu parecer é pela constitucionalidade, 

legalidade e boa técnica legislativa do projeto de 

lei já mencionado, do autor Senhor Deputado Da 

Vitória. 
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A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  Em discussão. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator. 

 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) -  Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) –  
O Projeto de Lei n.º 126/2016, da ilustre Deputada 

Janete de Sá, reconhece o município de Santa 

Maria de Jetibá como a Capital Estadual dos 

Hortifrutigranjeiros. 

O art. 1.º repete a ementa.  

 

Art. 2.º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Meu parecer, por não invadir qualquer tipo 

de competência, é pela constitucionalidade, 

Senhora Presidente.  

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  Em discussão. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator. 
 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) -  Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado pela constitucionalidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) –  

O Projeto de Lei n.º 153/2016, de autoria do 

Senhor Deputado Sergio Majeski, modifica a Lei 

n.º 5.988/99, atualizando a nomenclatura e 

dispondo sobre o limite do número de alunos nas 

salas de aula que possuem alunos com deficiência 

matriculados. 

Meu parecer, Senhora Presidente, por 

invasão de competência, por não ter este autor a 

legitimidade para apresentar tal medida, é pela 

manutenção do despacho denegatório. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  Em discussão. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator. 

 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) -  Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado pela manutenção do despacho 

denegatório. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

O Projeto de Decreto Legislativo n.º 64/2015, de 

autoria do Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

susta a Instrução de Serviço n.º 77, de 09 de 

dezembro de 2014, do Detran/ES. 

Em seu bojo, diz: 
 

Art. 1.º Fica sustada a Instrução de 

Serviço n.º 77, de 09 de dezembro 

de 2014, editada pelo 

Departamento Estadual de Trânsito 

– DETRAN/ES, que regula o 

procedimento de credenciamento 

de pátios para a prestação de 

serviços de remoção, depósito, 

guarda e liberação de veículos 

automotores no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, por exorbitar o 

poder regulamentar. 

 

O Senhor Deputado se balizou no que 

prevê o art. 56 da Constituição, porém não 

alcançou o que ela mesma dita, perdeu o objeto ao 

mesmo tempo e não houve claramente o que foi 

explícito no art. 1.º por exorbitar o Poder 
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Executivo de suas funções.  

Então, meu parecer é pela sua 

constitucionalidade, Senhora Presidente. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) -  Em discussão. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Com o relator. 

 
O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) -  Com o relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA - (RAQUEL 

LESSA - SD) - A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado pela inconstitucionalidade. 

Continua com a palavra o Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) –  
Senhora Presidente, por redesignação V. Ex.ª me 

nomeou relator do Projeto de Lei n.º 105/2016, de 

autoria do Senhor Deputado Doutor Hércules, 

antes da relatora Deputada Janete de Sá, que proíbe 

a venda de gás de buzina no Estado.  

 

Art. 1.º Fica proibida a 

comercialização, distribuição e 

utilização de gás de buzina no 

Estado. 

 

Farei a leitura do parecer já acostado ao 

projeto. Irei pelo entendimento do corpo técnico da 

Casa, lerei rapidamente apenas um parágrafo.  

Tanto no caso do amianto, como em outros 

pareceres mencionados, seguem no parecer, 

tiveram sua análise em cima de uma legislação 

federal pré-existente em que a norma estadual 

estava invadindo competência suplementar. No 

presente caso, que é a proposta do Senhor 

Deputado Doutor Hércules, não se vislumbra esta 

violação, visto que não existe norma federal que 

regulamente a matéria. Portanto, o Estado passa a 

ter competência plena para legislar sobre tal 

matéria.  

O meu parecer, diferente do que está 

acostado, é pela constitucionalidade, por não 

existir regra que verticalize a regulamentação, 

dando assim competência ao Estado e à Casa 

Legislativa de legislar sobre tal matéria.  

Meu parecer é pela constitucionalidade do 

Projeto de Lei n.º 105/2016, de autoria do Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Em discussão. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Com o relator.  

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 

relator.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Com o relator.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

Aprovado pela constitucionalidade. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) 

– Senhora Presidente, não existe mais nenhuma 

matéria em meu poder.  

Gostaria, antes de concluir, ainda estando 

como relator, de agradecer aos colegas por 

entenderem todos os relatórios que apresentei, 

votando todos por unanimidade. 

Muito obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto para relatar as 

proposições em seu poder. 

 
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Projeto de Lei n.º 149/2016, de autoria do Senhor 

Deputado Marcos Bruno, que inclui os professores 

das redes pública e privada do Estado do Espírito 

Santo no grupo de risco para percepção prioritária 

de imunização em campanhas de vacinação contra 

endemias e epidemias.  

Apesar da grandiosa relevância do projeto, 

este invade a esfera de competência atribuída ao 

Poder Executivo, conforme art. 84, inciso VI, 

alínea a, da Constituição Federal. A Constituição 

do Estado do Espírito Santo, em consonância com 

a Constituição Federal, atribui exclusivamente ao 

Governo do Estado a competência para propor lei 

sobre a organização administrativa e sobre a 

estruturação e atribuição dos órgãos vinculados ao 

Poder Executivo.  

Desta forma, relato pela 

inconstitucionalidade do projeto e, 

consequentemente, pela manutenção do despacho 

denegatório da Mesa Diretora. 
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A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Em discussão. (Pausa)  

Encerrada. 

Em votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com a 

relatora.  

 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Com a relatora.  

 
A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – A Presidência acompanha o voto 

da relatora. 

Aprovado pela manutenção do despacho. 

Continua com a palavra a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. 

 
A SR.a ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Projeto de Lei n.º 154/2016, de autoria do Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a 

Política Estadual de Incentivo à pesquisa, à 

produção e à promoção da utilização de recursos 

de Tecnologia Assistiva, na forma que especifica. 

O deputado possui competência legislativa 

para tratar da matéria alvo do projeto, conforme 

art. 24, inciso XXIV da Constituição Federal.  

Analisando a inconstitucionalidade formal 

subjetiva, a Constituição Federal, assim como a 

Constituição Estadual, assegura a independência 

dos três Poderes. Logo, nenhum dos Poderes 

podem interferir no funcionamento do outro sem 

estar amparado em regra constitucional, sob pena 

de violação do Princípio da Separação dos Poderes. 

Com fundamento em tal Princípio, a Constituição 

Federal, em algumas hipóteses, reserva a 

possibilidade de dar início ao processo legislativo 

apenas a algumas autoridades ou órgãos.  

Em seu art. 61, estão previstas as 

disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do chefe do Executivo. 

Dessa forma, as matérias relacionadas a 

funcionamento e a atribuições de órgãos deste 

Poder devem estar inseridas em normas cuja 

iniciativa é reservada àquela autoridade.  
 

A fim de evitar que o projeto de lei incorra 

em vício de iniciativa, recomenda-se a adoção de 

emenda para suprimos os parágrafos 1.º e 2.º do 

art. 3.º, já que esses parecem detalhar ações e criar 

atribuições ao Poder Executivo. Emenda n.º 1 ao 

Projeto de Lei n.º 154/2016: Ficam suprimidos os 

parágrafos 1.º e 2.º do art. 3.º do Projeto de Lei n.º 

154/2016.  

Sendo assim, relato pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do projeto.  

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

 Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com a 

relatora. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Com a relatora.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – A Presidência acompanha o voto 

da relatora. 

Aprovado o parecer pela 

constitucionalidade, com emenda. 

Continua com a palavra a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 
Projeto de Lei n.º 161/2016, de autoria do Senhor 

Deputado Marcos Brunos, que concede o direito à 

segunda chamada gratuita de exames, provas e 

avaliações aos alunos dos estabelecimentos da rede 

particular de ensino do estado do Espírito Santo e 

dá outras providências.   

A educação é direito social expressamente 

previsto em nossa Carta Magna, e por isso deve ser 

a todos assegurada. Entretanto, é legalmente 

permitida a exploração da atividade de prestação 

de ensino pela iniciativa privada, conforme art. 

209. Quando a instituição privada atua explorando 

a prestação de ensino, age fazendo as vezes da 

União federal. Ocorre que as instituições privadas 

de ensino superior compõe o sistema federal de 

educação, sendo, portanto, competência da União 

legislar. Assim já se pronunciou o Supremo 

Tribunal Federal.  

Portanto, a proposição possui vício de 

inconstitucionalidade por se referir a 

estabelecimentos.  
 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

 Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 

 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com a 

relatora. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Com a relatora.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – A Presidência acompanha o voto 

da relatora. 

Aprovado o parecer pela 

inconstitucionalidade. 
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto para relatar as proposições 

em seu poder.  

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Senhora Presidenta Raquel Lessa, há 

apenas o Projeto de Lei n.º 62/2016, de autoria 

do Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que declara 

de utilidade pública a Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Vitória.  

 

Toda a juntada de documentos foi feita. A 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação é pela constitucionalidade do 

projeto, porque o Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes tentou preencher todos os pré-requisitos 

para declarar de utilidade pública uma 

instituição.  

 

Portanto, a Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação é pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 

62/2016, de autoria do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, que declara de utilidade pública 

a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, o 

CDL Vitória, localizado no Município de 

Vitória, Espírito Santo.  

Esse é o nosso relato.  

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – Em discussão o parecer. (Pausa) 

Encerrada. 

 Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Com o relator. 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 

relator. 

 

A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL 

LESSA - SD) – A Presidência acompanha o voto 

do relator. 

 

Aprovado o parecer pela 

constitucionalidade. 

 Declaro encerrada a Ordem do Dia.  

Agradeço a presença à Senhora Deputada e 

aos Senhores Deputados.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental, se 

Deus quiser.  

 

Está encerrada a reunião.  

Encerra-se a reunião às 14h39min. 
 

 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA. DÉCIMA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 

DE JUNHO DE 2016. 
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES - PSD) - Bom dia a todos. Estão 

presentes os três Senhores Deputados da Comissão. 

Portanto, há quorum. 

Quero agradecer aos Senhores Deputados 

Doutor Hércules e Almir Vieira a presença. 

Temos em mãos o roteiro da décima 

reunião ordinária da segunda Sessão Legislativa 

Ordinária da décima oitava Legislatura. 

Convido a Senhora Secretária a proceder à 

leitura da ata da nona reunião ordinária, realizada 

em 06 de junho de 2016 e a ata da sexta reunião 

extraordinária, realizada em 06 de junho de 2016. 

(Pausa) 
 

(A Senhora Secretária procede à 

leitura das atas) 
 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD)  – Em discussão as atas. 

(Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. (Pausa) 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – Pela 

aprovação. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) 

– Pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD)  – Acompanho. 

Aprovadas as atas como lidas. 

Passo agora à fase do Expediente. 

Solicito à Senhora secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
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SENHORES DEPUTADOS: 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS E 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD)  – Portanto, passaremos à 

Ordem do Dia para deliberarmos sobre as seguintes 

proposições: 

Projeto de Lei n.º 504/2015, de autoria do 

Senhor Deputado Amaro Neto, que obriga as 

concessionárias de pedágio a emitirem nota ou 

cupom fiscal aos consumidores. Esse projeto é o 

que estava aguardando o Senhor Deputado Amaro 

Neto porque na discussão que houve aqui com a 

Rodosol, o que constatamos é que não há uma 

legislação para regulamentar o pedido do Senhor 

Deputado. Já havia chamado a atenção disso, 

houve algumas sugestões, uma do Senhor 

Deputado Doutor Hércules para que pudesse 

colocar, pelo menos, no cupom que é emitido ao 

usuário o número da placa do carro.  

Então, prefiro ser democrático, aguardar o 

Senhor Deputado Amaro Neto, se comparece hoje 

ou não à comissão. Caso não compareça o 

aguardaremos em uma próxima reunião da 

comissão. Para isso, a minha posição deve ser uma 

decisão compartilhada com os demais colegas. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – De 

acordo com V. Ex.ª. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) 

– Acompanho. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD)  – Muito obrigado aos 

senhores. 

Passaremos ao Projeto de Lei n.º 64/2016, 

de autoria da Senhora Deputada Raquel Lessa, que 

inclui no Sistema Rodoviário Estadual a rodovia 

que liga a sede do município de São Gabriel da 

Palha à sede do município de Águia Branca. O 

Relator é o Senhor Deputado Almir Vieira a quem 

concedo a palavra para relatar. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – Bom 

dia a todos. Quero cumprimentar nosso Presidente, 

Senhor Deputado Edson Magalhães e o Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

Trata-se do Projeto de Lei n.º 64/2016, de 

autoria da Senhora Deputada Raquel Lessa, que 

inclui trecho da estrada que liga a sede do 

município de São Gabriel da Palha, passando pelo 

córrego Rancho Alto, fazenda Ferreira, córrego 

São Pedro, à sede do município de Águia Branca, 

no Sistema Rodoviário Estadual. 

O presente projeto de lei tem por objetivo 

incluir no Plano Rodoviário Estadual a rodovia que 

liga a sede do município de São Gabriel da Palha à 

sede do município de Águia Branca.  

Em análise, foi identificada a 

constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 64/2016 

pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, o que torna conveniente a 

emenda ao projeto. Ademais, certo é que a matéria 

possui, a meu ver, importante relevância social. 

Sendo assim, a Comissão de Infraestrutura é pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 64/2016, de autoria 

da Senhora Deputada Raquel Lessa, o que nos leva 

a sugerir aos demais membros desta comissão o 

seguinte: A Comissão de Infraestrutura é pela 

aprovação do Projeto de Lei n.º 64/2016, de autoria 

da Senhora Deputada Raquel Lessa.  

Senhor Presidente, esse é nosso parecer. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD) – Em votação o parecer. 

Como vota o Senhor Deputado Doutor 

Hércules? 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) 

– Pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD) – Acompanho. Portanto, o 

Projeto de Lei n.º 64/2016, de autoria da Senhora 

Deputada Raquel Lessa, fica aprovado à 

unanimidade na Comissão de Infraestrutura. 

Não havendo mais projeto a ser votado, 

passamos à fase das Comunicações. 

Senhor Deputado Almir Vieira, da última 

vez que estivemos aqui ouvindo a Rodosol V. Ex.ª 

fez um requerimento para que convidássemos 

servidores das três prefeituras: Vitória, Vila Velha 

e Guarapari, para comparecerem a esta Comissão 

para tratarmos dos assuntos referentes aos repasses 

do pedágio da Terceira Ponte, assim como do 

pedágio da Rodovia do Sol em Guarapari. No 

momento em que estive com V. Ex.ª, na 

oportunidade, sugeri que primeiro tivéssemos aqui 

os relatórios dos três últimos repasses a esses três 

municípios. V. Ex.ª ainda concorda com minha 

orientação? 
 

O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – Sim, 

deputado. Tudo que venha trazer maiores 

esclarecimentos será sempre bem-vindo. Estamos 

de acordo sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD) – Senhor Deputado 

Doutor Hércules? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) 

– De acordo. 
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O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD) – Tenho maior interesse 

em ver esses relatórios para sabermos, de fato, 

quanto esses municípios estão recebendo. 

Faríamos, então, as chamadas desses servidores a 

esta Comissão para debatermos o assunto de forma 

mais profunda. 
 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules para as considerações. Antes, 

porém, na audiência sugerida e realizada em Paul... 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) 

– Senhor Presidente, pela ordem! Chamei a 

Georgia Magalhães, da Taquigrafia, pelo fato de 

que S. S.ª foi uma das pessoas que lutou muito por 

essa luta que começamos nesta Assembleia, sobre 

o Lucas Coutinho, aquele menino que desenvolveu 

um método de exame de sangue que faz 

diagnóstico precoce de câncer de pele. Nossa 

querida Georgia ficou muito emocionada no dia, 

com a família. Lucas tem um irmão que nasceu por 

meio de mim. O Alinaldo é o pai e a Izabela é a 

mãe. 

Georgia, para nossa alegria o Governo, por 

meio, inicialmente, do secretário da Casa Civil 

Paulo Roberto, encampou essa ideia e também 

levou ao Haroldo, secretário da Educação. São 

cinco pessoas no mundo, não só no Brasil, Senhor 

Presidente Edson Magalhães, que serão escolhidas 

por meio de voto direto, do mundo inteiro, para 

representarem aquilo que inventaram em Harvard. 

São apenas cinco pessoas.  

Isso começou nesta Assembleia e olhem o 

alcance da mídia, da TV Ales, da Secretaria de 

Governo com o Paulo Roberto, do secretário da 

Educação Haroldo Correa Rocha! Foi uma coisa 

tão importante, para vocês terem ideia, que hoje 

um menino das Filipinas tem cerca de dez mil e 

quinhentos votos, é o segundo colocado, e o Lucas 

tem dezoito mil e quinhentos votos, quase que o 

dobro do segundo colocado. Estamos pedindo a 

todos, pedindo agora novamente à TV Ales, que 

votem no votenolucas.com, que facilita mais, 

porque o endereço é um pouco complicado para 

votar, mas se você acessar no 

www.votenolucas.com, você vai abrir a página e 

vai ver o endereço, que realmente é muito 

complicado anotar isso tudo. Nem precisa anotar, 

estou apenas mostrando isso aqui. 

 O Lucas, hoje à tarde, virá à Assembleia 

novamente e amanhã estará na Comissão de Saúde 

falando sobre a importância dessa descoberta. Ele é 

um menino de dezessete anos, estudante de uma 

escola pública de Vila Velha, Agenor Roris. É um 

orgulho muito grande para nós esse menino, que 

está despontando hoje no Brasil e no mundo com 

um invento, uma pesquisa que poderá levá-lo a 

concluir seus estudos na Universidade de Harvard, 

nos Estados Unidos. Será muito bom não só para o 

Espírito Santo, mas também para a descoberta, 

para os pacientes e para mostrar o valor de quem 

luta. E ele lutou praticamente sozinho, somente 

com o apoio da família. É importante a família 

estar junto e os pais do Lucas, Izabela e Alinaldo, 

estão juntos dando esse apoio em todo lugar que 

ele está.  

 

 É algo muito gratificante para nós e peço, 

mais uma vez, a você que está em casa, que 

continue votando até o dia 30. Você pode votar 

todos os dias, a cada vinte e quatro horas. Vote 

novamente no votenolucas.com. Abram a página e 

votem no Lucas. Vamos para essa missão 

importante, que é uma coisa muito gratificante para 

todo aquele que luta por uma saúde pública 

melhor.  

Hoje, vimos o Bom Dia Brasil e muito 

triste com o que está acontecendo no Brasil, 

principalmente na área de pediatria. Agora, existe 

uma farsa muito grande das autoridades quando, 

inclusive, um promotor, querido Presidente, fala: 

Puxa vida, mas o piso nacional médico são doze 

mil reais? Quanto ganha um promotor? O médico 

só quer uma coisa: o piso nacional para poder 

sustentar a família. Se ele tiver dois vínculos 

empregatícios, que é o que a Constituição permite, 

assim como o professor... Deram dois vínculos 

para o professor, deram dois vínculos para o 

médico, para o enfermeiro, porque se paga muito 

mal, porque se pagasse bem não precisaria de dois, 

bastaria um, como o do promotor, que se dedica só 

àquilo. Mas aí tem que estar fazendo essa história 

de tapar o sol com a peneira. 

 O Rafael está ali. E no dia em que alguns 

promotores estavam na Secretaria de Saúde, um 

promotor disse: Puxa, mas doze mil reais! Doutor, 

querem ganhar igual ao senhor, só isso, mais nada! 

Ele vai ficar ali, vai sentar no seu trabalho, sabendo 

que poderá comprar seu carrinho, que poderá 

colocar o filho na faculdade particular. A faculdade 

particular mais barata do Estado custa cinco mil 

reais mensais. Se você tiver dois filhos que 

passaram na faculdade particular de medicina, você 

terá que ter dez mil reais só para pagar 

mensalidade. Nem vou falar nos livros! Eu, por 

exemplo, tive que estudar no primeiro e no 

segundo ano com um livro em francês que me 

emprestaram, porque eu não tinha dinheiro para 

comprar livro.  Então o médico, doutor Vitorino, de 

saudosa memória, me emprestou seus livros em 

francês. Ele estudou medicina em francês e eu 

também tive que estudar, porque não podia 

comprar livro. 
 

Desculpem-me por esses registros, mas é 

preciso que os políticos que têm a caneta na mão - 

não sou eu, não é o Senhor Deputado Almir Vieira 

http://www.votenolucas.com/
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ou o Senhor Deputado Edson Magalhães, que não 

têm a caneta na mão - decidam essa questão. Não 

enganem a população dizendo: faz de conta que 

pagam, o outro faz de conta que trabalha. Chega 

disso! Não aguentamos mais isso! Tantas e tantas 

crianças morrendo por falta de um pré-natal 

melhor, uma policultura melhor, uma unidade 

sanitária melhor, um programa de saúde melhor. O 

melhor programa de saúde do mundo é o programa 

de saúde da família. 

 

 Deputado presidente, desculpe-me o 

desabafo. Mais uma vez, votenolucas.com, que 

teremos dias melhores para a saúde pública. Pode 

demorar um pouco, mas teremos. Obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES - PSD) – Obrigado, Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

Nossos agradecimentos ao Lucas, 

desejando-lhe todo o sucesso para que possa 

atingir, mais uma vez, a sua meta. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Almir Vieira. 
 

 O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) – Apesar 

de estarmos participando da Comissão de 

Infraestrutura, ouvi atentamente o que o Senhor 

Deputado Doutor Hércules falou. Sinto isso na 

pele, Senhor Deputado Doutor Hércules. O senhor 

sabe que eu tinha uma filha fazendo medicina na 

Itália e, até mesmo por questões financeiras, 

devido à crise na Europa, ela teve que vir embora. 

Ela estava no quinto período de medicina na Itália 

e, com muita dificuldade, conseguimos 

transferência para uma universidade local. Porém 

as condições seriam que ela teria que entrar no 

primeiro ano de medicina com uma mensalidade de 

cinco mil reais por mês. Isso só a mensalidade. Se 

colocar o curso todo, fizer a soma na ponta do 

lápis, vai dar uma quantia considerável para você 

hoje formar um filho numa faculdade de medicina. 

Então, é justo que o médico tenha um salário pelo 

menos para que ele sobreviva, um salário digno da 

sua profissão, porque ele mexe com vidas, ele 

salva vidas. Então, é justo que ele tenha seus 

vencimentos dignos para poder ter tranquilidade 

para trabalhar. 

 Voltando à questão da minha filha, fica 

mais barato, por exemplo - as aulas práticas ela fez 

todas, agora só falta a teoria, só prova - ela ir à 

Itália três, quatro vezes por ano para terminar o 

curso do que fazer o curso de medicina aqui e 

voltar quatro anos no tempo, um atraso. Muito 

difícil essa formação, então, é justo que o médico 

ganhe pelo menos o suficiente para trabalhar. 

Muito obrigado.  
  

 O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES - PSD) – Muito obrigado, Senhor 

Deputado Almir Vieira. 

Antes de passar à fase das deliberações 

para concluirmos a nossa pauta, retorno a palavra 

ao Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 

– Obrigado. Só queria registrar e, desculpem-me a 

falta de modéstia, que a minha primeira neta, 

Cecília, nasceu sexta-feira agora, dia 24. Não sei, 

Paulo, se dá para dar um take aqui. Nasceu comigo 

também. A Cecília nasceu com quatro quilos e 

duzentas e poucas gramas, cinquenta e dois 

centímetros; quase do meu tamanho. Não foi fácil 

para tirar, foi parto cesário da minha filha. 

 

Meu primeiro neto se chama Henrique, tem 

seis anos, também filho da Renata, xará da filha do 

nosso querido Senhor Deputado Almir Vieira. E o 

meu filho Fernando, mestre em cirurgia 

endovascular, tem o João, que já vai fazer dois 

anos. Então, são os meus três netos, três riquezas 

que tenho na família. Fazer o parto da filha que 

nasceu no dia do seu aniversário... A minha filha 

nasceu no dia do meu aniversário, de parto normal, 

e eu fiz o parto. Não foi nada programado, nada 

induzido, nasceu no dia do meu aniversário. Agora, 

no dia 24, sexta-feira, nasceu a Cecilia, a nossa 

última joia a chegar a este mundo. Obrigado e 

desculpem-me a corujice, mas não podia deixar de 

fazer esse registro, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – (PSD) – Que a Cecilia seja 

bem-vinda ao mundo dos bons. 

 

Coloco em deliberação o requerimento do 

Senhor Deputado Padre Honório, de audiência 

pública, em Viana, para tratar do tema transporte 

público. Os dias sugeridos são 04 e 05 de julho.  

Em votação o requerimento. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) – Pela 

aprovação. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) 

- Pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – (PSD) - Esta presidência 

também acompanha. 

Solicito à secretaria que informe ao Senhor 

Deputado Padre Honório. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, quando 

estivemos na audiência pública em Paul, foi 

entregue um documento com relação àquelas 

galerias, uma série de coisas. Também 

surpreendido fiquei com o número de nascentes em 
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Paul. Ficamos de encaminhar esse documento ao 

Ministério Público Federal. 

Gostaria de saber a posição de V. Ex.as, se 

continuam com a decisão?  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) 

- Com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – (PSD) - Senhor Deputado Almir 

Vieira? (Pausa)  

 

Então, solicito à secretaria que faça o 

encaminhamento deste documento ao Ministério 

Público Federal com relação ao trabalho das 

nascentes, também a obstrução de todas as 

galerias no bairro Paul. 

Penso que esta Comissão ao voltar do 

recesso, isso significa que não teremos outra 

reunião, só para chamar a atenção... Nada que 

envolve a política municipal atrapalhará os 

nossos trabalhos, muito pelo contrário, 

continuaremos com vontade de prestar o nosso 

serviço com responsabilidade. 

Aprovamos um projeto de lei muito 

importante nesta Casa, na semana passada, com 

relação aos polos de Vila Velha e de Serra. O 

governo do estado passa a fazer parte desse 

grande projeto que envolve as empresas que 

queiram se instalar nesses polos para agregar 

valor maior à receita do Estado do Espírito 

Santo. 

Temos visto que há uma queda da receita, 

então essa atitude do governador tem que ser 

louvável. Por conta disso ressalto que a 

Comissão de Infraestrutura aprovou na 

Comissão, por unanimidade, essa decisão do 

governo do estado. E espero que o governo do 

estado também possa ampliar, com todo o 

cuidado também, a questão de outros polos 

espalhados no espírito santo para, então, poder 

proporcionar melhor receita aos municípios 

capixabas.  

Em Guarapari foi feita a desapropriação 

de uma área para instalação de um polo. Fiz uma 

visita e estranhei muito porque essa área 

desapropriada em Guarapari não teve a 

participação da Suppin. Tivemos, Senhor 

Deputado Almir Vieira, escassez de água no 

local, muito distante da cidade. Esperamos que 

mais à frente, com o Governo do Estado, 

possamos rever toda essa logística de um polo 

industrial em Guarapari, dando ao município 

melhor receita e também melhor mobilidade a 

quem depende do polo para seus negócios.  

 Registro, nesta Comissão de 

Infraestrutura, Senhor Deputado Almir Vieira, V. 

Ex.ª que também está diretamente envolvido 

nesse processo da Samarco, que entregaremos ao 

governador, e todos os trinta deputados serão 

chamados, as assinaturas colhidas em Anchieta, 

Mariana e Guarapari.  

O governador já nos deixou muito à 

vontade para marcarmos com a Samarco uma 

data para a entrega dessas assinaturas que, com 

certeza, por meio do Governo do Estado, 

chegarão ao seu destino final, que é a presidência 

da República, para que possamos mobilizar ao 

máximo para que a Samarco possa retornar as 

suas atividades, e a empresa também reveja o 

plano de demissão voluntária para que os 

empregados que não farão parte da Samarco 

possam obter melhor programa de demissão para 

sobreviverem até que alcancem o mercado de 

trabalho de forma natural.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Almir Vieira.  
 

 O SR. ALMIR VIEIRA – (PRP) – Senhor 

Deputado Edson Magalhães, solicitamos que haja 

certa celeridade nesse documento, porque a 

população de Anchieta está muito apreensiva, pois 

as demissões estão batendo às portas daquela 

população. As empreiteiras da Samarco não estão 

trabalhando, já houve muitas demissões. Agora 

serão as demissões diretas, o que vem afetando 

muito a economia da cidade de Anchieta. O 

comércio está fechando as portas, a população está 

desempregada.  

 

Anchieta sempre esperou da Samarco. A 

economia do município sempre girou em torno da 

Samarco, não se buscou alternativas de geração de 

emprego e renda para a população como, por 

exemplo, o turismo. Temos no município o turismo 

religioso em alta, o padroeiro do Brasil São José de 

Anchieta e um santuário nacional. Então, acredito 

que é uma alternativa o próximo gestor alavancar 

esse turismo e buscar outras fontes de receita para 

o município e geração de emprego e renda para a 

população. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (EDSON 

MAGALHÃES – PSD) – Muito obrigado, Senhor 

Deputado Almir Vieira. 

Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 

tem mais alguma consideração a fazer? (Pausa) 

Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrada a reunião e convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, à hora regimental.  

Está encerrada a reunião.  

 
Encerra-se a reunião às 10h43min. 
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NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 
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