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emendas, o Projeto veio a esta Comissão para
elaboração de sua Redação Final, na forma do art.
212 do Regimento Interno.
Este é o Relatório.

PODER LEGISLATIVO
PARECERES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 113/2016, de autoria do
Governo do Estado, oriundo da Mensagem
Governamental nº 140/2016, que dispõe sobre a
regularização fundiária de interesse social de imóveis
urbanos de domínio do Estado do Espírito Santo, foi
lido na Sessão Ordinária do dia 26.4.2016 e
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia
27.4.2016, às páginas 02 a 05.
Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do
dia 02.5.2016 o requerimento para sua tramitação em
urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de 03.5.2016, recebendo, a partir de
então, os pareceres orais da Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação
pela constitucionalidade e legalidade e da Comissão
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos pela
aprovação com adoção de emendas apresentadas
pelos Deputados Padre Honório e Nunes. Em
seguida, o Projeto recebeu pareceres orais da
Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de
Aquicultura e Pesca, de Abastecimento e de Reforma
Agrária e da Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente, ambos pela aprovação com a adoção das
emendas apresentadas na Comissão de Cidadania. Na
Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento
Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de
Logística, o Projeto recebeu parecer oral pela
aprovação acatando as emendas apresentadas
anteriormente e a nova emenda apresentada pelo
relator, Dep. Marcelo Santos. A Comissão de
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tomada de Contas emitiu parecer oral
pela aprovação com a adoção das emendas
apresentadas. Posteriormente, por ter o Projeto
recebido emendas nas Comissões de Cidadania e de
Infraestrutura, retornou à Comissão de Justiça, cujo
parecer oral foi pela constitucionalidade e legalidade,
com adoção das emendas apresentadas.
Concluído o exame técnico, foi colocado o
Projeto de Lei nº 113/2016 à apreciação do Plenário
que o aprovou na forma do parecer oral da Comissão
de Infraestrutura. Por ter sido aprovado com

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 113/2016 foi aprovado
pelo Plenário com a adoção de emendas apresentadas
pelos Deputados Padre Honório, Nunes e Marcelo
Santos, com as seguintes redações:

Com base no art. 215 do Regimento Interno e
em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal
nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal
nº 107/2001, e 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:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 113/2016
Dispõe sobre a regularização
fundiária de interesse social de
imóveis urbanos de domínio do
Estado do Espírito Santo.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE ESPÍRITO SANTO
DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1o Fica autorizado o Poder Executivo, com base
nos fundamentos, objetivos e instrumentos
disciplinados nesta Lei, a proceder à regularização
fundiária de interesse social de ocupações de imóveis
urbanos de domínio do Estado do Espírito Santo.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por
regularização fundiária o conjunto de medidas
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visem
à regularização de ocupações inseridas em
parcelamentos informais ou irregulares de imóveis
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urbanos de domínio do Estado do Espírito Santo e à
outorga de titulação aos seus ocupantes, de modo a
garantir o direito social à moradia, ao pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade
urbana e ao direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, considerada a situação socioeconômica
da população.
§ 2º As ações de regularização fundiária reguladas
nesta Lei serão promovidas pela Secretaria de Estado
de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento
Urbano – SEDURB e executadas pelo Instituto de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do
Espírito Santo – IDURB-ES.
§ 3º A autorização conferida pelo caput deste artigo
abrange também os imóveis de domínio de empresas
públicas e de sociedades de economia mista estaduais
extintas ou que se encontrem em processo de
liquidação.
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Art. 5o A regularização fundiária far-se-á por doação
quando, cumulativamente, atender aos seguintes
requisitos:
I - a área ocupada deverá ser igual ou inferior à
500m²
(quinhentos
metros
quadrados),
observando o limite mínimo de 125m2 (cento e
vinte e cinco metros quadrados), estabelecido no
art. 4º, inciso II, da lei federal 6.766 de 19 de
dezembro de 1979.
(...)
IV - o ocupante ou o respectivo cônjuge não for
possuidor,
concessionário,
superficiário
ou
proprietário de outro imóvel urbano ou rural, nem
houver sido beneficiário de programa habitacional; e
(...)

Art. 2o A autorização prevista no art. 1º compreende
a regularização fundiária de interesse social, em que
se enquadrem as ocupações realizadas pela população
de baixa renda, nos casos de:

I - conjuntos habitacionais ou assentamentos de
famílias carentes consolidados pelo Estado do
Espírito Santo, por suas empresas públicas e por suas
sociedades de economia mista estaduais extintas ou
que se encontrem em processo de liquidação;

EMENDA Nº 01/2016 – Dep. Padre Honório
AO PROJETO DE LEI Nº 113/2016

II - áreas declaradas de interesse social para fins de
implantação de projetos de regularização fundiária
por meio de decreto estadual;

ART. 1º - O artigo 12 do Projeto de Lei 113/2016,
passa a ter a seguinte redação:

III - áreas desapropriadas pelo Estado para fins de
regularização fundiária;

Art. 12 ...

IV - áreas definidas em plano diretor como de
especial interesse social e definidas por decreto
estadual; e

“12 – Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir créditos orçamentários adicionais, no exercício
financeiro de 2016, bem como efetuar as alterações
no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, necessários ao cumprimento
desta lei.”
EMENDA Nº 02/2016 – Dep. Nunes
AO PROJETO DE LEI Nº 113/2016
ART. 1º - O inciso V do artigo 3º do Projeto de Lei
113/2016, passa a ter a seguinte redação:
Art. 3º ...
“V – Respeito às legislações urbanísticas
e ambientais dos Municípios e seus respectivos
Planos Diretores”.
EMENDA Nº 03/2016 – Dep. Marcelo Santos
AO PROJETO DE LEI Nº 113/2016
- Os Incisos I e IV do artigo 5º do Projeto de Lei nº
113/2016, passam a ter a seguinte redação:

V - áreas adquiridas, inclusive por meio de doação,
pelo Estado do Espírito Santo para fins de
regularização fundiária.
§ 1º Obedecidas às condições especificadas nesta Lei,
terá preferência à regularização do imóvel o seu atual
possuidor.
§ 2o Os idosos gozarão das prerrogativas
estabelecidas na Lei Federal nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003.
Art. 3o Respeitadas as diretrizes gerais da política
urbana e habitacional estabelecidas pela Lei Federal
no 10.257, de 10 de julho de 2001, a regularização
fundiária deve se pautar pelas seguintes diretrizes:
I - ampliação do acesso à terra urbanizada pela
população de baixa renda, com prioridade para sua
permanência na área ocupada, assegurados o nível
adequado de habitabilidade e a melhoria das
condições de sustentabilidade urbanística, social e
ambiental, consideradas a situação socioeconômica
da população e as normas ambientais;
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II - articulação com as políticas setoriais de
habitação, meio ambiente, saneamento básico e
mobilidade urbana, nas diferentes esferas de poder e
com as iniciativas públicas e privadas destinadas à
integração social e à geração de emprego e renda;

qualquer dos membros da entidade familiar com a
finalidade de subsistência.

III - controle e fiscalização visando evitar novas
ocupações ilegais, em áreas de domínio do Estado, na
área objeto da regularização;

Art. 5o A regularização fundiária far-se-á por doação
quando, cumulativamente, atender aos seguintes
requisitos:

IV - articulação com projetos públicos e privados
voltados à integração social e à geração de trabalho e
renda;

I - a área ocupada deverá ser igual ou inferior a
500m² (quinhentos metros quadrados), observando o
limite mínimo de 125m² (cento e vinte e cinco metros
quadrados), estabelecido no art. 4º, inciso II, da Lei
Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;

V - respeito às legislações urbanísticas e ambientais
dos Municípios e seus respectivos Planos Diretores;
VI - participação dos interessados em todas as etapas
do processo de regularização;
VII - estímulo à resolução extrajudicial de conflitos;
e
VIII - concessão do respectivo título dominial
prioritariamente à mulher, ou ao homem e a sua
mulher, independentemente do estado civil.
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - assentamentos irregulares: ocupações inseridas em
parcelamentos informais ou irregulares, localizadas
em
áreas
urbanas
públicas,
utilizadas
predominantemente para fins de moradia;
II - regularização fundiária de interesse social: o
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas,
ambientais e sociais, promovidas pelo Poder Público,
que visem adequar assentamentos irregulares
ocupados por população de baixa renda às
conformidades legais, de modo a garantir o direito
social à moradia, o pleno desenvolvimento das
funções sociais da propriedade urbana e o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado;
III - imóvel urbano: parcela do território, contínua ou
não, incluída no perímetro urbano por plano diretor
ou por lei municipal específica;
IV - população de baixa renda: aquela com renda
mensal familiar não superior a três salários mínimos;
V - entidade familiar: aquela constituída pelos
cônjuges ou companheiros, homoafetivos ou não, e
sua prole, bem como pela família monoparental e
anaparental;
VI - imóvel de uso residencial: aquele utilizado
exclusivamente para moradia pelo requerente ou por
qualquer dos membros da entidade familiar; e
VII - uso misto: aquele utilizado, simultaneamente,
para fins de moradia, com predominância deste, e
comércio ou serviço vicinal, e cuja atividade
econômica seja desempenhada pelo requerente ou por

CAPÍTULO II
DOAÇÃO

II - tratar-se de imóvel utilizado para finalidade
residencial ou mista de âmbito local;
III - o ocupante atual comprovar a posse mansa e
pacífica, com animus domini, anterior a 31/12/2007,
permitindo-se considerar, cumulativamente, para
efeito deste prazo, o tempo de ocupação dos
posseiros anteriores;
IV - o ocupante ou o respectivo cônjuge não for
possuidor,
concessionário,
superficiário
ou
proprietário de outro imóvel urbano ou rural, nem
houver sido beneficiário de programa habitacional; e
V - o ocupante possuir renda familiar mensal igual ou
inferior a três salários mínimos.
§ 1º Cada ocupante ou entidade familiar ocupante
poderá receber em doação apenas um imóvel.
§ 2º É facultado ao ocupante renunciar à área
excedente para a fruição do direito de que trata o
caput deste artigo.
§ 3º Atendidas as exigências da legislação ambiental
pertinente e, mediante manifestação favorável do
órgão ambiental competente, podem ser objeto de
regularização fundiária de interesse social as
ocupações consolidadas localizadas em Áreas de
Preservação Permanente, ocupadas até 31 de
dezembro de 2007 e inseridas em área urbana e de
expansão urbana, desde que validada por estudo
técnico.
§ 4º O estudo técnico referido no § 3º deste artigo
deverá ser elaborado por profissional legalmente
habilitado mediante anotação de responsabilidade
técnica, compatibilizando-se com o projeto de
regularização fundiária e contendo os seguintes
elementos:
I - caracterização da situação ambiental da área a ser
regularizada, incluindo, quando necessário, laudo
geológico, mapa de uso e ocupação de solos,
inventário florestal, análise de solos e outros;
II - especificação dos sistemas de saneamento básico,
quando existentes, com especificação da área
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atendida e indicação de alternativas para as áreas
não atendidas;
III - proposição de intervenções para o controle de
riscos geotécnicos e de inundações;
IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas
não passíveis de regularização;
V - comprovação da melhoria das condições de
sustentabilidade urbano ambiental, considerando o
uso adequado dos recursos hídricos e a proteção
das unidades de conservação, quando for o caso; e
VI - comprovação da melhoria da habitabilidade
das moradias propiciadas pela regularização
proposta.
Art. 6º O beneficiário não poderá abandonar o
imóvel ou conferir destinação diversa da
especificada nesta Lei, sob pena de reversão do
bem
doado
ao
domínio
do
Estado,
independentemente de qualquer indenização.
Parágrafo único. A cláusula prevista no caput
deverá constar da escritura pública ou do contrato
particular de doação, observado o disposto na
legislação em vigor.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Caberá ao IDURB-ES, em qualquer das
hipóteses de que trata o art. 2º desta Lei,
manifestar-se
acerca
da
conveniência e
oportunidade em ser executada a regularização
fundiária, submetendo previamente, em qualquer
das situações, à análise da Procuradoria-Geral do
Estado.
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comum do povo, de segurança pública ou
segurança nacional, de preservação ambiental ou
necessárias à preservação dos ecossistemas
naturais, das reservas indígenas, das áreas
ocupadas por comunidades remanescentes de
quilombos, das vias de comunicação e rede elétrica
de alta tensão, das áreas reservadas para construção
de hidrelétricas ou congêneres, ressalvados os
casos especiais autorizados na forma da lei; e
VI - que estejam em terras devolutas.
Art. 9º Os instrumentos translativos de domínio de
bens imóveis do Estado do Espírito Santo, objeto
de regularização fundiária, serão outorgados por
Procurador(es) do Estado designado(s) pelo
Procurador Geral do Estado.
Art. 10. O IDURB-ES poderá notificar os
interessados ou publicar editais dirigidos àqueles
que, a qualquer título, utilizem imóveis urbanos de
domínio do Estado, para, no prazo que for
definido, regularizar a ocupação na forma desta
Lei.
Art. 11. Sobre as doações efetivadas em razão
desta Lei, não incidirá o Imposto sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, de
qualquer bem ou direito.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
créditos orçamentários adicionais, no exercício
financeiro de 2016, bem como a efetuar as
alterações no Plano Plurianual – PPA e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO, necessários ao
cumprimento desta Lei.

I - ocorridas posteriormente a 31/12/2007;

Art.
13.
Aplica-se,
subsidiariamente,
à
regularização fundiária efetuada nos termos desta
Lei o disposto nas Leis Federais nos 6.766, de 1979,
10.257, de 2001, e 11.977, de 07 de julho de 2009,
e na Medida Provisória no 2.220, de 04 de setembro
de 2001.

II - quando a renda familiar mensal dos ocupantes
for superior a três salários mínimos;

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no que couber.

III - quando os ocupantes forem possuidores,
concessionários, superficiários ou proprietários de
outro imóvel urbano ou rural;

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

IV - que abranjam bens imóveis de uso comum do
povo e os de uso especial, pertencentes ao
patrimônio indisponível do Estado, enquanto
permanecerem afetados;

PARECER Nº 187/2016

Art. 8º É vedada a regularização de ocupações:

V - que estejam concorrendo ou tenham concorrido
para comprometer a integridade das áreas de uso

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
é pela APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL
do Projeto de Lei nº 113/2016, de autoria do
Governo do Estado.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Plenário Dirceu Cardoso, em 11 de maio
de 2016.
RAQUEL LESSA - Presidente
GILDEVAN FERNANDES - Relator
DARY PAGUNG
LUIZ DURÃO
ELIANA DADALTO
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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 127/2016 foi aprovado
pelo Plenário com a adoção de emendas
apresentadas na Comissão de Justiça pelos
Deputados Dary Pagung e Sandro Locutor, com as
seguintes redações:

_________________________________________
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO

EMENDA Nº 01/2016 AO PL 127/2016 – Dep.
Dary Pagung

RELATÓRIO

- Fica incluída a palavra “prevenção” no inciso II
do art. 1º do Projeto de Lei nº 127/2016.
EMENDA Nº 02/2016 AO PL 127/2016 – Dep.
Sandro Locutor

O Projeto de Lei nº 127/2016, de autoria do
Governo do Estado, oriundo da Mensagem
Governamental nº 147/2016, que permite a
aplicação dos recursos provenientes da Lei nº
8.308, de 12.6.2006, em despesas correntes,
inclusive em ações de prevenção e combate ao
mosquito Aedes Aegypti, foi lido na Sessão
Ordinária do dia 09.5.2016 e publicado no Diário
do Poder Legislativo do dia 10.5.2016, à página
02.
Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária
do dia 10.5.2016 o requerimento para sua
tramitação em urgência, o Projeto foi inserido na
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 11.5.2016,
recebendo, a partir de então, o parecer oral da
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação pela constitucionalidade e
legalidade com adoção de emendas apresentadas
pelos Deputados Dary Pagung e Sandro Locutor e
os pareceres orais da Comissão de Saúde e
Saneamento e da Comissão de Finanças,
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tomada de Contas, ambos pela aprovação com a
adoção das emendas apresentadas na Comissão de
Justiça.
Concluído o exame técnico, foi colocado o
Projeto de Lei nº 127/2016 à apreciação do
Plenário que o aprovou na forma do parecer oral da
Comissão de Justiça. Por ter sido aprovado com
emenda, o Projeto veio a esta Comissão para
elaboração de sua Redação Final, na forma do art.
212 do Regimento Interno.

- Acrescenta o § 2º ao art. 3º do Projeto de Lei nº
127/2016, com o texto do art. 3º da Lei nº 10.465,
de 2015, passando o parágrafo único a vigorar
como § 1º, conforme texto abaixo:
“Art. 3º (...)
§ 1º (...)
§ 2º A partir do ano de 2017, esses
recursos financeiros serão utilizados
exclusivamente para investimentos.
Com base no art. 215 do Regimento Interno
e em atenção ao disposto na Lei Complementar
Federal nº 95/1998, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 107/2001, e 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:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI Nº 127/2016
Permite a aplicação dos recursos
provenientes da Lei nº 8.308, de 12
de junho de 2006, em despesas
correntes, inclusive em ações de
prevenção, controle e combate ao
mosquito Aedes aegypti.

Este é o Relatório.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PARECER DO RELATOR
O Regimento Interno determina que a
proposição aprovada com emenda ou com

DECRETA:
Art. 1º Em caráter excepcional e durante o
exercício financeiro de 2016, 80% (oitenta por
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cento) da receita pública transferida aos municípios,
por determinação da Lei nº 8.308, de 12 de junho de
2006, poderá ser aplicada da seguinte forma:

Excelentíssimo
Senhor
Presidente
Assembleia Legislativa
Deputado Theodorico de Assis Ferraço

I - 60% (sessenta por cento) para pagamento de
despesas correntes; e

Transmito a V. Exa. e dignos Pares,
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao Projeto
de Lei nº 29/2016, que “Dá nova redação ao art.
2º da Lei nº 10.110, de 04 de novembro de 2013,
alterando o prazo de vigência”, de autoria do
Deputado Marcelo Santos, aprovado nessa Casa,
transformado no Autógrafo de Lei nº 38/2016,
para cumprimento das formalidades constitucionais
de praxe.

II - 20% (vinte por cento) em ações de prevenção,
controle e combate ao mosquito Aedes aegypti e de
ações necessárias ao diagnóstico e ao tratamento das
patologias: dengue, zika, chikungunya.
Art. 2º Aplica-se o disposto no art. 1º aos saldos de
exercícios anteriores referentes aos repasses
decorrentes da aplicação da Lei nº 8.308, de 2006.
Art. 3º Fica vedada a utilização desses recursos
financeiros para pagamento de dívidas e remuneração
do quadro permanente de pessoal e comissionados.
§ 1º As vedações constantes do caput deste artigo não
se aplicam ao pagamento de dívidas contraídas com o
Estado e a União e suas respectivas entidades.
§ 2º A partir do ano de 2017, esses recursos
financeiros serão utilizados exclusivamente para
investimentos.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de
2016.
Art. 5º Fica revogada a Lei nº 10.465, de 17 de
dezembro de 2015.

PARECER Nº 188/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL do
Projeto de Lei nº 127/16, de autoria do Governo do
Estado do ES.
Plenário Dirceu Cardoso, em 11 de maio de
2016.
RAQUEL LESSA - Presidente e Relatora
LUIZ DURÃO
ELIANA DADALTO
MARCELO SANTOS
PADRE HONÓRIO

PODER EXECUTIVO

da

Em que pese o justo propósito que norteou
a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do
Estado - PGE manifestou-se pelo veto total ao
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e
argumentos que seguem transcritos:
“A proposta legislativa revela-se,
data venia, inepta, na medida em
que a Lei Estadual nº 10.110/13 já
entrou em vigor desde a data da
sua publicação, em 06.11.2013,
conforme previsto no seu art. 2º.
Assim, uma vez em vigor a lei, não
é possível, mais, alterar o início da
sua vigência, sob pena de se
admitir, por vias transversas, uma
“revogação temporária” da lei,
com repristinação automática, em
franca ofensa às disposições do art.
2º da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (Decreto-lei
nº 4.657/42). Logo, o autógrafo de
lei padece de inconstitucionalidade
formal, por pretender alterar o
início de vigência de lei que já está
em vigor, não cumprindo, pois, um
requisito básico de validade”.

Pelas razões expostas, o veto total se
impõe ao Projeto de Lei nº 29/2016 transformado
no Autógrafo de Lei nº 38/2016.
Vitória, 10 de maio de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
___________________________________________

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 152/2016

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 153/2016

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Excelentíssimo
Senhor
Presidente
Assembleia Legislativa
Deputado Theodorico de Assis Ferraço
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da

Transmito a V. Exa. e dignos Pares,
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao Projeto
de Lei nº 85/2015, que “Dá nova redação ao art.
2º da Lei nº 10.110, de 04 de novembro de 2013,
alterando o prazo de vigência”, de autoria do
Deputado Cacau Lorenzoni, aprovado nessa
Casa, transformado no Autógrafo de Lei nº
31/2016, para cumprimento das formalidades
constitucionais de praxe.
Em que pese o justo propósito que norteou
a iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do
Estado - PGE manifestou-se pelo veto total ao
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e
argumentos que seguem transcritos:
“As normas lançadas pelo texto
normativo sub exame, em face de seu
específico conteúdo, dizem respeito à
temática consumerista, que se encontra
sob o pálio da competência legislativa
concorrente, disciplinada no inciso V do
art. 24 da CF/88. Exercendo sua
competência legislativa concorrente em
matéria de consumo, a União editou o
Código de Defesa do Consumidor – Lei
n° 8.078/1990, que no inc. IV do artigo
4º assegura ao consumidor educação e
informação
de
fornecedores
e
consumidores, quanto aos seus direitos
e deveres, com vistas à melhoria do
mercado de consumo. Tratando de
competência legislativa concorrente
limitada, a União Federal não pode
invadir o espaço reservado aos Estados
para elaborar suas normas específicas,
e, por outro lado, o Estado não poderá,
prima face, confeccionar normas gerais
sobre o tema objeto desse tipo de
competência. O resultado dessa
delimitação de poderes legislativos é a
inconstitucionalidade
das
normas
editadas fora dos limites desenhados
pelos parágrafos do art. 24 da Carta da
República. Trilhando o mesmo caminho,
a súmula nº 359 do Superior Tribunal
de Justiça – STJ determina: Cabe ao
órgão mantenedor do cadastro de
proteção ao crédito a notificação do
devedor antes de proceder à inscrição.
Assim,
nota-se
que
já
há
regulamentação na legislação federal,
em sede de normas gerais, acerca de

notificação do devedor quanto à
inscrição em cadastro de proteção ao
crédito, não podendo haver inovação,
nesse aspecto, no âmbito da legislação
estadual.”
Pelas razões expostas, o veto total se
impõe ao Projeto de Lei nº 29/2016 transformado
no Autógrafo de Lei nº 38/2016.
Vitória, 10 de maio de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
_________________________________________
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória/ES, 11 de maio de 2016.
MENSAGEM Nº 178/2016
Excelentíssimo
Senhor
Presidente
Assembleia Legislativa
Deputado Theodorico de Assis Ferraço

da

Encaminho ao exame dessa Casa de Leis
o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a
alteração da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de
2001, que versa sobre o Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações
de
Serviços
de
Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
– ICMS.
O ato normativo ora proposto objetiva
incluir no Capítulo III do Título IV da Lei de nº
7.000/2001 o art. 179-E com a previsão de
diferimento do ICMS nas operações de
importação, do exterior, de milho em grão para o
momento: i) da subsequente saída tributada; ii)
quando destinado exclusivamente à alimentação
animal, da saída, do estabelecimento avicultor ou
suinocultor situado neste Estado, de ovos ou de
produto resultante do abate, vedado o
aproveitamento de qualquer crédito relativo à
aquisição da mercadoria.
Tal medida tem o escopo de fortalecer os
setores de avicultura e de suinocultura capixabas,
num momento de acentuada crise hídrica [a maior
da história do Estado do Espírito Santo], que vem
provocando perda de competitividade de ambos
os setores. Além disso, objetiva fazer frente à
forte especulação do preço do milho no mercado
nacional.
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Aguardo a acolhida necessária da presente
proposta e aproveito a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência e aos seus Ilustres Pares
protestos de estima e de elevada consideração.
Por fim, com amparo no artigo 65 da
Constituição do Estado do Espírito Santo, solicito
urgência na apreciação do Projeto de Lei ora
encaminhado a essa Augusta Casa Legislativa.
Atenciosamente.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
PROJETO DE LEI Nº 134/2016
Introduz alterações na Lei nº
7.000, de 27 de dezembro de 2001
e dá outras providências.
Art. 1º Esta Lei introduz alterações na Lei
nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe
sobre o Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Excelentíssimo
Senhor
Presidente
Assembleia Legislativa
Deputado Theodorico de Assis Ferraço

da

Encaminho ao exame da Assembleia
Legislativa o incluso Projeto de Lei que dispõe
sobre a prorrogação do prazo de opção para
aplicação do montante caucionado pelo Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo S.A. –
BANDES, incidente sobre financiamentos
relativos às operações realizadas com amparo na
Lei nº 2.508, de 22/05/1970, referida no inciso III
do art. 4º do Decreto nº 3.174-R, de 14/12/2012.
A extensão do prazo, até 30 de junho de
2017, para exercer a opção de utilização da
caução para o pagamento das despesas referentes
a prestação de serviços de transporte marítimo
internacional de contêineres e de transporte aéreo
internacional de cargas gerais, tem o propósito de
estimular a competitividade das operações de
importação pelo Espírito Santo, diminuindo os
custos de transporte, tendo em vista que questões
estruturais da infraestrutura federal capixaba
(principalmente porto e aeroporto) encarecem
sobremaneira os fretes.

Art. 2º Fica incluído no Capítulo III do
Título IV da Lei de nº 7.000/2001 o art. 179-E
com a seguinte redação:

Em consonância com o art. 65 da
Constituição do Estado do Espírito Santo, solicito
urgência na apreciação do Projeto de Lei ora
encaminhado a essa Augusta Casa Legislativa.

“Art. 179-E. Fica concedido até 30
de novembro de 2016 diferimento de
ICMS nas operações de importação,
do exterior, de milho em grão, para o
momento:

Diante das considerações acima expostas,
Senhor Presidente e demais Pares, solicito o
empenho de Vossas Excelências no sentido de
aprovar o presente Projeto de Lei.
Vitória, 13 de maio de 2016.

I - da subsequente saída tributada;
II - quando destinado exclusivamente
à alimentação animal, da saída,
do estabelecimento avicultor ou
suinocultor situado neste Estado,
de ovos ou de produto resultante
do
abate,
vedado
o
aproveitamento de qualquer
crédito relativo à aquisição da
mercadoria.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.
_________________________________________
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

MENSAGEM Nº 185/2016

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 136/2016

Prorroga o prazo a que se refere o art. 1° da Lei
n° 10.367, de 20 de maio de 2015.
Art. 1º O prazo previsto no art. 1° da Lei
n° 10.367, de 20 de maio de 2015, para exercício
da opção prevista no inciso III, do art. 4° do
Decreto n° 3.174-R, de 14 de dezembro de 2012,
fica prorrogado até 30 de junho de 2017.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da
sua publicação.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016
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ATOS LEGISLATIVOS
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E
TOMADA DE CONTAS

10 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Diário do Poder Legislativo - 11

12 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Diário do Poder Legislativo - 13

14 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Diário do Poder Legislativo - 15

16 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Diário do Poder Legislativo - 17

18 - Diário do Poder Legislativo

ATOS ADMINISTRATIVOS
ATOS DA MESA DIRETORA
(*) ATO Nº 2533
Inclui o artigo 1º-A no Ato nº 1710, publicado no
Diário do Poder Legislativo - DPL do dia 22.9.2015,
que estabeleceu medidas de contenção de despesas e
otimização dos gastos públicos, no âmbito da Ales.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

ROSIMERI SILVA ALVES DE OLIVEIRA,
matrícula nº 207649, Subcoordenador de Gabinete
de Representação Parlamentar - SCGRP.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
16 de maio de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, no uso de suas atribuições legais,

ATO Nº 2759

RESOLVE:

A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, resolve:

Art. 1º O Ato nº 1710, publicado no Diário do Poder
Legislativo - DPL do dia 22.9.2015, passa a vigorar
acrescido do artigo 1º-A com a seguinte redação:
“Art. 1º-A. Enquanto vigorar este Ato
somente em caso de não existir ônus para
esta Ales será deferida ou solicitada pela
Mesa Diretora cessão de servidor de outros
Poderes ou Órgãos.
Parágrafo único. Aplica-se o previsto no caput aos
casos de cessão de servidor desta Ales a partir de
solicitações de outros Poderes e Órgãos.”
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
23 de março de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

Considerando o Ato nº 3260, de
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado
pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que regulamenta a
concessão de Incentivo Educacional, resolve:
CONCEDER à servidora ADRIANE
SPERANCINI
MARTINS,
Taquígrafo
Parlamentar - ETP, matrícula nº 200709, o 2º
(segundo) INCENTIVO EDUCACIONAL de
05% (cinco por cento) sobre o vencimento do
respectivo cargo efetivo, a partir de 02/02/2016,
conforme art. 3º da Lei nº 8.950/2008, alterada pela
Lei nº 10.083/2013 e pela Lei nº 10.225/2014.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
16 de maio de 2016.

(*) Reproduzido por ter sido publicado incorretamente.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

ATO Nº 2758

ATO Nº 2760

A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, resolve:

A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais, resolve:

CONCEDER 05% (cinco por cento), a
partir de 13/04/2016, de acordo com art. 106 da
Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, HILEIA MARIA FEITOSA DA
SILVA, do cargo em comissão de Assessor Sênior
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da Secretaria, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
16 de maio de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
ATO Nº 2761
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve:
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II,
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de
1994, DIOGO SOARES ZAMBELLI, para exercer
o cargo em comissão de Assessor Sênior da
Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia
Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em
16 de maio de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• TERÇA-FEIRA - 17.05.16 •
HORA

PROGRAMAS

SINOPSES

00h15

REPORTAGEM
ESPECIAL

Em 1969 o Ato Institucional número 5 cassou os direitos políticos dos
deputados José Ignácio Ferreira e Dailson Laranja. O apoio às denúncias
contidas na carta de Itarana, de autoria do padre Regazzi, tornou-se
pretexto para a Ditadura Militar encerrar o mandato de dois políticos de
oposição ao regime. Em um gesto simbólico, 45 anos depois a ALES
restituiu estes mandatos aos deputados.

00h45

MUNICÍPIOS
CAPIXABAS

Conheça mais o Espírito Santo com a série Municípios que traz: Iúna.

01h15

COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO

Seminário para debater a meta 1 do Plano Nacional de Educação.

04h05

COMISSÃO DE
CIDADANIA

Reunião ordinária.

05h10

COMISSÃO DE
AGRICULTURA

Reunião ordinária.

06h30

ESPAÇO RURAL

O setor de piscicultura tem, no Espírito Santo, a criação de tilápia como
carro-chefe, representando 97% das 6,5 mil toneladas de peixes
cultivados. Quem fala sobre o assunto é a coordenadora de Aquicultura e
Pesca do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural), Juliana de Barros Vale.

07h00

ANTES E DEPOIS DA
LEI

O programa debate as leis de Segurança no Trabalho.

07h30

MPF: INTERESSE
PÚBLICO

MPF alerta para as regras que a publicidade infantil deve seguir. No Rio
de Janeiro, o MP reúne esforços para a preservação do boto-cinza, um
dos símbolos da cidade, ameaçado pela pesca predatória e pelos
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empreendimentos portuários. E em Santarém, no Pará, alunos indígenas
ganham escola com grande curricular que respeita cultura.
–

08h00

FIOCRUZ
UNIDIVERSIDADE

08h45

PANORAMA

Telejornal com as notícias do Legislativo do ES.

09h00

COMISSÃO DE
CULTURA (V)

Reunião ordinária.

11h00

COMISSÃO DE
COOPERATIVISMO (V)

Reunião ordinária.

12h00

MUNICÍPIOS
CAPIXABAS

Conheça mais o Espírito Santo com a série Municípios que traz:
Conceição da Barra.

12h30

COMISSÃO DE CIÊNCIA
E TECNOLOGIA (V)

Reunião ordinária.

13h30

COMISSÃO DE
CIDADANIA (V)

Reunião ordinária.

14h30

PANORAMA

Telejornal com as notícias do Legislativo do ES.

14h50

INTER-SESSÃO (V)

Trabalhos do Legislativo capixaba.

15h00

SESSÃO ORDINÁRIA (V)

Trabalhos do Legislativo capixaba.

18h00

INTER-SESSÃO (V)

Trabalhos do Legislativo capixaba.

18h15

AÇÃO PARLAMENTAR

De volta ao Parlamento Estadual após um ano na primeira suplência da
coligação PT/PDT, o deputado Luiz Durão fala sobre os desafios para o
novo mandato.

19h00

COMISSÃO DE SAÚDE

Audiência Pública– A importância da rede filantrópica de assistência à
saúde no Espírito Santo.

21h30

REPORTAGEM
ESPECIAL

Acessibilidade, cotas no trabalho, inclusão social e políticas públicas são
temas discutidos nesta reportagem especial, que mostra a superação de
limites de pessoas com deficiência física.

22h00

PANORAMA

Telejornal com as notícias do Legislativo do ES.

22h15

MP COM VOCÊ

O promotor de Justiça da na área criminal de Cachoeiro de Itapemirim,
Flávio Guimarães Tannure, explica o papel constitucional do Ministério
Público Estadual (MPES) na questão da segurança pública. Ele aborda,
entre outros assuntos, a necessidade da integração entre os setores
envolvidos na questão do combate à criminalidade, defende uma reforma
na legislação penal e uma maior atuação dos órgãos sociais no sentido de
prevenir a explosão da violência.

22h45

OPINIÃO

O psiquiatra Fernando Furieri abordará o tema estresse.

23h15

CONTRAPONTO

A publicidade infantil é, em sua natureza, uma prática abusiva? Que
prejuízos as crianças podem sofrer por estarem constantemente expostas à
publicidade? Essas e outras questões são debatidas nesta edição do
Contraponto, que recebe o professor de Comunicação e coordenador do
Observatório das Mídias da UFES, Edgar Rebouças, e a psicóloga
especialista em terapia familiar e de casal, Tatielly Bonan.

23h45

UM DEDO DE PROSA

Adilson Vilaça é jornalista, professor e escritor. Com a experiência de
quem publicou mais de 45 livros, Vilaça apresenta a reedição do romance
"Cotaxé", que conta detalhes do conflito histórico que marcou o espírito
santo na década de 50. O livro, de 1997, também virou documentário.

O programa debate o tema: mobilidade urbana.

Legenda: (R) – REPRISE; (V) – AO VIVO
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES
OITAVA
SESSÃO
SOLENE,
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA
ORDINÁRIA,
DA
DÉCIMA
OITAVA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 DE
MAIO DE 2016.
ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA
MINUTOS,
O
SENHOR
DEPUTADO
MARCELO SANTOS OCUPA A CADEIRA DA
PRESIDÊNCIA.
O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Senhoras e senhores, deputado
presente, público presente, autoridades presentes,
telespectadores da TV Ales, boa noite.
É com satisfação que a Assembleia
Legislativa do Estado do Espirito Santo recebe todos
para a sessão solene de entrega da Comenda
Monsenhor Rômulo Neves Balestrero.
Monsenhor Rômulo nasceu em 24 de março
de 1928, em Viana. Foi ordenado sacerdote em 8 de
dezembro de 1954 por Dom José Joaquim Gonçalves.
Atuou em várias paróquias da Grande Vitória,
permanecendo à frente da Paróquia Bom Pastor, em
Campo Grande, por cerca de 30 anos.
Com cinquenta anos de vida sacerdotal,
faleceu aos setenta e nove anos de idade, no dia 25 de
fevereiro de 2008, imortalizando-se como exemplo
de cidadão na luta pelo desenvolvimento social.
Neste momento, é convidado à Mesa o
Senhor Deputado Marcelo Santos, proponente desta
sessão e presidente da Comissão de Política sobre
Drogas da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, que a partir deste momento fará a
abertura dos trabalhos, conforme é regimental.
(Pausa)

é solene, para entrega da Comenda Monsenhor
Rômulo Neves Balestrero, conforme requerimento de
minha autoria aprovado à unanimidade em Plenário.
O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – São convidados a compor a Mesa o
tenente-coronel Daltro Antônio Ferrari Júnior,
secretário-chefe da Casa Militar do Governo do
Estado do Espírito Santo, representando o governo do
Estado; Ailton Barbosa do Canto, promotor de
Justiça, representando o Ministério Público do
Estado; doutor Leonardo Oggioni Cavalcanti de
Miranda, defensor público-geral do Estado do
Espírito Santo; doutor e delegado Rodolfo Laterza,
presidente da Associação dos Delegados de Polícia
do Espírito Santo, Adepol, presidente dos Sindicato
dos Delegados de Polícia Civil, Sindepes, e
presidente da Federação Nacional dos Delegados de
Polícia; Anselmo Laranja, representando a
Associação dos Magistrados do Estado do Espírito
Santo; Dailson Laranja, conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo; Renato Mota de
Oliveira, superintendente do Departamento Nacional
de Produção Mineral, o DNPM, no Espírito Santo;
Luciano Miranda Salgado, vereador pelo município
de Ibatiba; Paulo Henrique Leocádio da Silva,
vereador pelo município de Iúna; e Rodrigo Caldeira,
vereador pelo município de Serra.
Convido todos para, de pé, ouvirmos a
execução do Hino Nacional e a do Espírito Santo.
(Pausa)
(É executado o Hino Nacional e o
do Espírito Santo)
O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Anunciamos, agradecemos e
convidamos para compor a Mesa o senhor Zezito
Maio, vereador pelo município de Vitória e servidor
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo.

(O Senhor Deputado toma assento
à Mesa)

(Toma assento à Mesa a referida
autoridade)

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS – PMDB) – Boa noite, senhoras e
senhores. É uma satisfação muito grande recebê-los
nesta Casa.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a sessão. Procederei à leitura de um versículo da
Bíblia. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos
a palavra de Deus.

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido para fazer uso da palavra o
Senhor Deputado Marcelo Santos, proponente desta
sessão.

(O Senhor Deputado
Santos lê João, 16:33)

Marcelo

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS – PMDB) – Dispenso a leitura da ata da
sessão anterior.
Informo a todos os presentes que esta sessão

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS – PMDB) – (Sem revisão do orador) Senhoras e Senhores, boa-noite! Estou muito feliz em
poder ver tantas pessoas que colaboram para o
desenvolvimento do Espírito Santo, seus familiares,
amigos e todos aqueles que, transmitido pela TV
Ales, dão-nos a oportunidade de entrar em suas casas.
Levanto em conta o espírito da Comenda
Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, decidi quebrar
o protocolo e dispensar os cumprimentos formais que
habitualmente fazemos em sessão solene, até porque
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todos que compõem a Mesa já foram citados pelo
nosso mestre de cerimônia.
Assim,
inicio
minha
fala
dizendo
simplesmente: boa-noite, amigos e amigas! É uma
grande honra estar nesta sessão condecorando
homens e mulheres que dedicam suas vidas à
promoção do desenvolvimento social. Só tenho a
agradecer. Muito obrigado mesmo!
Hoje pela manhã, quando me preparava para
esta homenagem, perguntei-me que sentimento,
princípio ou valor poderia simbolizar o trabalho e a
dedicação dos homenageados e as causas sociais. E
uma palavra imediatamente me veio à cabeça:
solidariedade. No fundo, é a ação solidária de cada
um de vocês que faz a diferença.
Em uma sociedade marcada pela competição
e pelo individualismo, às vezes, para muitos é difícil
conceber a importância da solidariedade, mas vocês,
ao contrário, têm a exata noção da força desse gesto.
Independente dos dogmas ou crenças, o Monsenhor
Balestrero, que dedicou sua vida à caridade, mostrounos que com determinação, união e solidariedade fica
mais fácil superar desafios e conquistar resultados.
Se abandonarmos o confinamento pessoal e
adotarmos uma nova forma de pensar e agir, como
vocês fazem, certamente vamos transformar o
mundo! Tenho plena consciência de que a lógica que
regula o mercado é a da concorrência e de que, nesse
contexto, a luta pelo coletivo geralmente fica em
segundo plano, mas vocês, cada um na sua área, são a
prova de que é possível fazer mais, de que é possível
enfrentar os desafios que se apresentam e construir
organizações mais cooperativas, mais justas e
solidárias. Vocês merecem todo o nosso
reconhecimento.
Entendo que o trabalho que desenvolvem tem
que ser regra, e não exceção; tem que ser feito de
forma sistemática. Ao longo da história, registramos
vários exemplos de trabalhos sociais bem sucedidos,
programas e ações que fizeram a diferença. No
entanto, lamentavelmente essas atitudes solidárias
geralmente têm caráter paliativo, isolado e
descontinuado, independente do esforço e da
dedicação de poucos.
Hoje o estado que se apresenta como
primeiro setor, deixa muito a desejar. O passivo
social é enorme. Os problemas se avolumam e a
sociedade está cada vez mais desassistida. E, não fosse
a ação do chamado terceiro setor, a situação estaria
ainda pior. É graças a essa parceria, com organizações
não governamentais e igrejas - quero destacá-las aqui,
que muitas crianças, por exemplo tem conseguido
vislumbrar e garantir um futuro melhor.
Defendo a necessidade de construirmos uma
cultura solidária, com adoção de instrumentos
coletivos para intervenção na realidade e superação
de problemas de maneira organizada. É claro que isso
demanda um processo de educação permanente e
continuado para difusão de valores como a
solidariedade.
Não vamos construir a consciência da
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cooperação de um dia para outro. Disso tenho
certeza, e todos vocês também. Mas vocês estão
mostrando que podemos muito mais no caminho do
desenvolvimento social. E é por isso que hoje vocês
estão sendo homenageados, condecorados. Essa
homenagem é um reconhecimento e um
agradecimento ao trabalho que desenvolvem. Na
verdade, essa homenagem é um estímulo para que
cada uma das senhoras e dos senhores possa
continuar a fazer o bem sem olhar a quem, como
sempre o fazem.
Por exemplo: doutor Ailton Barbosa do
Canto, promotor de Justiça do Município de São José
do Calçado; doutor Alexandre Passamani Galvão,
delegado; Alexsandro de Jesus Santos, liderança de
Cariacica, conhecido como Leco Gonzaga; Átila
Rodrigues Linhares, atleta, professor e técnico da
Associação Hikari de Esporte; Carlos Alberto de
Souza, o Carlos Capixaba, repórter da Rádio América
AM de Vitória e coordenadora de pais na Escola
Zaira Manhães de Andrade, na Grande Nova Rosa da
Penha; Ceumar Luiz Sepulcri, presidente da
Associação dos Moradores do Núcleo de Campo
Grande; Clóvis Abreu Vieira, economista e sócio da
Vieira Rosenberg Consultores Associados; tenentecoronel Daltro Antônio Ferrari Júnior, secretáriochefe de Estado da Casa Militar; Daniel Santana
Barbosa, empresário; Dásio José Petri, proprietário
de material de construção e que trabalha em prol do
desenvolvimento social; Ecyr Domingos, especialista
em gestão de segurança Pública e subtenente da
Polícia Militar; doutor Érico de Almeida
Mangaravite, delegado titular da Delegacia
Especializada de Furtos e Roubo de Veículos; José
Lazarini, pastor da Igreja Missão Quadrangular, foi
vereador e vice-prefeito que já atuou tanto em defesa
dos interesses dos mais pobres e daqueles que não
conseguiram ainda ser alcançados pelo braço do
estado; Jose Luiz Siqueira Lopes, conhecido como Zé
da Academia, de Cariacica que promove tantos
eventos para interagir com a comunidade; José
Miguel Caçador, comerciante do bairro Santana e
também da Associação dos Moradores; José Vargas,
empresário e presidente da Associação Comercial do
bairro Jardim América; doutor Leonardo Cavalcanti
de Miranda, defensor público geral do Estado e tem
feito um trabalho muito bacana como a regularização
fundiária que
também um tema importante na
Defensoria Pública; doutor Lorenzo Silva Pazolini,
delegado de Polícia na Delegacia de Proteção à Criança
e Adolescente, que tem feito um trabalho brilhante
protegendo as nossas crianças e botando na cadeia
aquele que as violentam; Luciano Miranda Salgado,
vereador pelo Município de Ibatiba, que defende os
interesses da sociedade e não interesse pessoal; Luis
Mário de Andrade, treinador da equipe Dragões
Combat que recentemente foi vítima do preconceito
porque entrava com os parentes num shopping da
Grande Vitória e foi barrado que por ser negro, as
pessoas que ali estavam trabalhando achava que ele
era não apenas um cidadão, mas alguém que pudesse
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furtar alguma coisa dentro de um shopping
meramente pela tintura de sua pele. Minhas
considerações, mestre, para que você sirva de
referência pela injustiça sofrida, do racismo que
existe em muita gente que, volta e meia, aparece. A
imprensa, graças a Deus, está aí para noticiar e fazer
justiça.
Marcos Aurélio Ferreira Oliveira, delegado
titular do Departamento de Polícia de Itacibá; Maria
Santana, ministra da Eucaristia na comunidade de
Santa Luzia, na paróquia de São Francisco; Mariana
Martins Magalhães, que hoje comemora o seu
aniversário, funcionária pública, bacharel em Direito,
organizadora do 1.º Congresso de Autismo, que teve
um destaque importantíssimo na mídia, faz um
trabalho muito legal em defesa dessas pessoas e quer
tratar isso com uma dignidade que deve ser feita pelo
poder público; Marlúcia de Souza Thompson,
comerciante, formada em Psicologia; Orestes Bissoli,
liderança de Cariacica; Padre Joel de Jesus, pároco na
paróquia Nossa Senhora do Rosário, no município de
Ibatiba, que tem feito um trabalho muito bacana
naquela região e é bacharel em Filosofia e Teologia e
mestre em Teologia Bíblica, a quem agradeço a sua
presença e parabenizo pelo trabalho que desenvolve;
Paulo Henrique Leocádio da Silva, vereador pelo
município de Iúna, conhecido com vereador
Paulinho, que desenvolve um papel social muito
importante naquele município; Renato Mota de
Oliveira, superintendente do Departamento Nacional
de Produção Mineral, servidor efetivo do governo
federal, que, não apenas cumpre uma carga horária,
mas sim se dedica pelo desenvolvimento do Estado
do Espírito Santo, gerando emprego e renda e
ajudando, assim, o desenvolvimento social do nosso
Estado; Pastor Romero da Silva Santiago, evangelista
e pastor missionário; Sidney Mendes Rangel, pastor;
Terezinha Laghi Laranja, servidora aposentada do
Tribunal de Justiça, que exerceu sua função com
dignidade e respeito, reconhecida por todos os
membros da Justiça capixaba, deste Parlamento e do
Estado do Espírito Santo; Valtecir Trintin Santório,
empresário que desenvolve um trabalho social muito
bacana na região de Mimoso do Sul; Vander Batista
Casotti, turismólogo, que também desenvolve um
trabalho bacana; Waldo João Pancieri, agricultor da
região de Governador Lindenberg, que, além de
empresário, trabalha pelo desenvolvimento social
daquela região; Wilson Manuel de Freitas Filho,
também empresário e fundador de uma grande obra
no município de Cariacica, o Vale Moxuara, que gera
tantos empregos na nossa região.
Registro a ausência do uma figura importante
que estaria conosco sendo homenageado que é o
procurador-geral do Estado, Rodrigo Rabello Vieira,
que não pôde se fazer presente, porque assinou hoje
um termo com a Samarco para que o Estado receba
recursos diante de uma decisão da Justiça e, ao
mesmo tempo, ajude as pessoas que sofreram com o
impacto do rompimento e a chegada da lama de
Mariana que fez estragos ambientais enormes, levou
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vidas e não tem reparo. O Estado assinou esse termo,
por meio do qual receberá recursos para recuperação
das questões ambientais e, naturalmente, as
indenizações serão feitas por meio da Justiça para as
vítimas daquela região.
Agradeço a todos e volto a falar sobre o que,
no início, me manifestei. Esta comenda não é para
que as senhoras e os senhores, após recebê-la,
retornando para os seus lares, digam que agora se dão
por satisfeitos ou por satisfeitas, que já cumpriram o
meu papel, combateram o bom combate e agora
descansarão. Não! Na verdade, esta é a verdadeira
injeção de adrenalina para que as senhoras e os
senhores continuem trabalhando ainda mais em prol
do desenvolvimento social, dedicando as suas vidas
para os menos favorecidos e tendo, assim, o
reconhecimento do Estado do Espírito Santo por
meio do Poder Legislativo estadual.
Registro uma ação importante, desenvolvida
por todos os senhores, mas, em especial, pelas
igrejas, que têm um papel social importante que
ultrapassa a parede e o seu teto. Não me canso de
dizer isto: além do papel de evangelização, seja Igreja
Católica, seja Protestante, seja qualquer outra
denominação, a igreja tem um papel social exercido
onde o braço do Estado ainda não alcançou.
Eu conversava agora com um padre que será
homenageado e com um pastor sobre quantos deles
trabalharam hoje durante o dia e nos finais de
semana. Enquanto estamos fazendo a nossa atividade
de lazer, dentro de casa, a igreja está tentando
ressocializar um preso, está tentando reinserir na
sociedade aquele que talvez tenha assassinado
alguma pessoa e cumpre uma pena. Quantos dos
irmãos, hoje, estão visitando famílias que estão
desagregadas por conta, por exemplo, do que hoje
acontece no país, dos mais de onze milhões de
desempregados?
Precisamos reerguer a família que é a
instituição mais antiga do mundo. Está presente
minha esposa Shirlene Santos, meu filho Guilherme,
minha família, que é a base de tudo.
Na maioria das vezes, queremos transferir a
responsabilidade que é do seio da família para a
estrutura do Estado. Quando a instituição família não
assume o seu papel, a outra instituição que assume é o
Estado: a Justiça e a polícia. Na maioria das vezes a
família quer cobrar do Estado aquilo que deveria, na
origem, ter sido a responsabilidade dela, não
impondo limites e não ensinando princípios e valores
éticos aos filhos. Essa comenda também fala muito
sobre isso.
Quando falamos em desenvolvimento social,
a participação da família é fundamental. Além da
igreja, homenageio as famílias, que é a base de tudo,
a instituição mais antiga do mundo. Se nós, família,
não contribuirmos dando assim a nossa parcela, o
Estado não pode suprir a ausência da família na sua
contribuição. Na maioria das vezes o Estado falha,
mas quando exerce a sua função, a outra falha, na
maioria das vezes, é da família. A integração família,
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Estado e as igrejas é fundamental para que possamos
ter o mundo melhor, porque o mundo anda muito
complicado.
Vamos seguir com a nossa sessão solene.
Mais uma vez obrigado pela presença de todos.
Parabéns, antecipadamente, a todos os homenageados
e aos convidados presentes. Boa-noite! Muito
obrigado! (Muito bem!)
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido para fazer uso da palavra o
doutor Leonardo Oggioni Cavalcanti de Miranda,
defensor público-geral do Estado.
O
SR.
LEONARDO
OGGIONI
CAVALCANTI DE MIRANDA – (Sem revisão do
orador) – Boa noite a todas e a todos! Cumprimento
o nosso amigo e parceiro da Defensoria, Senhor
Deputado Marcelo Santos. Quebro o protocolo. Esta
é uma solenidade e para não se tornar cansativo,
cumprimento a todos da Mesa, vários amigos
presentes. Agradeço a presença do meu pai, senhor
Péricles, é uma felicidade muito grande. Agradeço a
lembrança do amigo e Senhor Deputado Marcelo
Santos. Tenho certeza de que essa homenagem mais
que individual é institucional, à instituição à qual
pertenço, que é a Defensoria Pública, a qual muito
me orgulha.
Com todas as dificuldades temos feito um
trabalho em prol da sociedade. Para os senhores que
talvez não tenham essa informação, a Defensoria
Pública é uma instituição que pela Constituição tem
que prestar assistência jurídica, dar acesso à justiça às
pessoas que não têm condições de arcar com esse
custo. Por pesquisas, hoje, no Estado do Espírito
Santo, setenta e oito por cento da população depende
da Defensoria Pública para ter acesso a seus direitos.
Com muito orgulho temos tentado fazer, com
todas as dificuldades, um bom trabalho no Estado do
Espírito Santo, e acredito que conseguimos ter um
certo sucesso. A Defensoria Pública do Estado tem
sido referência em várias áreas. No ano passado
fomos premiados com o Prêmio Innovare. O Espírito
Santo foi o único representante e a Defensoria
Pública foi a ganhadora. Temos sido premiados
nacionalmente nos congressos da Defensoria e isso se
deve ao trabalho dos meus colegas. Por isso agradeço
a lembrança do Senhor Deputado Marcelo Santos,
porque o homenageado nesta sessão não é o
Leonardo, é a instituição Defensoria Pública, da
mesma forma que todos os demais homenageados,
como nossos amigos delegados.
A Polícia Civil também vem tentando fazer
um trabalho fantástico, com todas as dificuldades que
também
enfrenta,
que
conhecemos.
Esse
reconhecimento, Senhor Deputado Marcelo Santos,
talvez seja mais do que a homenagem, é o incentivo
para que continuemos. Digo que o trabalho está
apenas iniciando e muito me deixa feliz poder
realmente fazer um trabalho em que eu receba,
inclusive para ajudar a sociedade e àqueles que mais
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precisam.
V. Ex.ª falou da regularização fundiária, dou
um exemplo aos senhores. Criamos um Núcleo de
Regularização Fundiária na Defensoria Pública, e
agora, recentemente, por exemplo, na Serra, tínhamos
mais de duzentas famílias, em um bairro, que
estavam para ser despejadas pelo banco, que estava
atrás do terreno. Em menos de trinta dias, os
membros desse Núcleo – três defensores –, entraram
em ação. Realizamos audiências públicas, realizamos
reunião com a Caixa Econômica Federal e em menos
de trinta dias a Caixa Econômica Federal elaborou
um acordo. Esses terrenos foram vendidos a preço
simbólico para essas duzentas famílias e sem
necessidade de nenhuma ação judicial. Em menos de
trinta dias essas famílias estavam com os seus
problemas resolvidos.
Esse é um exemplo do potencial, ainda mais
neste momento, Anselmo, em que temos o Judiciário
tão abarrotado. Esse trabalho extrajudicial é
fundamental para que possamos levar uma solução
efetiva e rápida para aqueles que mais precisam.
Senhor Deputado, mais uma vez agradeço a
V. Ex.ª. O senhor tem sido parceiro da nossa
instituição, assim como a Assembleia Legislativa tem
sido. Vamos ter projetos importantes a serem votados
aqui e o crescimento da instituição é o fortalecimento
da população que mais precisa.
Agradeço a todos a atenção, e fico muito feliz
com a homenagem realizada. Uma boa noite. (Muito
bem!) (Palmas)
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Ato de grande importância desta
sessão, neste momento, o proponente, Senhor
Deputado Marcelo Santos, dará início à entrega das
homenagens desta noite.
A Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero, foi criada pela Resolução n.º 2.688/2009,
que visa homenagear os cidadãos e entidades que se
destacaram nas
ações
de
promoção
do
desenvolvimento social.
É convidado a compor a Mesa, o senhor
Roberto Carneiro, subsecretário chefe da Casa Civil.
(Palmas)
(Toma assento à Mesa a referida
autoridade)
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Ailton Barbosa do
Canto para, de acordo com a Resolução n.º 4.280,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Ailton Barbosa do Canto é
Promotor Público de São José do Calçado - ES,
Professor de Direito Penal III (parte especial) na
Faculdade de Direito São Carlos, em Bom Jesus do
Itabapoana - RJ.
(Procede-se

à

entrega

da
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Comenda)
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Alexsandro de Jesus
Santos para, de acordo com a Resolução n.º 4.319,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Alexsandro de Jesus Santos é líder
comunitário do município de Cariacica; organiza
eventos e projetos sociais em sua região, buscando
ajudar as pessoas que se encontram em situação de
vulnerabilidade social e risco.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Átila Rodrigues
Linhares para, de acordo com a Resolução n.º 4.310,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Átila Rodrigues Linhares, atleta, 16
vezes campeão estadual, responsável pela
implantação de projeto social de judô, em parceria
com o Exército Brasileiro, por meio do 38.º BI;
professor e técnico da Associação Hikari de Esportes,
Cultura e Lazer.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

(Procede-se
Comenda)

entrega

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Clóvis Abreu Vieira
para, de acordo com a Resolução n.º 4.324, receber a
Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das
mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor Clóvis Abreu Vieira é economista
e sócio da Vieira & Rosenberg Consultores
Associados.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o tenente-coronel Daltro
Antônio Ferrari Júnior para, de acordo com a
Resolução n.º 4304, receber a Comenda Monsenhor
Rômulo Neves Balestrero das mãos do Senhor
Deputado Marcelo Santos e do senhor Roberto
Carneiro. (Pausa)
O tenente-coronel Daltro Antônio Ferrari
Júnior é secretário chefe de Estado da Casa Militar da
Governadoria do Estado, e tenente-coronel da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo.
(Procede-se
Comenda)

à

à

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Carlos Alberto de
Souza para, de acordo com a Resolução n.º 4.281,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Carlos Alberto de Souza é repórter
da Rádio América AM de Vitória, diretor da
Associação de Moradores de Nova Rosa da Penha e
da Organização Popular da Grande Nova Rosa da
Penha, criador da Web Rádio Alternativa FM de
Cariacica ES, coordenador de pais atuando na
EEEFM Zaira Manhães de Andrade.
(Procede-se
Comenda)

de Campo Grande, município de Cariacica. Participa
do Grupo Escoteiro Loren Reno (Cariacica – ES) e da
Loja Maçônica Orvalho do Hermon (Vitória – ES).

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor Dásio José Petri
para, de acordo com a Resolução n.º 4313, receber a
Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das
mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor Dásio José Petri é administrador de
empresas, proprietário do Material de Construção
Vitória, atuando no ramo há mais de 20 anos.
Desenvolve vários trabalhos sociais junto à
comunidade do seu bairro, bem como na Loja
Maçônica Luzes da América Número 71, onde já
exerceu a função de venerável mestre por duas vezes.
Assumirá a função pela terceira vez, neste ano.

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Ceumar Luiz
Sepulcri para, de acordo com a Resolução n.º 4.282,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O
senhor
Ceumar
Luiz
Sepulcri,
administrador de empresas, presidente da Associação
de Moradores do Núcleo de Campo Grande
(AMNCG), ministro da Sagrada Eucaristia e membro
de outras equipes de serviço da Paróquia Bom Pastor

(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor Ecyr Domingos
Santos para, de acordo com a Resolução n.º 4300,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Ecyr Domingos Santos é
especialista em gestão de segurança pública e
subtenente da Polícia Militar do Estado do Espírito
Santo.
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à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor Erico de Almeida
Mangaravite para, de acordo com a Resolução n.º
4283, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Erico de Almeida Mangaravite é
delegado titular da Delegacia Especializada de Furtos
e Roubos de Veículos, crítico e articulista de música
clássica, com colaborações para o caderno Pensar, do
jornal A Gazeta, e para o site especializado
Movimento.com.
(Procede-se
à
entrega
da
Comenda)
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor José Lazarini para,
de acordo com a Resolução n.º 4311, receber a
Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das
mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor José Lazarini é pastor evangélico na
Igreja Missão Quadrangular Aliança com Deus. Foi
vereador de Cariacica, vice-prefeito e subsecretário
de Serviços Urbanos e Transportes da Prefeitura
Municipal de Cariacica.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor José Miguel Caçador
para, de acordo com a Resolução n.º 4285, receber a
Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das
mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor José Miguel Caçador é comerciante
e diretor financeiro da Associação de Moradores de
Santana.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor José Vargas para, de
acordo com a Resolução n.º 4286, receber a Comenda
Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das mãos do
Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor José Vargas é empresário,
presidente da Associação Comercial do bairro Jardim
América, vice-presidente da Federação das Micro e
Pequenas Empresas do Estado do Espírito Santo e
representante da mesma como vogal na junta
comercial; diretor secretário do Sindicato do
Comércio Lojista de Cariacica, atuando juntamente
com o CDL Cariacica na elaboração e organização da
Feira de Negócios do município; membro efetivo do
Focampe – Fórum Capixaba das Pequenas Empresas
do Estado do Espírito Santo -, e membro efetivo do
Conselho de Representantes da Federação do

Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do
Espírito Santo.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor Leonardo Oggioni
Cavalcanti de Miranda para, de acordo com a
Resolução n.º 4301, receber a Comenda Monsenhor
Rômulo Neves Balestrero das mãos do Senhor
Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor Leonardo Oggioni Cavalcanti de
Miranda é defensor público-geral do Estado - biênio
2015/2017; compõe o egrégio conselho superiorbiênio 2014/2016 e é titular da 5.ª Defensoria
Criminal de Vila Velha.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor Lorenzo Silva de
Pazolini para, de acordo com a Resolução n.º 4284,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Lorenzo Silva de Pazolini é
delegado de Polícia Civil tendo atuado na Delegacia
de Aracruz, delegacia de tóxicos e entorpecentes Deten, Corregedoria Geral de Polícia Civil - CGPC,
delegacia especializada do adolescente em conflito
com a lei – DEACL e atualmente na Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor Luciano Miranda
Salgado para, de acordo com a Resolução n.º 4287,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Luciano Miranda Salgado é
vereador no Município de Ibatiba/ES; presidente da
comissão de juventude, cultura, esporte e meio
ambiente e vice-presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas na Câmara de
Ibatiba e também ex-servidor da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor Luís Mario de
Andrade para, de acordo com a Resolução n.º 4309,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
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O senhor Luís Mario de Andrade é treinador
da equipe Dragões Combat de Kickboxing; atleta;
campeão de boxe profissional; campeão estadual de
kickboxing rules - campeão desde 2005 -;
pentacampeão brasileiro de kickboxing; campeão da
Copa do Brasil; campeão profissional de kickboxing;
diretor técnico da Federação de Kickboxing; técnico
da seleção estadual e brasileira; árbitro pela
Confederação Brasileira de Kickboxing: campeão
pan-americano de kickboxing e campeão sulamericano de kickboxing 2013.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido o senhor Marcos Aurélio
Ferreira Oliveira para, de acordo com a Resolução n.º
4288, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Marcos Aurélio Ferreira Oliveira é
delegado titular do Departamento de Polícia de
Itacibá; formado em direito e pós-graduado em
inteligência de segurança pública. Em sua trajetória
militar, Marcos Aurélio já foi titular da Delegacia de
Afonso Cláudio, plantonista na 2.ª Delegacia de
Polícia de Vila Velha, e adjunto da Delegacia
Especializada em Atendimento à Mulher de Vitória.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

(Procede-se
Comenda)

entrega

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Paulo Henrique
Leocádio da Silva para, de acordo com a Resolução
n.º 4.321, receber a Comenda Monsenhor Rômulo
Neves Balestrero das mãos do Senhor Deputado
Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor Paulo Henrique Leocádio da Silva é
vereador pelo município de Iúna e ex-secretário de
Interior e de Transportes daquele município.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Renato Mota de
Oliveira,
superintendente
do
DNPM-ES,
Departamento Nacional de Produção Mineral, para,
de acordo com a Resolução n.º 4322, receber a
Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das
mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
(Procede-se
Comenda)

à

à

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Convido a senhora Mariana Martins
Magalhães para, de acordo com a Resolução n.º
4318, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
A senhora Mariana Martins Magalhães é
funcionária pública; bacharel em direito, com MBA
em marketing estratégico; membro da Associação de
Autistas; é organizadora do I Congresso de Autismo:
nutrição e esporte como terapia; também é autora da
página no facebook: O meu mundo é azul, que tem
como objetivo a troca de informações que visam à
qualidade de vida dos autistas.
(Procede-se
Comenda)

Jerusalém, onde concluiu os estudos clássicos de
grego e hebraico. No trabalho apostólico no Espírito
Santo atuou em Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de
Itapemirim; na Paróquia Nosso Senhor dos Passos, na
cidade de Cachoeiro; e na Paróquia Nossa Senhora da
Penha, em Alegre.

da

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o Padre Joel de Jesus para, de
acordo com a Resolução n.º 4289, receber a Comenda
Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das mãos do
Senhor Deputado Marcelo Santos e do vereador
Luciano Miranda Salgado. (Pausa)
O Padre Joel de Jesus é pároco na Paróquia
Nossa Senhora do Rosário, no município de Ibatiba.
É bacharel em Filosofia e Teologia e mestre em
Teologia Bíblica, com extensão de um semestre em

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Rodrigo Caldeira
para, de acordo com a Resolução n.º 4304, receber a
Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero das
mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor Rodrigo Caldeira é comerciante e
vereador pelo município da Serra. Assumiu também
as cadeiras de secretário de Trabalho, Emprego e
Renda e de Assessoria Especial do Executivo daquele
município. Atualmente é presidente da Comissão de
Educação na câmara municipal e atua em projetos
sociais em diversas áreas que proporcionam diversos
cursos profissionalizantes para adolescentes, jovens e
adultos, fazendo com que tenham oportunidades de
ingressar no mercado de trabalho.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Homero da Silva
Santiago para, de acordo com a Resolução n.º 4314,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Homero da Silva Santiago,
evangelista e pastor missionário, fez parte do
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Conselho Tutelar dando apoio a muitas crianças e
adolescentes e famílias carentes. Palestrava nas
escolas para crianças trabalhando sempre para o bemestar das comunidades.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Sidney Mendes
Rangel para, de acordo com a Resolução n.º 4320,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Sidney Mendes Rangel é pastor há
vinte e três anos, é vice-presidente da Assembleia de
Deus em Jardim América; também é advogado,
bacharel em Teologia e foi professor durante quinze
anos. Trabalha em enfrentamento ao tráfico e à
violência tirando crianças, adolescentes e adultos das
ruas, contribuindo para a formação de cidadãos de
bem.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido a senhora Terezinha Laghi
Laranja para, de acordo com a Resolução n.º 4.294,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos e dos senhores Anselmo Laranja e Dailson
Laranja. (Pausa)
A senhora Terezinha Laghi Laranja é
servidora aposentada do tribunal de justiça. Ocupou
os cargos de oficial judiciário, distribuidor judiciário,
chefe de seção de protocolo, registro e distribuição e
chefe de apoio administrativo. A partir de 1995
ocupou o cargo de subdiretora-geral e,
alternadamente, o cargo de diretora-geral do Tribunal
de Justiça do Estado do Espírito Santo, vindo a se
aposentar em 2015, quando teve a honra de ser
homenageada pelo egrégio Tribunal Pleno.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Valtecir Trintin
Santório para, de acordo com a Resolução n.º 4.312,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Valtecir Trintin Santório é
empresário na área de produções artísticas, membro
da igreja católica de Mimoso do Sul, onde sempre
participa e ajuda nos projetos sociais desenvolvidos
pela mesma.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Vander Batista
Casotti para, de acordo com a Resolução n.º 4.302,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Vander Batista Casotti é
turismólogo, professor de historia e geografia, diretor
administrativo da Casotti Assessoria Empresarial &
Contábil, empresário e atual vice-presidente da
Associação Comercial de Itacibá, bairro de Cariacica.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Waldo João Pancieri
para, de acordo com a Resolução n.º 4.315, receber a
Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrer das
mãos do Senhor Deputado Marcelo Santos. (Pausa)
O senhor Waldo João Pancieri é agricultor de
Governador Lindemberg, contribui com diversas
atividades voltadas à área social de seu município,
buscando ajudar as pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade social e risco.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Wilson Manuel de
Freitas Filho para, de acordo com a Resolução n.º
4.299, receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Wilson Manuel de Freitas Filho é
empresário, fundador do Vale do Moxuara Turismo
Rural Ltda, empreendedor no ramo de turismo
sustentável e referência na criação e comércio de
ovinos e caprinos no Estado do Espírito Santo.
(Procede-se
Comenda)

à

entrega

da

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Convido o senhor Ubirajara Santana
Cintra para, de acordo com a Resolução n.º 4.305,
receber a Comenda Monsenhor Rômulo Neves
Balestrero, das mãos do Senhor Deputado Marcelo
Santos. (Pausa)
O senhor Ubirajara Santana Cintra é
presidente da Associação de Moradores da Grande
Bela Aurora e da comunidade do Caramuru, hoje
agrupado ao bairro de Bela Aurora; também é diretor
de projetos da Central Única das Favelas – ES (CufaES). Ubirajara Cintra também já atuou como diretor
de projetos da Oscip Agência de Desenvolvimento
Social Vale Esperança (Adeves), sempre atuando
para o bem comum nas comunidades.

da
(Procede-se

à

entrega

da
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Comenda)
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) – Realizadas as homenagens, convido o
Senhor Deputado proponente a retornar à Mesa de
honra para darmos prosseguimento a nossa sessão
solene.
Neste momento, é convidado a fazer uso da
palavra, em nome de todos homenageados desta
noite, na sessão solene de entrega da Comenda
Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, o senhor
Ceumar Luiz Sepulcri.
O SR. CEUMAR LUIZ SEPULCRI –
(Sem revisão do orador) - Senhor Deputado
Marcelo Santos, proponente desta sessão e presidente
da mesma, na pessoa de quem cumprimento todas as
autoridades da Mesa, senhores homenageados,
senhoras homenageadas, senhores e senhoras, não sei
quantas pessoas aqui presentes tiveram o prazer e a
sorte de conhecerem a figura do padre Rômulo Neves
Balestrero. Sou uma dessas pessoas.
Há quarenta e sete anos, quando ainda estava
no seminário Nossa Senhora da Penha, fazendo o
início da Filosofia, e logo depois, mais ou menos seis
meses após um grave acidente sofrido pelo arcebispo
Dom João Batista da Motta e Albuquerque, quando
descia a serra de Santa Teresa, fui escolhido por uma
equipe da arquidiocese e indicado pelo padre Rômulo
Neves Balestrero e pelo então padre Geraldo Lyrio
Rocha, hoje arcebispo de Mariana, para ser o
motorista de Dom João Batista. Eu ainda bastante
jovem, mas eles me consideravam um bom motorista.
Ainda guardo com muito carinho minha
primeira carteira profissional, que precisei tirar
enquanto estava no seminário para ser o motorista de
Dom João Batista. Essa carteira tem a assinatura do
então padre Rômulo Neves Balestrero.
A teoria diz que: desenvolvimento social é
uma expressão que se refere à circunstância em que
uma sociedade adquire melhores condições de vida
de maneira sustentável. O desenvolvimento social
está relacionado com o desenvolvimento econômico,
na medida em que uma melhor condição de vida pode
ser oferecida à população por meio de melhores
acessos aos bens e serviços. Esse deve ser um dos
objetivos do estado.
Graças a Deus, existe também a solidariedade
social, que é a prática, a ação moral pela qual a
sociedade, em conjunto, tenta eliminar determinadas
situações adversas que sofrem alguns de seus
membros. Na maioria das vezes, as ações de
solidariedade social feitas por muita gente da nossa
sociedade não visa lucro, não visa prestígio, não visa
reconhecimento, não visa cargos eleitorais, não visa
emprego, não visa nada além de fazer o bem às
pessoas dos lugares em que vivem.
E aqui, hoje, temos um exemplo, uma prova
disso. Vejam quantas pessoas trabalham pela
solidariedade social. São verdadeiros construtores
sociais, na busca de melhores condições de educação,
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de saúde, de transporte, de moradia e de segurança
para os habitantes dos lugares em que vivem.
Todas essas pessoas da nossa sociedade,
hoje, aqui, premiadas com a Comenda Monsenhor
Rômulo Neves Balestrero são, por todos os seus
méritos, verdadeiramente merecedoras desta justa
homenagem. Parabéns a todos vocês. E com absoluta
certeza, ainda há outras dezenas, centenas, talvez
milhares de pessoas que trabalham, gastam o seu
tempo em nosso estado e pelo país afora pela
solidariedade social, e que mereceriam estar também
aqui hoje.
Em nome de todos os distintos
homenageados agradeço ao Senhor Deputado
Marcelo Santos pela lembrança dessa gente que tanto
trabalha em favor das comunidades.
Homenageados, desejo, sinceramente, que
não estejamos nós gastando em vão o nosso tempo e
os nossos esforços na busca incessante de melhores
condições e de melhor qualidade de vida para o nosso
povo.
Terminando, gostaria de entoar somente a
primeira estrofe do canto que Monsenhor Rômulo
gostava tanto de cantar, principalmente, no final de
suas celebrações. (Pausa)
(É entoado o canto)
O SR. CEUMAR LUIZ SEPULCRI Muito obrigado! (Palmas) (Muito bem!)
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS
TRISTÃO) - Neste momento chegamos à parte final
desta sessão solene de entrega da Comenda
Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, portanto, passo
a palavra ao proponente desta sessão, o Senhor
Deputado Marcelo Santos, para suas considerações
finais.
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS – PMDB) – Obrigado, Ceumar, pela sua
manifestação, tendo sido escolhido para falar em
nome de todos os homenageados.
Tenho certeza de que cada um gostaria de se
expressar, aqui, um pouco do sentimento,
principalmente, pelo trabalho que desenvolve. Mas,
infelizmente, não temos esse tempo para todos. É
claro que dezenas de milhares de pessoas também
merecem ser homenageadas hoje e vocês todos
representam essas dezenas de milhares de pessoas
que, neste momento, agora, estão trabalhando em
prol do desenvolvimento social.
É muito gratificante poder fazer isso. Não me
canso de repetir - não para que ninguém sinta
nenhum tipo de pena - que todos somos iguais.
Sou filho adotivo de pai e mãe. Minha mãe
morreu no ato do meu nascimento, com vinte e três
anos de idade, e meu pai não me quis. Fui deixado
para que minha avó Amélia Coutinho e o meu avô
Alfredo Coutinho pudessem tomar conta de mim.
Daí, a minha tia Alice, que se casou com Aloísio
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Santos, levou-me para dentro de casa e fui tutelado.
Aos meus sete anos de idade, o meu pai faleceu, na
verdade, foi assassinado porque era usuário de
drogas. E a vida deu-me a oportunidade de estar nesta
casa, hoje, com vocês.
A vida começou a fazer sentido para mim a
partir daí. Se não existisse Deus, eu não estaria aqui.
Por isso sempre falo da instituição Família. Está aqui
a minha mulher Shirlene, com meu filho Guilherme.
E o mestre que foi homenageado, e está aqui
o delegado Lorenzo Silva, que foi vítima do
preconceito...
Aloizio Santos, meu pai, era negro. E quando
abri o olho pela primeira vez não pude ter
oportunidade de enxergar o meu pai, enxerguei um
negro chamado Aloizio Santos. E depois que fui para
dentro da sua casa o chamei de pai, e tenho orgulho
da história do meu pai.
Que o nosso mestre sirva de exemplo de tudo
aquilo de barreiras que temos que enfrentar pela vida,
da discriminação que ainda está guardada no peito de
muita gente, não só pela cor, mas também pela
condição social. Conheço pessoas que não ajudam o
desenvolvimento social, que querem, na verdade,
afastar da sua vida as pessoas que não têm condições,
como forma de proteção.
E aqui, não. Estamos reunidos porque cada
um das senhoras e dos senhores desempenhou,
desempenha e, tenho certeza, desempenharão um
grande papel para que possamos transformar esse
Estado num lugar ainda melhor de se viver.
Agradeço ao nosso promotor de justiça que
está aqui conosco, doutor Ailton Barbosa do Canto,
que veio lá de São José do Calçado, divisa do
Espírito Santo com o Rio de Janeiro, e que
desenvolve um trabalho muito bonito e que tem aqui
a nossa homenagem, e seu trabalho nada mais é do
que o trabalho de cada um na sua função.
Muito obrigado.
Compondo a Mesa, o nosso defensor público
geral, doutor Leonardo Oggioni, que se manifestou.
A Defensoria tem papel fundamental.
Inclusive, na Vara Maria da Penha - o doutor Eliazer
Costa é juiz em Cariacica - não havia defensor
público e o doutor Leonardo atendeu nosso
chamamento, por mais que não fosse apenas o nosso
pedido, a Defensoria já o faria, e designou uma
defensora pública para garantir o direito das mulheres
vítimas da violência.
Também compondo a Mesa, o chefe da Casa
Militar, coronel Daltro Ferrari, figura por quem tenho
grande respeito e que levarei comigo para o resto da
vida; Roberto Carneiro, subsecretário da Casa Civil,
meu amigo, que representa o Governo do Estado;
Delegado Rodolfo Laterza, do sindicato, aliás
delegado na instância estadual, federal e, vale o
registro, não teve outra chapa para disputar porque a
categoria entende que seu trabalho tem dado muito
certo; Doutor Anselmo Laranja - dispenso aqui
comentários - a quem parabenizo pelo trabalho que
desenvolve junto à Amages e no Tribunal de Justiça,
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e pela mãe, pai e família maravilhosa que tem,
desejando à sua esposa rápida recuperação; Doutor
Dailson Laranja, parabens por sua carreira brilhante,
exemplo a ser seguido, e pela esposa que dá exemplo
de que serviço público é muito mais que emprego, é
dedicação e devoção, e foi homenageada por todo
Pleno do Tribunal de Justiça pelo reconhecimento do
seu trabalho. É exemplo a ser seguido.
Também
compondo
a
Mesa,
o
superintendente do Departamento de Produção
Mineral, DNPM. Para quem não sabe, é ele que dá
licença que você vê aquele monte de pedra passando
no caminhão, que gera muito emprego e renda no
Espírito Santo. E esse cidadão, funcionário de
carreira, não usa meramente o tempo dele, de seis
horas, como qualquer outro servidor; se dedica de
manhã, de tarde e de noite para que o Estado do
Espírito Santo possa avançar no desenvolvimento
econômico, seguido do social. Muito obrigado.
Também o vereador pelo município de Serra,
Rodrigo Caldeira, que trouxe sua família. Aliás, está
me devendo um novo almoço. O vereador Rodrigo
faz um trabalho muito bonito no município de Serra,
um trabalho que garante, realmente, a inserção das
pessoas, e busca com que a prefeitura e a câmara
possam exercer, de fato, o seu papel. Também, não
diferente, o vereador Luciano Salgado, conhecido
como Pingo, que é esse jovem de óculos, que faz um
trabalho bacana - tem como testemunha o nosso
padre - e tem uma missão grande a cumprir no
município de Ibatiba.
Também o Paulo Henrique, Paulinho,
vereador pelo município de Iúna, terra fria. Não me
pediu para falar, mas Paulinho tem duas filhas
vítimas de câncer, uma faleceu. Paulinho é um
sofredor e sabe da dificuldade que é tratar de um
filho e, assim como eu e minha mulher, que estamos
aqui, vê-lo partir, numa inversão de papel. Então,
Paulinho, receba a nossa solidariedade e, ao mesmo
tempo, parabéns pelo trabalho que desenvolve no
município de Iúna.
Zezito Maio, vereador pelo município de
Vitória, é campeão de votos e faz um trabalho em
defesa, principalmente, do homem que está no mar
trabalhando, urrando, que às vezes é perseguido pela
legislação ambiental que, muitas das vezes, não sabe
nem o que está fazendo. E o pescador sofre como está
sofrendo, inclusive agora, no rio Doce, porque não
tem o que comer. Parabéns, Zezito!
Enfim, cumprimento e agradeço ao pessoal
do cerimonial, que tem feito um trabalho bacana na
Casa organizando este evento. Parabenizo a nossa
equipe do gabinete. Já me referi a minha esposa e ao
meu filho, a minha irmã, Nívea Karla Coutinho Santos,
e a minha sobrinha, Alice Coutinho Santos, que está
ali toda bonitona, com um vestido branco. O
Guilherme Santos, meu filho, está ali vestindo uma
camisa que, dias atrás, batia no joelho, e agora calça
o meu sapato. Doze anos de idade e o pé quarenta e
três. Enfim, agradeço a todos vocês.
Volto a dizer: a família é a base de tudo. A
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igreja tem um papel fundamental, que vai muito além
da evangelização, mas sem a família nada disso
funciona. Se a família não funcionar, a igreja não
consegue suprir o papel do pai e da mãe. Se a família
não funcionar, não adianta o Estado preparar
qualquer tipo de investimento, que não vai suprir o
papel do pai e da mãe. Por isso, vou falar o que Cora
Coralina disse e vai se eternizar: Se temos que
esperar, que seja para colher a semente boa que
lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear,
então que seja para produzir milhões de sorrisos de
solidariedade e amizade.
Parabéns a todas as senhoras e senhores, e
boa noite! Que Deus nos fortaleça dos pés à cabeça!
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, ordinária, segunda-feira,
dia 9 de maio de 2016, para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: anunciada na trigésima
sexta sessão ordinária, realizada dia 04 de maio de
2016.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às vinte horas e quarenta
e dois minutos.
___________________________________________
TRIGÉSIMA
SÉTIMA
SESSÃO
ORDINÁRIA
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 09
DE MAIO 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, Erick Musso, Euclério Sampaio,
Freitas, Janete de Sá, José Esmeraldo,
Marcelo Santos, Pastor Marcos Mansur,
Sergio Majeski e Theodorico Ferraço)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão.
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos e a 2.ª
Secretaria o Senhor Deputado Cacau
Lorenzoni)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor Deputado
Cacau Lorenzoni a proceder à leitura de um versículo
da Bíblia.
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(O Senhor Deputado
Lorenzoni lê João, 13:34)

Cacau

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor 2.º
Secretário a proceder à leitura da ata da trigésima
sexta sessão ordinária, realizada em 04 de maio de
2016 . (Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Aprovada a ata como lida.
(Pausa)
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à
leitura da ata da oitava sessão solene, realizada em 05
de maio de 2016. (Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
(Registram presença os Senhores
Deputados Padre Honório e Eliana
Dadalto)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Ata aprovada 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 INFRAESTRUTURA, DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE
LOGÍSTICA
OFÍCIO N.º 97/2016
Vitória, 04 de maio 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 ABRIL de 2016.
Atenciosamente,
EDSON MAGALHÃES
Presidente da Comissão de Infraestrutura
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
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Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS
OFÍCIO N.º 03/2016
Vitória, 04 de maio 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 ABRIL de 2016.
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DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E
PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE
REFORMA AGRÁRIA
OFÍCIO N.º 18/2016
Vitória, 02 de maio 2016.
Senhor Presidente:
Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
atividades desta Comissão, referente ao mês de Abril
de 2016.
Atenciosamente,

Atenciosamente,
MARCELO SANTOS
Presidente da Comissão de Política sobre Drogas
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E AOS ANIMAIS
OFÍCIO N.º 23/2016
Vitória, 02 de maio de 2016.
Senhor Presidente:
Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
Atividades desta Comissão, referente ao mês de abril
de 2016.
Atenciosamente,
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Presidente da Comissão de Proteção ao Meio
Ambiente e aos Animais
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

JANETE DE SÁ
Presidente da Comissão
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Arquive-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
OFÍCIO N.º 86/2016
Cariacica, 02 de maio de 2016.
Assunto: Convênnio SEAMA e Município de
Castelo
Senhor Presidente:
Em conformidade com o § 2º do art. 116 da
Lei nº 8.666/93, encaminhamos a essa Assembleia
Legislativa, cópia do Convênio 001/2015 celebrado
entre esta Secretaria de Estado de meio Ambiente e
Recursos Hídricos – SEAMA e o Município e
Castelo e sua publicação no Diário Oficial do Estado
do Espírito Santo.
O referido Convênio tem como objetivo a
transferência de recursos financeiros oriundos da
Emenda Parlamentar nº 0272/2015, para aquisição de
um veículo para transporte de fiscais da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente do Município de
Castelo, visando promover o fortalecimento das
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políticas ambientais.
Na
oportunidade,
renovamos
nossas
expressões de alto apreço e distinta consideração.
Atenciosamente,
ALADIM FERNANDO CERQUEIRA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
Rod. BR 262, KM 0, s/nº - Jardim América –
Cariacica – ES – CEP 29140-500 Tel: (27) 36362601 Fax: (27) 3636-2602 –
www.meioambinete.es.gov.br
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR

2

RELGES

3

BALORC

4

BALFIN

5

BALPAT

6

DEMVAP

7

DEMDIF

8

DEMDFL

9

DEMFCA

10

DEMPLI

11

BALVER

12

BALEXO

MENSAGEM N.º 145/2016
Senhor Presidente:
Em cumprimento às disposições constantes
do art. 91, inciso XVIII e do art. 56, inciso XI da
Constituição Estadual, encaminho à apreciação da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo a
Prestação de Contas do Governo Estadual, referente
ao exercício de 2015, em mídia eletrônica (DVD-R) –
anexa, com assinaturas digitais.
A Prestação de Contas compõe-se do
Balanço Geral do Estado e demais documentos e
informações exigidos pelo Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo, nos termos estabelecidos
pela Resolução – TC nº. 261, de 04/06/2013, art. 105,
§§ 3º e 4º, descritos no rol de documentos constantes
do ANEXO ÚNICO, em consonância com as
exigências formais previstas na Instrução Normativa
– TC nº 28, de 26/11/2013, cujas assinaturas foram
efetivadas de forma digital.
Vitória, 29 de abril de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
CONTAS DO GOVERNADOR
ITEM

1

NOME

DESCRIÇÃO

MENSAG

Mensagem
de
encaminhamento
contendo sumário da documentação
acostada, declarando que apresenta,
perante o Tribunal de Contas, em mídia
eletrônica, as peças e documentos de
sua
prestação
de
contas,
responsabilizando-se pelo inteiro teor
dessas informações.

Relatório de gestão abordando
aspectos de natureza orçamentária,
financeira, fiscal, operacional e
patrimonial, organizado de forma que
permita uma visão sistêmica do
desempenho e da conformidade da
gestão do Estado durante o exercício
financeiro a que se refere a prestação de
contas, em relação às diretrizes
orçamentárias estabelecidas para aquele
exercício e à legislação em vigor.
Balanço Orçamentário (Anexo 12 Lei
4.320/1964) consolidado, acompanhado
de notas explicativas e outros quadros
elucidativos que se fizeram necessários.
(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)
Balanço Financeiro (Anexo 13 Lei
4.320/1964) consolidado, acompanhado
de notas explicativas e outros quadros
elucidativos que se fizerem necessários
(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)
Balanço Patrimonial (Anexo 14 Lei
4.320/1964) consolidado, acompanhado
de notas explicativas e outros quadros
elucidativos que se fizerem necessários.
(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)
Demonstração
das
Variações
Patrimoniais (Anexo 15 Lei 4.320/1964)
consolidada, acompanhada de notas
explicativas
e
outros
quadros
elucidativos que fizerem necessários.
(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64)
Demonstrativo da Dívida Fudada
(Anezo 16 Lei 4.320/1964) consolidado,
acompanhado de notas explicativas e
outros quadros elucidativos que se
fizerem necessários. (Artigo 101 da Lei
Federal nº 4.320/64)
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(Anexo 17 Lei 4.320/1964) consolidado,
acompanhado de notas explicativas e
outros quadros elucidativos que se
fizeram necessários. (Artigo 101 da Lei
Federal nº 4.320/64)
Demonstração dos Fluxos de Caixa –
DFC consolidada (Parte V do manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor
Público – MCASP).
(Artigo 101 da Lei Federal nº 4.320/64
c/c Resolução CFC nº 1.128/2008 –
NBC T 16 c/c Portaria STN nº
437/2012)
Demonstração das Mutações do
Patrimônio
Líquido
–
DMPL
consolidada (Parte V do Manual de
Contabilidade Aplicado ao Setor
Público – MCASP). Artigo 101 da Lei
Federal nº 4.320/64 c/c Resolução CFC
nº 1.128/2008 – NBC T 16 c/c Portaria
STN nº 437/2012)
Balancete de verificação consolidado,
com saldos acumulados no exercício,
detalhado até o nível de conta contábil
de lançamento, abrangendo todas as
contas contábeis com movimentação no
exercício nos sistemas orçamentário,
financeiro,
patrimonial
e
de
compensação,
informando
saldo
anterior, o total a débito, o total a
crédito e saldo final.
Balancetes da execução orçamentária da
receita e da despesa, consolidado e
acumulado até o mês de dezembro,
demonstrando a previsão orçamentária,
a movimentação dos créditos adicionais,
os valores empenhados, liquidados e
pagos, e a fonte de recursos,
evidenciados por:
Relatório detalhado por órgão/elemento
de despesa;
Relatório detalhado por função de
despesa;
Relatório
detalhado
por
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13

14

15

16

BALEXE

DEMSAU

RELRAP

RAPCAN

17

EXTBAN

18

PCFUND

19

PCFSAU

20

RELPRE

21

22

23

RELSCI

RELOCI

PROEXE

função/subfunção de despesa;
Relatório detalhado por elemento de
despesa;
Balancetes da execução orçamentária da
receita e da despesa, consolidando as
unidades orçamentárias do Poder
Executivo, acumulado até o mês de
dezembro, demonstrando a previsão
orçamentária, a movimentação dos
créditos
adicionais,
os
valores
empenhados, liquidados e pagos, e a
fonte de recursos, evidenciados por:
Relatório detalhado por órgão/elemento
de despesa;
Relatório detalhado por função de
despesa;
Relatório
detalhado
por
função/subfunção de despesa;
Relatório detalhado por elemento de
despesa;
Cálculo do percentual de recursos
próprios aplicados em saúde conforme a
Lei Complementar 141/2012, gerado
pelo sistema de Informação sobre
Orçamento Público em Saúde – SIOPS,
a partir do portal Datasus, referente 6º
bimestre do exercício. (parágrafo único,
do art. 9º, da Res. TC nº 248/2012).
Relação de restos a pagar existentes no
encerramento do exercício, vinculados
às despesas com Saúde e Ensino,
subdivididos em processados e não
processados, com indicação da fonte de
recursos.
Relação de restos a pagar existentes no
encerramento do exercício, vinculados
às despesas com Saúde e Ensino,
subdivididos em processados e não
processados, com indicação da fonte de
recursos.
Extratos bancários de contas vinculadas
ás despesas com Saúde e Ensino,
relativos ao mês de encerramento do
exercício, com respectivas conciliações
bancárias.
Parecer do Conselho de Fiscalização
sobre a prestação de contas dos recursos
do FUNDEB. (artigo 27 da Lei Federal
nº 11.494/2006)
Parecer do Conselho de Fiscalização
sobre a prestação de contas dos recursos
aplicados em Ações e Serviços Públicos
de Saúde (arts. 34 a 37 da Lei
Complementar Federal nº 141/2012)
Relação consolidada dos precatórios
judiciais pagos, baixados e inscritos no
exercício, acompanhado relação de
inscrições por ordem cronológica.
Relatório de avaliação do cumprimento
do plano de ação para implantação do
Sistema de Controle Interno (Art. 3º, §
3º, da resolução TC nº 227/2011)
Relatório e parecer conclusivo do Órgão
Central do Sistema de Controle Interno
contendo os elementos previstos no
Anexo 11 desta Instrução Normativa.
(Art. 72, § 2º, da LC nº 621/2012 c/c
artigo 4º da Resolução TC nº 227/2011)
Pronunciamento expresso do chefe do
poder
atestando
ter
tomado
conhecimento das conclusões contidas
no parecer conclusivo emitido pelo
Órgão Central do Sistema de Controle
Interno, a que se refere o parágrafo
único, do artigo 4º, da resolução TC nº
227/2011.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
147/2016, do Governador do Estado, encaminhando
Projeto de Lei nº 127/2016, que permite a aplicação
dos recursos provenientes da Lei nº 8.308, de
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12.6.2006, em despesas correntes, inclusive em ações
de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti.
Publicada integralmente no DPL do dia 10 de
maio de 2016.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º
148/2016, do Governador do Estado, encaminhando
veto total ao Projeto de Lei nº 54/2015, de autoria da
Deputada Janete de Sá, que institui no âmbito do
Estado as Patrulhas Maria da Penha e dá outras
providências. Publicada integralmente no DPL do
dia 10 de maio de 2016.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Ciente. Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 149/2016
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 66 da Constituição
Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do
Autógrafo de Lei nº 37/2016, que “Institui o Dia
Estadual da Família”.
Para o arquivo da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, restituo, nesta
oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na
Lei nº 10.520, de 03 de maio de 2016.
Vitória, 06 de maio de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 151/2016
Senhor Presidente:
Encaminho a Vossa Excelência resposta ao
pedido de informações, formulado pela Deputada
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Janete de Sá, por meio do Requerimento N.º 261, de
2015, ao BANESTES, conforme documento em
anexo.
Vitória, 06 de maio de 2016.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
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anos ao alistamento eleitoral.
Art. 3º - Com o intuito de viabilizar as ações
e objetivos previstos nesta Lei, o Estado, por meio do
Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder
Judiciário, poderá realizar parcerias com outras
entidades e órgãos públicos, com organizações da
sociedade civil, fundações de direito público ou
privado e instituições de ensino.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

2016.
CACAU LORENZONI
Deputado Estadual - PP
JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI N.º 125/2016
Institui o programa “Mulher
Política”, dispondo sobre medidas
de incentivo à participação feminina
na política e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituído o programa “Mulher
Política”, com a finalidade de incentivar a
participação feminina na atividade política.
Art. 2º - O programa “Mulher Política” terá
as seguintes ações principais, sem exclusão de outras,
pertinentes ao seu objetivo:
I – conscientização das mulheres
sobre a importância de sua
participação na política e no processo
eleitoral;
II – elaboração e distribuição de
material informativo sobre os meios
de participação na atividade política,
os procedimentos para filiação em
partido político e demais informações
essenciais a respeito do tema;
III – incentivar as mulheres a
filiarem-se a partido político com o
qual tenham afinidade ideológica e a
concorrerem a cargos eletivos;
IV – viabilizar a realização de
palestras, seminários e cursos sobre
capacitação e participação das
mulheres na política;
V – incentivar as jovens entre 16 e 18

Senhores Parlamentares, apesar das muitas
conquistas alcançadas, as mulheres continuam
discriminadas em diversos setores da nossa
sociedade, sendo vítimas de violência e muitas vezes
sendo cerceadas ao exercício de postos nas instâncias
de decisão e poder.
Em razão disso, no dia 8 de janeiro deste
ano, foi sancionada a lei que instituiu o dia 24 de
fevereiro como o Dia da Conquista do Voto
Feminino no Brasil, haja vista que, nesta mesma
data, em 1932, Getúlio Vargas publicava o Decreto
21.086, garantindo o direito ao voto às mulheres
brasileiras, o que também lhes daria o direito de ser
elegível.
Entretanto, em que pese já transcorridos
quase um século do referido Decreto, o que vemos é
que, tanto a atual formação do Executivo, quanto do
Legislativo, reflete uma pequena participação política
das mulheres no Brasil.
Prova disso, são dados eleitorais recentes,
que demonstram que as mulheres ainda tem
presença quase insignificante no Congresso
Nacional e no Executivo brasileiro: 9,9% na Câmara
dos Deputados; 13,6% no Senado; 11,84% do total
dos prefeitos e 13,32% do total de vereadores.
Estatística essa, que deixa o Brasil entre os últimos
lugares no ranking mundial de participação
feminina.
Outro ponto relevante que observamos é o
não reflexo dos 30% das candidaturas femininas,
portanto, não são eleitas mulheres nesta mesma
proporção. Ou seja, a imposição legal de cota de
gênero que os partidos e coligações são obrigados a
acatar, faz com que algumas vezes, os mesmos
busquem mulheres sem perfil ou interesse para a
política, visando tão somente que a cota seja
atendida, sem que essas tenham reais chances de
vencer nas urnas.
Destarte, os números demonstram que,
precisamos de proposições e ações que promovam a
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igualdade de oportunidades e de tratamento nas
organizações públicas e privadas. Necessitamos
como parlamentares, de fomentar a participação
feminina na politica, e neste sentido, é que
apresentamos aos senhores o presente Projeto de Lei
que visa o desenvolvimento de ações que
possibilitem disseminar informações para a
participação da mulher na vida política e no processo
eleitoral, bem como, atividades que promovam a
consciência política, o respeito ao princípio da
igualdade nos partidos políticos, a presença mais
efetiva nas eleições, a divisão e o compartilhamento
de responsabilidades políticas.
Neste contexto, sabedores que somos da
necessidade de ações afirmativas, propomos, a
instituição do Programa “Mulher Política” como
uma forma de ação concreta na tentativa de reverter
o quadro de discriminação política. Programas
similares tem sido implementados em outros
Estados da Federação como na Bahia e Rio Grande
Sul, onde as mulheres tem sido conclamadas a
participarem mais da política como candidatas
efetivas e não apenas para preencher a proporção
exigida por lei. Assim sendo, solicitamos aos nobres
deputados a aprovação do presente Projeto de lei
para incentivar uma maior participação feminina na
política e no processo eleitoral do Estado
Democrático de Direito, e, em especial no Estado do
Espírito Santo.
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 DA DEPUTADA
PROJETO DE LEI N.º 126/2016
Reconhece o Município de Santa
Maria de Jetibá como a Capital
Estadual Dos Hortifrutigranjeiros .
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º - Fica reconhecido como a Capital
Estadual do hortifrutigranjeiro o município de Santa
Maria de Jetibá.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio Domingos Martins, 27 de abril
2016.
JANETE DE SÁ
Deputada Estadual - PMN
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JUSTIFICATIVA
O município de Santa Maria de Jetibá possui
uma área de 735,552 km², com população de 38.290
habitantes, que residem em sua maioria na zona rural
devido a grande vocação agrícola.
De origem pomerana, Santa Maria de Jetibá
tem sua economia baseada na agricultura, com
grande produção de hortifrutigranjeiros, tendo na
avicultura de postura sua principal atividade.
Em razão dessa produção, atualmente, o
município ocupa o 2º lugar na produção brasileira de
ovos, ficando atrás apenas do município de Bastos –
SP.
Santa
Maria
de
Jetibá,
Possui
aproximadamente 12 milhões de galinhas em postura,
com produção de 10 milhões de ovos por dia. Produz
ainda aproximadamente 2 milhões de ovos de
codorna.
Entre os outros produtos agrícolas, merecem
destaque: chuchu, cebola, gengibre, inhame, alface,
cebolinha, salsa, coentro.
Na fruticultura, o principal produto é o
morango, mas tem crescido também a produção de
uva.
Outro destaque do município é agricultura
orgânica, que tem uma produção anual em torno de
300 toneladas, sendo o grande fornecedor das feiras
orgânicas do nosso estado.
Apesar de serem feitas muitas vendas diretas,
o município é o responsável por 30% das
comercializações efetuadas na Ceasa-ES.
Mesmo com toda a produção citada, 43% do
espaço territorial ainda se encontra com florestas
preservadas, sendo também um grande produtor de
água, principalmente para a Grande Vitória, por meio
do rio Santa Maria.
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Edson Magalhães)
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
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 14/2016
Inclui parágrafo único ao art. 75 da
Resolução nº 2.700/09, que “Dispõe
sobre o Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo”, para permitir a
abertura de reunião de comissão
permanente com qualquer número de
membros, na hipótese que menciona.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Art. 1º O art. 75 da Resolução nº 2.790, de
15 de julho de 2009, fica acrescido de parágrafo
único com a seguinte redação:
“Art. 75. (...).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 15/2016
Acrescenta dispositivo ao Regimento
Interno, dispondo sobre atribuições
da mesa quanto a publicidade das
votações.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
RESOLVE:

Parágrafo único. A reunião de
comissão permanente cuja pauta
conste presença de convidados
deliberada em reuniões anteriores
poderá ser aberta com qualquer
número de membros”. (NR).
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Palácio Domingos Martins, 04 de maio de
2016.
NUNES
Deputado Estadual – PT
JUSTIFICATIVA
As comissões permanentes dessa Casa
Legislativa recebem frequentemente em suas
reuniões convidados para debater diversos assuntos
relacionados ao seu respectivo campo temático.
Contudo, não são raras as vezes em que, por
diversos motivos inerentes à atividade parlamentar,
não há quórum regimental para abertura da reunião, o
que acarreta seu cancelamento e os convidados são
dispensados sem serem ouvidos.
Em alguns casos, tais convidados se
deslocam do interior do estado e se veem
impossibilitados de serem ouvidos por força
regimental. Assim, a presente matéria busca
solucionar a questão e garante a audiência dos
convidados e consequentemente o bom debate dos
diversos temas de interesse da sociedade capixaba.
Em suma, esses são os motivos que
justificam a adição do parágrafo único ao texto
regimental, conferindo-se amparo regimental à
solução da problemática apresentada, razão pela qual
conto com o apoio dos demais Pares para aprovação
da matéria.
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

Art. 1º. O inciso XXXIII do Art. 17 da
Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 17. .........................................
XXXIII –...........................................
c) o resultado das votações de
proposições que constem na ordem
do dia, explicitando o nome e o voto
de cada deputado no processo
nominal; ”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Vitória, 04 de maio de 2016.
SERGIO MAJESKI
Deputado Estadual – PSDB
JUSTIFICATIVA
O acesso à informação constitui um dos
fundamentos para o aprofundamento e consolidação
da democracia, ao fortalecer a capacidade dos
cidadãos de participar mais efetivamente do processo
de tomada de decisões que os afetam, assim como ao
ampliar sua capacidade de fiscalizar os atos dos
poderes constituídos.
O regimento interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo traz duas
possibilidades de processo de votação: o simbólico e
o nominal. No processo de votação nominal são
disponibilizadas informações fundamentais para o
controle da população, como o nome dos deputados
votantes, discriminando os que votaram a favor e os
contra.
Dessa forma, propomos através deste projeto
de resolução que a Mesa dê ampla publicidade às
votações das proposições através da internet, assim
como já é feito em outras matérias que tramitam
nesta Casa.
Em um momento onde se prega a
transparência dos mandatos, iniciativas como essa
reforçam a transparência nos trabalhos realizados
pelos deputados na Assembleia Legislativa do
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Espírito Santo.
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 155/2016
Parecer do Relator: Projeto de Resolução n.º
02/2016
Autor: Sergio Majeski
Ementa: “Altera a redação do art 202 da Resolução
nº 2700, de 15 de julho de 2009 - Regimento Interno,
dispondo sobre a adoção do processo nominal em
todas as votações.”
I - RELATÓRIO
O Projeto de Resolução n° 02/2016 de
iniciativa do Sr. Deputado Sergio Majeski, apresenta
a seguinte ementa: “Altera a redação do art 202 da
Resolução nº 2700, de 15 de julho de 2009 Regimento Interno, dispondo sobre a adoção do
processo nominal em todas as votações.”
Colacionamos abaixo a alteração proposta:
“Art. 1º.Modifica o Art. 202 da
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de
2009 – Regimento Interno, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 202. Adotar-se-á o processo
nominal em todas as votações, salvo
nas
indicações,
pareceres
e
requerimentos, em que será adotado
o processo simbólico.
Parágrafo único – Poderá ser adotado
o processo nominal na votação de
requerimentos,
pareceres
e
indicações, mediante aprovação de
requerimento apresentado até o
anúncio da fase de votação da
proposição.” NR
Do que podemos extrair da justificativa do
ilustre Deputado é o de que o mesmo pretende
estabelecer um rito com maior transparência das
decisões tomadas nesta casa de leis.
Salienta que: “O acesso à informação
constitui
um
dos
fundamentos
para
o
aprofundamento e consolidação da democracia, ao
fortalecer a capacidade dos cidadãos de participar
mais efetivamente do processo de tomada de decisões
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que os afetam, assim como ao ampliar sua
capacidade de fiscalizar os atos dos poderes
constituídos”.
O autor destaca ainda que: “... que na
votação simbólica cria-se uma “cortina” no
processo de votação, uma vez que não há o registro
individual do posicionamento de cada um dos
parlamentares desta Casa. Por outro lado, o
regimento estabelece que no processo de votação
nominal serão publicadas informações fundamentais
para o controle da população, como o nome dos
deputados votantes, discriminando-se os que votaram
a favor e os contra.”
Finalizando o autor complementa que:
“Destacamos ainda que o projeto em questão
restringe a votação apenas aos projetos de lei,
resolução e emendas constitucionais, mantendo
assim a votação simbólica para as demais
proposições como indicações e requerimentos, não
prejudicando a celeridade dos trabalhos.”
A proposição foi protocolizada no dia 02 de
fevereiro de 2016, lida no expediente da Sessão
Ordinária do dia 16 de fevereiro de 2016. A matéria
foi publicada no Diário do Poder Legislativo no dia
23 de fevereiro de 2016 (fls. 18/19).
A Diretoria de Redação manifestou-se às fl.
07 visando adequar o presente Projeto de Resolução à
técnica legislativa, às normas gramaticais, às Normas
para
Padronização
dos
Atos
Legislativos
estabelecidas pela Secretaria Geral da Mesa e ao
disposto na Lei Complementar nº 95/98, assim sugere
modificações consoantes neste processo.
A iniciativa foi distribuída a esta Comissão
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
para exame e parecer quanto à constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa
conforme art. 41, I, do Regimento Interno (Resolução
2.700/09).
É o relatório.
II – PARECER DO RELATOR
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E
MATERIAL,
DA
JURIDICIDADE,
DA
LEGALIDADE
E
DA
TÉCNICA
LEGISLATIVA.
O Projeto de Resolução n° 02/2016 de
iniciativa do Sr. Deputado Sergio Majeski, apresenta
a seguinte ementa: “Altera a redação do art 202 da
Resolução nº 2700, de 15 de julho de 2009 Regimento Interno, dispondo sobre a adoção do
processo nominal em todas as votações.”
Colacionamos abaixo a alteração proposta:
Como bem salienta o ilustre parlamentar a
redação ora proposta reforça a transparência nos
trabalhos realizados pelos deputados na Assembleia
Legislativa do Espírito Santo.
Ao averiguar minunciosamente o Texto
Maior, verificou-se que o tema versado no Projeto de
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Resolução ora analisado está inserido no âmbito da
competência legislativa exclusiva, são reguladas por
resolução com natureza de efeito interno prevista nos
arts. 51 e 52 da Constituição Federal, verbis:
“Art. 51. Compete privativamente à
Câmara dos Deputados:

competência
privativa
da
Assembleia legislativa e as de
caráter
politico,
processual,
legislativo ou administrativo, ou
quando
deva
a
Assembleia
Legislativa pronunciar-se em casos
concretos tais como:

(...);

V - matéria de natureza regimental;

III - elaborar seu regimento interno

(...) ”

Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
I – (...);
XII - elaborar
interno;

seu

regimento

Sob a perspectiva da constitucionalidade
formal em seu aspecto subjetivo, da mesma forma
não há vício a ser apontado, tendo em vista a
possibilidade de deflagração do processo legislativo
por intermédio da iniciativa parlamentar, não se
tratando de matéria de iniciativa reservada a outro
legitimado.
De igual modo, vejamos o que diz o artigo
56, inciso II da Constituição Estadual:
Art. 56. É de competência exclusiva
da Assembleia Legislativa, além de
zelar pela preservação da sua
competência legislativa em face de
atribuição normativa dos outros
Poderes:
(...)
II - dispor sobre seu regimento
interno;
(...)
Procedendo à análise da constitucionalidade
formal objetiva, cabe verificar inicialmente a espécie
normativa que deve veicular a matéria aqui versada.
Neste sentido, considerando que o tema aqui tratado
versa sobre alteração da Resolução n°2.700, de
15.7.2009. Regimento Interno da Assembleia
Legislativa que se constitui matéria objeto de
resolução nos termos do art. 151, § 1º do Regimento
Interno da ALES (Resolução n. 2.700/09).
“Art. 151. Os projetos serão de
resolução, de decreto legislativo e de
lei.
§1° Os projetos de resolução são
destinados a regular, com eficácia
de lei ordinária, matérias de

No tocante aos demais requisitos formais
atinentes ao processo legislativo, o Projeto seguirá
em regime ordinário de tramitação (art. 265,§ 2 c/c
148, II do Regimento Interno da ALES).
No que se refere ao quórum, o Projeto de
Resolução será aprovado pelo voto favorável da
maioria simples, estando presente a maioria absoluta
dos membros desta Casa de Leis, em votação
simbólica, nos termos do art. 200, inciso I e 201 do
Regimento Interno da ALES.
Realizado o estudo da constitucionalidade
formal, resta submeter à proposição que ora se
analisa pelo prisma constitucional em seu aspecto
material, comparando-a com as regras e princípios
que
compõem
o
chamado
bloco
de
constitucionalidade. Neste ponto, as normas
introduzidas no referido Projeto encontram plena
compatibilidade com os preceitos constantes nas
Constituições Federal e Estadual.
Ressalta-se que o objeto do presente Projeto
de Resolução não se relaciona com a problemática da
restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, o projeto
de resolução não ataca o núcleo essencial de
nenhuma Cláusula Pétrea.
Prosseguindo, conforme o Ato 2.517/2008
exige análise, cumpre esclarecer que inexiste
violação ao princípio da isonomia, ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada
(artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da
República).
No tocante à juridicidade e à legalidade, não
se vislumbra, no ordenamento jurídico pátrio,
qualquer óbice ao prosseguimento do presente
Projeto de Resolução.
A proposta, nos termos em que se encontra
redigida, encontra compatibilidade com o
ordenamento jurídico infraconstitucional federal e
estadual. Assim, não ofende quaisquer normas
disciplinadas no Regimento Interno desta Casa de
Leis.
Referentemente ao aspecto da técnica
legislativa empregada no Projeto em apreço, fica
evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei
Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação
dos atos normativos.
Pertinente à sugestão da Diretoria de
Redação (fl. 07), devendo esta ser acatada para que a
redação do Projeto de Resolução a observe em todos
os seus termos.
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No que se refere à vigência da lei no tempo,
assim dispõe o art. 8º da Lei Complementar nº 95/98:
Art. 8º A vigência da lei será
indicada de forma expressa e de
modo a contemplar prazo razoável
para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservada a cláusula
"entra em vigor na data de sua
publicação" para as leis de pequena
repercussão.
In casu, não há que se falar em norma de
grande repercussão, não havendo qualquer ressalva a
ser feita no que tange à vigência da lei no tempo.
Deve-se alertar que o presente projeto de
resolução deve, necessariamente, passar pelo crivo da
Mesa Diretora, nos termos do art. 171 c/c art. 182,
ambos do Regimento Interno.
Em suma, resta confirmado que o Projeto de
Resolução nº 02/2016, de autoria do Deputado Sergio
Majeski, é material e formalmente constitucional,
legal, jurídico e de boa técnica legislativa empregada
em sua elaboração e redação.
Ex
positis,
concluímos
pela
Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade e
Boa Técnica Legislativa do Projeto de Resolução
nº 02/2016, de autoria do Deputado Sergio Majeski,
conforme fundamentação exarada no parecer,
podendo, desta forma, tramitar regularmente nesta
Casa de Leis, razão pela qual somos pela adoção do
seguinte:

PARECER N.º 155/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA, ao Projeto de
Resolução nº 02/2016, de autoria do Deputado Sergio
Majeski.
Plenário Rui Barbosa, 12 de abril de 2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
ELIANA DADALTO
Relatora
LUIZ DURÃO
DARY PAGUNG
1

Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste
Regimento Interno ou por resolução da Assembleia Legislativa, ou delas
implicitamente resultantes:
2
Art. 18. Nenhuma proposição que modifique os serviços da Secretaria
da Assembleia Legislativa ou as condições do seu pessoal poderá ser
submetida à deliberação do Plenário sem parecer da Mesa, que terá para
tal fim o prazo improrrogável de dez dias.
Parágrafo único. Se as proposições referidas no caput deste artigo
estiverem em regime de urgência e forem emendadas pelas comissões
permanentes terão parecer da Mesa dentro de vinte e quatro horas.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA MESA DIRETORA
PARECER N.º 17/2016
RELATÓRIO
O ilustre Deputado Sérgio Majeski
apresentou, à consideração desta Casa de Leis, o
Projeto de Resolução nº. 02/2016, que “altera o artigo
202 do Regimento Interno, dispondo sobre a adoção
do processo nominal em todas as votações”.
O Projeto de Resolução foi protocolizado no
dia 02 de fevereiro de 2016, sendo, em seguida, lido
na Sessão Plenária Ordinária do dia 16 de fevereiro
de 2016. Após regular tramitação, a matéria foi
examinada pela Procuradoria da Casa, que ofereceu
os
argumentos
jurídicos
fundamentais
ao
prosseguimento da tramitação da proposição.
O referido projeto cumpriu os demais
trâmites regimentais e recebeu parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
pela sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa.
Após, veio a esta Mesa Diretora para, na
forma do artigo 17, inciso XXI, do Regimento
Interno, receber parecer.
É o relatório, passamos a analisar.
PARECER
O presente projeto de resolução tem por
objetivo alterar o artigo 202 do Regimento Interno,
dispondo sobre a adoção do processo nominal em
todas as votações.
Na justificativa, o Autor explica que, com a
referida alteração, o Regimento Interno desta Casa de
Leis trará maior transparência nos trabalhos
realizados pelos Deputados na Assembleia
Legislativa do Espírito Santo, já que no processo de
votação nominal são publicadas informações
fundamentais para o controle da população, como o
nome dos deputados votantes e a discriminação dos
que votaram a favor e os que votaram contra. Destaca
que o projeto de resolução em questão restringe a
votação apenas aos projetos de lei, resolução e
emendas constitucionais, mantendo assim a votação
simbólica para as demais proposições como
indicações e requerimentos, não prejudicando a
celeridade dos trabalhos. Por fim, registra que com a
votação simbólica cria-se uma “cortina” no processo
de votação, uma vez que não há o registro individual
do posicionamento de cada um dos parlamentares
desta Casa.
Dentro desse contexto, esta Mesa Diretora
concorda com o parecer da Procuradoria desta
Assembleia Legislativa, elaborado pelo Sr. Valmir
Castro Alves, acolhido pelo Sr. Coordenador da
Setorial Legislativa e, também, em suas conclusões,
pelo Sr. Procurador-Geral, bem como com o Parecer
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nº. 155/2016, da Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, pela constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com
arrimo, em especial, no artigo 56, inciso II,
Constituição Estadual; e nos artigos 151, § 1º, inciso
V, do Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa.
Destarte, acolhemos as razões manifestas na
justificativa do referido Projeto de Resolução, por
entender que sua aprovação permitirá o
aprimoramento do Regimento Interno, dando maior
transparência nos trabalhos realizados pelos
Eminentes Deputados na Assembleia Legislativa do
Espírito Santo.
É como opinamos.

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação
pela constitucionalidade e legalidade com adoção de
emendas; 05/2015 da Comissão de Finanças,
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tomada de Contas pela aprovação com adoção das
emendas apresentadas na Comissão de Justiça e
15/2016 da Mesa Diretora pela aprovação.
Concluído o exame técnico, o Projeto de
Resolução nº 30/2011 foi colocado à apreciação do
Plenário que o aprovou na forma do parecer da
Comissão de Constituição e Justiça. Por ter sido
aprovado com emendas, o Projeto veio a esta Mesa
Diretora para elaboração de sua Redação Final, na
forma do art. 212, § 2º, do Regimento Interno.
Este é o Relatório.

PARECER N.º 17/2016

PARECER DO RELATOR

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Resolução n.º 02/2016, de autoria do Deputado
Sérgio Majeski.

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 Mesa Diretora.
O Projeto de Resolução nº 30/2011 foi
aprovado pelo Plenário com a adoção das emendas
apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça,
com as seguintes redações:

Palácio Domingos Martins, 09 de maio de
2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1.º Secretário
CACAU LORENZONI
2.º Secretário
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.

a) Emenda ao artigo 141 do
Regimento Interno
- Fica suprimida a alteração proposta
ao artigo 141 do Regimento Interno,
por meio do artigo 1º do Projeto de
Resolução nº 30/2011, com a
consequente renumeração do artigo
2º do presente projeto, que passará a
ser o artigo 1º.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
PARECER N.º 19/2016
RELATÓRIO
O Projeto de Resolução nº 30/2011, de
autoria do Deputado Gilsinho Lopes, que altera o
Regimento Interno para regular a propositura de
Emenda Constitucional Federal de iniciativa das
Assembleias Legislativas, na forma do art. 60, III, da
Constituição Federal, foi lido na Sessão Ordinária do
dia 13.9.2011 e publicado no Diário do Poder
Legislativo do dia 26.9.2011, às páginas 5.056 e
5.057.
Durante sua tramitação ordinária o Projeto
recebeu os pareceres nos 530/2011 da Comissão de

b) Emenda ao artigo 262-C do
Regimento Interno
- O artigo 262-C do Regimento
Interno, inserido por meio do Projeto
de Resolução nº 30/2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 262-C. Admite-se o regime de
urgência para a apreciação de
proposta de Decreto Legislativo.”
c) Emenda ao artigo 262-D do
Regimento Interno
- O artigo 262-D do Regimento
Interno, inserido por meio do Projeto
de Resolução nº 30/2011, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 262-D. Aprovada a proposta,
por meio de decreto legislativo, o

42 - Diário do Poder Legislativo

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

autor diligenciará junto às outras
Assembléias
Legislativas
da
Federação, visando a apresentação
ao Congresso Nacional, na forma do
art. 60, III, da Constituição
Federal.”
Com base no artigo 215 do Regimento
Interno e em atenção ao disposto na Lei
Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 107/2001, e 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
Mesa Diretora a adoção do seguinte:
PARECER N.º 19/2016
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO é pela aprovação da redação final do
Projeto de Resolução nº 30/2011, de autoria do
Deputado Gilsinho Lopes, na forma que segue:

Altera o Regimento Interno para
regular a propositura de Emenda
Constitucional Federal de iniciativa
das Assembleias Legislativas, na
forma do art. 60, III, da Constituição
Federal.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

Art. 262-C. Admite-se o regime de
urgência para apreciação de proposta
de Decreto Legislativo.
Art. 262-D. Aprovada a proposta, por
meio de decreto legislativo, o autor
diligenciará
junto
às
outras
Assembleias
Legislativas
da
Federação, visando à apresentação ao
Congresso Nacional, na forma do art.
60, III, da Constituição Federal.”
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.

THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1.º Secretário
CACAU LORENZONI
2.º Secretário
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

DECRETA:
Art. 1º O Capítulo VII do Título VII da
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, passa
a vigorar dividido em duas Seções, sendo a Seção I
denominada “Da Proposta de Emenda à Constituição
Estadual”, mantida a redação dos seus respectivos
artigos e a Seção II, “Da Proposta de Emenda à
Constituição Federal”, com a inserção dos arts. 262A, 262-B, 262-C e 262-D, com a redação seguinte:
“Seção I
Da Proposta de
Constituição Estadual

Emenda

à

“Seção II
Da Proposta de
Constituição Federal
A

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 250/2015
Parecer do Relator: Projeto de Resolução n.º
37/2015
Autora: Deputada Eliana Dadalto
Ementa: “Institui a Comenda Do Mérito Motorista
Fabio Alexandre de Sousa para homenagear os
motoristas profissionais”.
RELATÓRIO

(...).”

262-A.

Art. 262-B. Será aprovada a proposta
que obtiver a maioria relativa dos
votos.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2016.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº 30/2011

Art.

Legislativa apreciará proposta de
emenda à Constituição Federal
apresentada por qualquer de seus
Deputados.

Emenda

à

Assembleia

O presente Projeto de Resolução n°
037/2015, de autoria da Deputada Eliana Dadalto,
institui a Comenda do Mérito Legislativo Motorista
Fabio Alexandre de Sousa para Homenagear os
Motoristas Profissionais no Estado.
A matéria foi protocolada em 03/06/2015,
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lida no expediente da Sessão Ordinária do dia
08/06/2015 e publicada no Diário do Poder
Legislativo – DPL de 17/06/2015.
O Projeto veio a esta Comissão para análise e
parecer na forma do art. 41, I, do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
O presente Projeto de Resolução n°
037/2015, ora apresentado de autoria da Deputada
Eliana Dadalto, institui a Comenda do Mérito
Legislativo Motorista Fabio Alexandre de Sousa para
Homenagear os Motoristas Profissionais no Estado.
Consoante o art. 2º da referida propositura, as
Comendas serão concedidas anualmente, no mês de
julho, limitando-se ao número máximo de 30 (trinta)
Comendas a personalidades em Sessão Solene desta
Casa de Leis.
Diante justificativa da autora, no dicionário a
palavra motorista significa aquele que dirige um
veículo movido a motor ou profissional contratado
para dirigir um transporte público ou particular. Tão
importante se faz essa profissão para todos nós, em
especial os Deputados, e para todos aqueles que de
alguma forma necessitam deste trabalho, seja ao
conduzir um veículo particular, ônibus, situações que
a maioria da população vivencia. Dessa forma, não
poderíamos deixar de homenagear esse ilustre
profissional. O dia 25 de Julho é o dia de São
Cristóvão padroeiro dos motoristas. É uma data
especial escolhida para comemorar o dia dos
profissionais do volante, pois é também o “Dia
Nacional do Motorista”.
Escolhemos
o
homenageado
Fabio
Alexandre Sousa, onde relataremos um breve
histórico de sua jornada. Fabio, filho de Baldoino
José de Sousa e Maria das Dores Andrade Sousa,
nasceu em 12 de novembro de 1972 em Salvador/BA,
residia a Rua Governador Afonso Claudio, Conjunto
Juparanã, no município de Linhares/ES. Possuía uma
família grande com 4 (quatro), irmãos: Baldoino José
de Sousa Junior, Cátia Regiane de Souza, Catine
Danielle de Souza, Flavio Ala de Souza. Foi casado
com Andressa Brandão Freires Sousa, com quem
teve dois filhos, Taianara Carina Vivas Santos Sousa
e Mattheus Alexandre Freires Sousa. Exerceu a
função de motorista durante 4(quatro) anos na
Prefeitura
Municipal
de
Linhares,
cargo
comissionado, lotado na Secretaria Municipal de
Ação Social de Linhares.
Também era compositor, sensível poeta, e
músico nas horas vagas e final de semana, desde os
14 anos de idade. Sócio e proprietário da Banda
“Metrópoles”, juntamente com seus primos; Jomar
Sales e Elessandro Lima de Oliveira (Guelê).Estava
para concretizar um projeto social “música na
comunidade”, em parceria com a Secretária
municipal de saúde em conjunto com o NAPS –
Núcleo de Atenção e Promoção da Saúde, com o
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apoio da Secretária de Ação Social, levando as
crianças e adolescentes a musicalidade para retira-los
da rua aproveitando o horário que o CRAS – Centro
de Referencia da Assistência Social em Bebedouro
distrito do município de Linhares, desenvolvia
atividades com o projeto “Projovem”.
Desta também que, infelizmente, Fabio nos
deixou no dia 17 de julho de 2007, com apenas 37
(trinta e sete) anos em um grave acidente de carro na
BR 101 norte, na ocasião Fabio conduzia o veículo
em que eu estava, na época Secretária Municipal de
Ação Social do município de Linhares/ES e outros
servidores.
A propositura em foco, objetiva homenagear
o Senhor Fabio Alexandre Sousa (in memoriam),
pessoa muito talentosa, guerreira e dinâmica, que
deixou seu nome venerado em Linhares/ES.
Nesses termos, perante uma adequada análise
jurídica, verifica-se do diagnóstico decorrente que,
incontestavelmente, a pretensa normatividade da
Proposição Legislativa ora em análise não traz
nenhum ponto de antinomia com os preceitos
constitucionais, tanto da Constituição Federal, quanto
da Constituição Estadual, assim, consagrando-a com
graduação de material e formalmente constitucional.
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, verifica-se que o projeto de
resolução em análise versa sobre tema alusivo aos
interesses internos desta Casa de Leis, atuando o
legislador estadual no exercício da competência
remanescente, prevista nos artigos 25, § 1º e 27, § 3º
da Constituição Federal, in verbis:
Constituição Federal
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.
(...)
Art. 27. (...)
§ 3º - Compete às Assembleias
Legislativas dispor sobre seu
regimento interno, polícia e serviços
administrativos de sua secretaria, e
prover os respectivos cargos.
Verificada a competência do Estado para
tratar da matéria, passamos à análise do
procedimento para a elaboração da norma jurídica em
epígrafe.
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Quanto à espécie normativa, a matéria
deve ser normatizada por meio de Resolução.
O artigo 61, inciso V, da Constituição
Estadual prevê como uma das espécies
normativas a Resolução. Nesse mesmo sentido,
dispõe o artigo 141, inciso I do Regimento
Interno.
Com efeito, a espécie normativa que deve
tratar da matéria é a Resolução, tendo em vista
que além de não se pretender emendar a
Constituição Estadual ou mesmo estarem
presentes as hipóteses previstas no art. 68,
parágrafo único, da Constituição Estadual, a
proposição regula matéria da competência
privativa da Assembleia Legislativa, por tratar de
assunto de interesse exclusivo desta Casa de
Leis, não sendo necessária, portanto, a sanção do
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado.
Ademais, o art. 151 do Regimento
Interno estabelece que os projetos de Resolução
são destinados a regular, com eficácia de lei
ordinária, matérias de competência privativa da
Assembleia Legislativa e as de caráter
administrativo. Assim, infere-se a adequação
deste projeto de resolução.
Prosseguindo,
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.
Neste prisma, mostra-se formalmente
constitucional a presente proposição, no que diz
respeito à legitimidade Parlamentar para
deflagrar o procedimento legislativo, por não
impor obrigação ou função à administração
direta, pois visa a instituir uma Comenda de
Mérito Legislativo; de maneira a descaracterizar
eventual ofensa ao art. 61, § 1º, inciso II, da
Constituição da República que, em razão do
princípio da simetria, deve ser observado no
âmbito estadual.
No mesmo sentido, considerando que o
projeto de resolução não trata das matérias
elencadas no art. 63, parágrafo único, incisos I a
VI, da Constituição Estadual, assim como não
interfere no funcionamento de outro Poder ou órgão
com autonomia administrativa, inexiste, de fato,

inconstitucionalidade formal subjetiva.
Prosseguindo, ressalta-se que a matéria
em foco não se enquadra em uma das hipóteses
de competência privativa da Mesa Diretora
previstas no art. 17 do Regimento Interno.
Destarte, não há que se falar em
inconstitucionalidade por vício de iniciativa
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pelas razões supracitadas.
Passa-se, então, à análise dos demais
requisitos formais atinentes ao processo
legislativo, em especial, o regime inicial de
tramitação da matéria, o processo de votação a
ser utilizado e o quorum para a sua aprovação.
O referido projeto resolução deve seguir
o procedimento ordinário, conforme preceitua o
artigo 148, inciso II1 do Regimento Interno.
No que diz respeito ao quórum de
aprovação, consoante o artigo 1942 do
Regimento Interno, é necessária a maioria
simples dos membros desta Casa de Leis, desde
que presente a maioria absoluta dos nobres
Deputados.
Quanto ao processo de votação a ser
utilizado, segundo a inteligência do artigo 200,
inciso I3, do Regimento Interno, o processo a ser
utilizado é o simbólico.
Deve-se alertar que o presente projeto de
resolução deve, necessariamente, passar pelo
crivo da Mesa Diretora, nos termos do art. 174
c/c art. 185, ambos do Regimento Interno.
Por fim, quanto à discussão e votação,
ressalta-se que deverá ser observado o contido
no art. 1506, do Regimento Interno.
Portanto, verifica-se que, até o presente
momento, não há inconstitucionalidade formal
no Projeto de Lei em apreço.
DA
MATERIAL

CONSTITUCIONALIDADE

A constitucionalidade material é a
compatibilidade entre o conteúdo do ato
normativo e as regras e princípios previstos na
Constituição Federal ou na Constituição
Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o
conteúdo do ato normativo está em consonância
com as regras e princípios constitucionais.
No caso em tela, não se vislumbra
violação aos textos das Constituições Federal ou
Estadual, havendo compatibilidade entre os
preceitos da proposição e as normas e princípios
das Constituições Federal e Estadual.
Não há falar, assim, em ofensa a
quaisquer Princípios, Direitos e Garantias
estabelecidos nas Constituições Federal e
Estadual, tampouco à isonomia, ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa
julgada.
Já no tocante à vigência da resolução, o
projeto em apreço não visa a alcançar situações
jurídicas pretéritas.
Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o
projeto de resolução ora analisado está de acordo
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com as regras e princípios estabelecidos nas
Constituições Federal e Estadual, sendo
materialmente constitucional.
DA
JURIDICIDADE
LEGALIDADE

E

DA

Analisando o ordenamento jurídico e as
decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo
ao conteúdo ou à forma do Projeto de Lei em
epígrafe.
Da mesma forma, a tramitação do projeto, até
o presente momento, respeita as demais formalidades
previstas no Regimento Interno (Resolução nº

2.700/2009).
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.
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.
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.
Cumpridas as regras do art. 10,
porquanto, no texto da proposição, a unidade
básica de articulação é o artigo, indicado pela
abreviatura “Art.”, seguida de numeração
ordinal.
Respeitadas também as regras do caput e
do inciso I do art. 11, pois as disposições
normativas foram redigidas com clareza,
precisão e ordem lógica, e, para obtenção de
clareza, foram usadas as palavras e as expressões
em seu sentido comum e frases curtas e concisas,
foram construídas as orações na ordem direta,
evitando-se
preciosismo,
neologismo
e
adjetivações
dispensáveis,
buscou-se
a
uniformidade do tempo verbal em todo o texto

das normas legais, dando-se preferência ao
tempo presente ou ao futuro simples do presente,
e foram usados os recursos de pontuação de
forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter
estilístico.
Por derradeiro, não foi descumprida a
regra prevista no inciso III do art. 11 da Lei
Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção
de ordem lógica, restringiu-se o conteúdo de
cada artigo da proposição a um único assunto ou
princípio.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa,
adota-se o Estudo de Técnica Legislativa
elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 07),
ficando evidenciado o atendimento às regras
previstas na Lei Complementar nº 95/98, que
rege a redação dos atos normativos.
Em conclusão, o Projeto de Resolução nº
37/2015, de autoria do Senhora Deputada Eliana
Dadalto,
é
material
e
formalmente
constitucional, legal, jurídico e de boa técnica
legislativa. Destarte, propomos aos demais
membros à adoção do seguinte:
PARECER N.º 250/2015
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Resolução nº
037/2015, de autoria da Deputada ELIANA
DADALTO.
Plenário Rui Barbosa, 11 de agosto de
2015.
RODRIGO COELHO
Presidente
RAQUEL LESSA
Relatora
ELIANA DADALTO
JANETE DE SÁ
GILDEVAN FERNANDES
1

Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de
tramitação:
(...)
II - ordinária;
2
Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão
tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta
dos Deputados.
3
Art. 200. São dois os processos de votação:
I - simbólico
4
Art. 17. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas neste
Regimento Interno ou por resolução
da Assembleia Legislativa, ou delas implicitamente resultantes:
5
Art. 18. Nenhuma proposição que modifique os serviços da Secretaria
da Assembleia Legislativa ou as condições
do seu pessoal poderá ser submetida à deliberação do Plenário sem
parecer da Mesa, que terá para tal fim o prazo improrrogável de dez dias.
Parágrafo único. Se as proposições referidas no caput deste artigo
estiverem em regime de urgência e forem emendadas pelas comissões
permanentes terão parecer da Mesa dentro de vinte e quatro horas.
6
Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas
a dois turnos de discussão e votação, os demais projetos sofrerão uma
discussão e uma votação.
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estradas cheias de surpresas e perigos,
sem hora certa para dormir, mas
sempre com hora certa para acordar.
Com conhecimento em diversos
itinerários, leis de trânsito e normas de
segurança. Inspeciona as condições do
veículo, analisando a parte elétrica,
pneus
e
abastecimento.
Sendo
indispensável para segurança dos que
deles necessitam.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 107/2015
Parecer do Relator: Projeto de Resolução n.º
37/2015
Autora: Deputada Eliana Dadalto
Ementa: “Institui a Comenda do Mérito Legislativo
Motorista Fábio Alexandre Sousa em homenagem
aos motoristas profissionais”.

No dicionário a palavra motorista
significa aquele que dirige um veículo
movido a motor ou profissional
contratado para dirigir um transporte
público ou particular. Tão importante
se faz essa profissão para todos nós,
em especial os Deputados, e para
todos aqueles que de alguma forma
necessitam deste trabalho, seja ao
conduzir um veículo particular, ônibus,
situações que a maioria da população
vivencia.
Dessa
forma,
não
poderíamos deixar de homenagear
esse ilustre profissional. O dia 25 de
Julho é o dia de São Cristóvão
padroeiro dos motoristas. É uma data
especial escolhida para comemorar o
dia dos profissionais do volante, pois é
também o “Dia Nacional do
Motorista”.

RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto ao mérito da proposição legislativa em
epígrafe, de iniciativa da Senhora Deputada Eliana
Dadalto, cujo conteúdo, em síntese, Institui a
Comenda do Mérito Legislativo Motorista Fábio
Alexandre Sousa em homenagem aos motoristas
profissionais.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 03/06/2015, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 08/06/2015, publicado no
Diário deste Poder em 17/06/2015 à página 16/17 à
fls. 29 e 30 dos autos.
O projeto veio a esta Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e
parecer de mérito, atendendo à norma regimental
estabelecida no art. 52 do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
O Projeto de Resolução nº 37/2015, de
autoria da Deputada Eliana Dadalto, “Institui a
Comenda do Mérito Legislativo Motorista Fábio
Alexandre Sousa em homenagem aos motoristas
profissionais”, cabendo a esta Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos, nesta oportunidade,
tão-somente, a análise do mérito.
A homenagem encontra-se relacionada ao
inciso VIII, do artigo 52 do Regimento Interno
(Resolução nº 2.700/09) que fala do homem e trabalho,
portanto pertinente.
Na sua justificativa, a autora do projeto ressalta a figura
do homenageado Fábio Alexandre Sousa e enaltece a
profissão dos motoristas:
“O motorista é um profissional
responsável
pela
condução
e
transporte de vidas e ou de pessoas,
materiais para o destino estabelecido,
que presta serviços, que se dedica
aqueles que o acolheram, se
submetendo
à
riscos,
com
possibilidades de assaltos, acidentes,
“barbeiragens” de outros, no seu dia a
dia, por muitas vezes sendo
verdadeiros heróis nas jornadas pelas

Destarte, julgo que o agraciado é merecedor da
homenagem, eis que, consoante consta da justificativa
do Projeto de Resolução a autora elenca diversas
qualidades direcionadas ao senhor Fábio Alexandre
Sousa as quais considero relevantes em sua área de
atuação.
Cumpre-nos ressaltar que o presente parecer
restringe-se ao mérito da propositura, pertencendo,
exclusivamente, à discricionariedade parlamentar a
avaliação sobre a conveniência e a oportunidade da
homenagem, com a instituição nesta Casa de leis da
presente Comenda.
Ex positis, concluímos que o Projeto de
Resolução nº 37/2015, deve ser aprovado no exame
de mérito, o que nos leva a sugerir aos demais
membros desta Comissão o seguinte:

PARECER N.º 107/2015
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº
37/2015, de autoria da Senhora Deputada Eliana
Dadalto.
Sala das Comissões, 22 de setembro de
2015.
NUNES
Presidente/Relator
SERGIO MAJESKI
PADRE HONÓRIO
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA MESA DIRETORA
PARECER N.º 20/2016
RELATÓRIO
A ilustre Deputada Eliana Dadalto
apresentou, à consideração desta Casa de Leis, o
Projeto de Resolução n.º 37/2015, que “institui a
Comenda do Mérito Legislativo Motorista Fábio
Alexandre Sousa para homenagear os motoristas
profissionais”.
O Projeto de Resolução foi protocolizado
no dia 03 de junho de 2015, sendo, em seguida,
lido na Sessão Plenária Ordinária do dia 08 de
junho de 2015. Após regular tramitação, a
matéria foi examinada pela Procuradoria da
Casa, que ofereceu os argumentos jurídicos
fundamentais ao prosseguimento da tramitação
da proposição.
O referido projeto de resolução cumpriu
os demais trâmites regimentais e recebeu parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço
Público e Redação, pela sua constitucionalidade,
juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa.
Recebeu, também, pareceres favoráveis
das Comissões de Defesa da Cidadania e dos
Direitos Humanos; e de Finanças, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, pela
aprovação.
Após, veio a esta Mesa Diretora para, na
forma do artigo 18 do Regimento Interno,
receber parecer.
É o relatório, passamos a analisar.
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o mesmo falecido no exercício da profissão de
motorista, em um grave acidente de carro na BR
101 norte, no dia 17 de julho de 2007.
Dentro desse contexto, esta Mesa
Diretora concorda com o parecer da Procuradoria
desta Assembleia Legislativa, elaborado pela Srª.
Carli Margarida Guarnier Silva, acolhido pelo
Sr. Coordenador da Setorial Legislativa e,
também, em suas conclusões, pelo Sr.
Procurador-Geral, bem como com o Parecer nº.
250/2015, da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, pela
constitucionalidade, pela legalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa, com arrimo, em
especial, no artigo 25, § 1º, e 27, § 3º, da
Constituição Federal; no artigo 61, inciso V, da
Constituição Estadual; e nos artigos 141, inciso
I, e 151, do Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa (Resolução 2.700/2009 com as
posteriores alterações).
Concorda, outrossim, com os pareceres
nº. 107/2015 da Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos; e nº. 45/2015
da Comissão de Finanças, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, que
foram pela aprovação da matéria.
Destarte, acolhemos as razões manifestas
na justificativa do referido Projeto de Resolução,
por entender que sua aprovação prestará justa
homenagem ao Sr. Fabio Alexandre Sousa, por
seu trabalho realizado como motorista na
Prefeitura Municipal de Linhares-ES, e,
doravante, aos profissionais que exercem
regularmente atividades como motoristas,
prestando relevantes serviços à Sociedade do
nosso Estado.
É como opinamos.

PARECER
PARECER N.º 20/2016
O presente projeto de resolução tem por
objetivo instituir a Comenda do Mérito
Legislativo Motorista Fábio Alexandre Sousa
para homenagear os motoristas profissionais.
Na justificativa, a Autora ressalta a
importância dos motoristas profissionais,
explicando que são eles responsáveis pela
condução e transporte de pessoas e materiais
para o destino estabelecido, submetendo-se a
riscos, como possibilidades de assaltos, de
acidentes etc., sendo indispensáveis para
segurança dos que deles necessitam.
Em relação ao homenageado Fabio
Alexandre Sousa, a Autora destaca sua atuação
como motorista, durante 04 (quatro) anos, na
Prefeitura Municipal de Linhares-ES, e relata ter

A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é pela
APROVAÇÃO do Projeto de Resolução n.º
37/2015, de autoria da Deputada Eliana Dadalto.
Palácio Domingos Martins, 04 de maio
de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1.º Secretário
CACAU LORENZONI
2.º Secretário
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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 406/2015
Parecer do Relator: Projeto de Resolução n.º
43/2015
Autor (a): Deputado Nunes.
Assunto: “Institui a Comenda do Mérito
Legislativo “Zacimba Gaba”, a ser concedida a
personalidades que se destacarem na luta em
defesa da raça negra”.
O presente Projeto de Lei nº 43/2015, de
autoria do Deputado NUNES, propõe a criação
da Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba
Gaba”.
O autor em sua justificativa declara que
Zacimba Gaba foi princesa, escrava guerreira, foi
trazida, junto a outros negros de Angola, África,
no ano de 1690, para a região de São Mateus,
norte do ES. Zacimba foi uma negra que se
diferenciou entre os seus, por se tornar uma
libertadora e líder de seu povo.
Foi uma das precursoras das lutas dos
negros contra o regime cruel e desumano, que
levou muitos africanos a perderem sua honra,
liberdade, pátria e até mesmo suas vidas.
Relata ainda, que Zacimba Gaba, existe e
resiste até hoje. Pessoas guerreiras, que lutam em
defesa da população negra, com lutas como pelo
fim do femicídio de mulheres negras e pela
visibilidade e garantia de nossas vidas, pela
investigação de todos os casos de violência
doméstica e assassinatos de mulheres negras,
com a penalização dos culpados, pelo fim dos
critérios e práticas racistas e sexistas no
ambiente de trabalho, pela titulação e garantia
das terras quilombolas, pelo fim do preconceito
religioso e pela garantia da reprodução cultural
de nossas práticas ancestrais de mátria africana,
entre outas tantas lutas. Zacimba Gaba,
representa a força, coragem, a determinação, a
luta de muitas personalidades de nosso Estado e
país.
A matéria foi protocolada no dia 14 de
julho de 2015, lida no expediente da Sessão

Ordinária do dia 15 de julho de 2015, e
publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL
de 04 de agosto do corrente ano.
Encaminhado à douto Procuradoria, esta
se pronunciou pela sua constitucionalidade,
legalidade e boa técnica legislativa. Seguindo
sua tramitação regimental o presente Projeto de
veio a esta Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, para exame e parecer
na forma do art. 41, I, do Regimento interno
(Resolução nº 2700/2009).
Em apertada síntese, são estas as questões
de fato e de direito com suporte nas quais passo a
emitir o parecer.
PARECER DO RELATOR
Da análise quanto ao aspecto da
legalidade, da constitucionalidade formal e
material e da juridicidade
O presente Projeto de Resolução tem por
finalidade, de Instituir a Comenda do Mérito
Legislativo a “Zacimba Gaba”, a ser concedida a
personalidades que se destacam na luta em
defesa da raça negra,” podendo ser concedidas
anualmente até 10 medalhas, em Sessão Solene
da Assembleia Legislativa.
A intenção do legislador estadual é o
reconhecimento de pessoas que prestarem e se
destacarem na luta em defesa da raça negra, em
especial, na luta contra a violação de direitos dos
negros.
Sob o aspecto da competência legislativa
formal, não há obstáculo para o regular
seguimento do Projeto sob análise, eis que sua
matéria-objeto está elencada dentre aquelas
passíveis de tratamento pelos Entes Federados.
Demais disso, no que diz respeito ao
agente político desencadeador do processo
legislativo, nada há objetar, vez que a
Constituição do estado do Espírito Santo, em seu
art. 63, caput, assim define:
“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.”
Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
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exegese da regra constitucional contida no art.
61, inciso V, da Carta Estadual, que a espécie
normativa adequada para tratar do tema é o
Projeto de Resolução, estando o Projeto neste
aspecto, em sintonia com a Constituição
Estadual.
Além disse o Projeto de Resolução ora
em exame não encontra vedação regimental e
sua aprovação dar-se-á em votação no Plenário
por maioria simples. A matéria não se encontra
elencadas naquelas hipóteses do art. 17 e incisos,
do
Regimento
Interno,
a
matéria
obrigatoriamente passará pelo crivo da Mesa
Diretora.
Neste contexto a espécie normativa
adequada para a propositura é a Resolução,
conforme dispõe oart. 61, inciso IV, da
Constituição Estadual, estando o Projeto em
sintonia com a Carta Estadual, que diz:
Art. 61. O processo legislativo
compreen da elaboração de:
(...);
IV – resoluções.”
O quórum necessário e o processo de
votação será obtido com a maioria dos votos,
presente a maioria absoluta de seus membros em
processo de votação simbólica, conforme art.
194 e 200, inc. I, do Regimento Interno. O
regime inicial de tramitação é o ordinário.
Sob o aspecto da constitucionalidade
material, a proposição contrária os princípios e
regras, implicítios ou explícitos, disciplinados
pelas constituioções federal e estadual, em
especial os direitos e garantias fundamentais
tratadas no art. 5º da Carta Magna Federal,
respeitando-se, assim, o princípio da isonomia e
da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e a coista julgada.
O presente Projeto de resolução não
ofende
o
ordenamento
jurídico
infraconstitucional e legislação especifica geral.
Quanto à compatibilidade com o
regimento interno, não foi encontrado nenhum
vício que macule a tramitação do projeto em
apreço.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no proejto em apreço, deve ficar
evidenciado o atendimento às regras introduzidas
pela Lei Complementar Federal nº 95/1998, com
introduções apresentadas pela Lei nº 107/2001,
que rege a redação dos atos normativos, o que
ocorre in casu, nota-se que foi elaborado estdudo

Diário do Poder Legislativo - 53

ttécnico Diretoria de Redação às fls. 08, o qual o
adoto.
No que se refere à vigência da lei no
tempo, assim dispõe o art. 8º da Lei
Complementar nº 95/98, in verbis:
“Art. 8º A vigência da lei será
indicada de forma expressa e de
modo a contemplar prazo
razoável para que dela se tenha
amplo conhecimento, reservada a
cláusula “entra em vigor na data
de sua publicação”, para as leis
de pequena repercussão.”
In casu, não há que se falar em norma de
grande repercussão, não havendo qualquer
ressalva a ser feita no que tange à vigência da lei
no tempo.
Portanto, no tocando a juridicidade,
constitucionalidade, legalidade e técnica
legislativa, o Projeto não encontra óbice que
possa impedir a tramitação regular da matéria
objeto em exame.
Assim analisado, concluídmos no sentido
de que o Projeto de Resolução nº 43/2015, de
autoria do Deputado NUNES, atende aos
pressupostos de constitucionalidade, legalidade,
jruridicidade, e boa técnica legislativa, devendo
prosperar em sua tramitação, pois não invade a
reserva legal do Chefe do Executivo, devendo
prosseguir sua tramitação regular, por não conter
vícios contráriosà sua natureza, por isso,
sugerimos aos doutos Membros desta Comissão
a adoção do seguinte:
PARECER N.º 406/2015
A Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação é pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa ao Projeto de Resolução
nº 43/2015, de autoria do Deputado Nunes, que
“Institui a comenda do Mérito Legislativo
‘Zacimba Gaba’”, a ser concedida a
personalidades que se destacaram na luta em
defesa da raça negra.”
Sala das Comissões, 27 de outubro de
2015.
RODRIGO COELHO
Presidente
MARCELO SANTOS
Relator
ELIANA DADALTO
PADRE HONÓRIO
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
PARECER N.º 05/2016
Assunto: “Institui a comenda “Zacimba Gaba”,
concedida
pela
assembleia
legislativa
a
personalidades que se destacarem na luta em defesa
da raça negra.”.
I – RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à proposição legislativa em epígrafe, de
iniciativa do Senhor Deputado Nunes, cujo
conteúdo, em síntese, dispõe: “institui a comenda
“Zacimba Gaba”, concedida pela assembleia
legislativa a personalidades que se destacarem na
luta em defesa da raça negra.”.
O Projeto foi protocolado no dia 14/07/2015,
em seguida foi admitida a proposição pela Mesa
Diretora, deferindo o tramite da matéria, que foi lida
no expediente do dia 15/07/2015 e publicada no
Diário do Poder Legislativo do dia 04/08/2015, à
página 69, fl. 23 dos autos.
A matéria recebeu Parecer de nº 406/2015,
pela Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade e
Boa Técnica Legislativa na Comissão de Justiça,
Serviço Público e Redação, assim como o Parecer de
nº 05/2015 pela aprovação na Comissão de defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos conforme
Regimento Interno, Resolução nº 2.700/2009 para
exame do mérito, após veio os presentes autos a este
relator para parecer.
É o relatório.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Da análise quanto ao aspecto
juridicidade,
da
legalidade
e
constitucionalidade formal e material.

da
da

O Projeto de Resolução nº 43/2015, de
autoria do Deputado Nunes, tem a finalidade de
“institui a comenda “zacimba gaba”, concedida
pela assembleia legislativa a personalidades que se
destacarem na luta em defesa da raça negra.”.
Consoante justificativa do autor, o presente
projeto de lei tem por objetivo instituir a “comenda
“Zacimba Gaba”, concedida pela assembleia
legislativa a personalidades que se destacarem na luta
em defesa da raça negra.”.
O renomado historiador e jornalista Maciel
de Aguiar nos ensina a bela história de uma linda
princesa que veio da África para o Brasil para ser
escravizada, assim enfatiza que:
“Há cerca de trezentos anos, o
fazendeiro
português
José

Trancoso arrematava, no Porto da
Aldeia de São Matheus, na
Capitania do Espírito Santo, “com
cerca de mais de uma dúzia de
negros d’Angola”, uma “negrinha
de
feições
finas
e
olhos
esfumaçantes”, sem imaginar, por
certo, que estava levando para a
sua fazenda – uma sesmaria de
terras que ultrapassava o rio
Mucuri, “há umas seis léguas para
o norte” – a “negrinha” que iria
ser uma das precursoras nas lutas
dos negros contra o regime de
escravidão na região.”.
Sabemos que durante muitos anos e até a data
de hoje, a luta contra o preconceito racial é iminente,
muitas pessoas ainda são escravizadas e sofrem
preconceitos por racismo e injúria racial.
Sabe-se que pessoas que são contra esse tipo
de preconceito lutam para que esse tipo de violência
seja coisa do passado.
Em sua justificativa, bem assevera o autor da
presente proposição aludindo que: “Zacimba foi
uma negra que se diferenciou entre os seus, por se
tornar uma libertadora e líder de seu povo. Foi
uma das precursoras das lutas dos negros contra o
regime cruel e desumano, que levou muitos
africanos a perderem sua honra, liberdade, pátria
e até mesmo suas vidas.”.
Ainda em sua justificativa, o autor chama
atenção para um fato muito importante, aduzindo
que:
“Preconceito mata – e muito – no
Brasil. A discriminação por cor,
gênero e orientação sexual ainda é
um problema endêmico do país
com dados que proporcionam um
panorama triste. O preconceito de
cor é tão sério que reduziu a
expectativa de vida do brasileiro
negro. A possibilidade de um
adolescente negro ser vítima de
homicídio é 3,7 vezes maior do que
um branco, segundo uma pesquisa
divulgada em 2013 pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA). Pelo levantamento, a
expectativa de vida de um homem
brasileiro negro é menos que a
metade a de um branco. O Estado
do Espírito Santo, nesse cenário,
está na segunda colocação no
índice de mortalidade de jovens
negros.”.
Conforme supracitado, a iniciativa é bastante
meritória, pois reconhece a luta contra a escravidão e
preconceito que perdura por séculos e séculos.
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Não há nada que impeça a tramitação da
proposição no âmbito da legalidade, da juridicidade e
da constitucionalidade, conforme pareceres já
acostados nos presentes autos, sendo assim, justo se
faz a aprovação por ser de grande valia e meritório a
proposição do senhor deputado Nunes, por agraciar
pessoas que de uma forma ou de outra lutaram e
lutam pela defesa da raça negra em todo o âmbito do
Estado do Espírito Santo.
Quanto ao mérito à propositura encontra
respaldo para sua tramitação no art. 51 da Resolução
2.700/2009, razão pela qual somos pela aprovação do
referido Projeto de Resolução de autoria do deputado
Nunes, consoante às razões acima mencionadas.
PARECER N.º 05/2016
A Comissão de Cultura e Comunicação
Social é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Resolução n°. 43/2015, de autoria do Deputado
Nunes.
Sala das Comissões, 08 de março de 2016.
MARCOS BRUNO
Presidente
DA VITÓRIA
Relator
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE
E TOMADA DE CONTAS.
PARECER N.º 12/2016
Parecer do Relator: Projeto de Resolução n.º
43/2015
Autor: Deputado Nunes
Ementa: “Institui a Comenda do Mérito Legislativo
“Zacimba Gaba”, a ser concedida a personalidades
que se destacarem na luta em defesa da raça negra”.
RELATÓRIO
O Projeto de Resolução nº 43/2015, de
autoria do Deputado Nunes, visa instituir a
Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba Gaba”, a
ser concedida a personalidades que se destacarem na
luta em defesa da raça negra.
A matéria foi protocolada em 14/07/2015 e
lida e aprovada sem restrições, pela Mesa Diretora,
no expediente do dia 15/07/2015, e encontra-se
publicada no Diário do Poder Legislativo – DPL do
dia 04/08/2015, página 69, conforme fls. 23 dos
autos.
A propositura recebeu Parecer de nº
406/2015 pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e boa técnica legislativa, emitido pela
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
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e Redação. Posteriormente, recebeu Parecer de nº
05/2016 pela aprovação, emitido pela Comissão de
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Na
Comissão de Cultura e Comunicação Social recebeu
parecer nº 005/2016 pela aprovação, vindo, a seguir,
a esta douta Comissão de Finanças, Economia,
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de
Contas para exame e parecer de mérito, na forma do
art. 42 e 43 do Regimento Interno da ALES
(Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
O Projeto de Resolução nº 43/2015, de
autoria do Deputado Nunes, visa instituir a
Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba Gaba”, a
ser concedida a personalidades que se destacarem na
luta em defesa da raça negra.
Consoante o artigo 2º da referida propositura
serão concedidas anualmente, até 30 (trinta)
Comendas a personalidades, em Sessão Solene da
Assembleia Legislativa, realizada para esse fim no
mês de julho.
Descrito o objeto da proposição, devemos
ressaltar que o Parecer desta Comissão abrange
apenas a analise de seu mérito, estando prejudicada
qualquer analise sob o ponto de vista diverso, que
compete a outras comissões, nos termos regimentais.
Em sua justificativa o autor comenta:
“O historiador, escritor e jornalista,
Maciel de Aguiar, em seu livro “Os
últimos Zumbis”, narra a história da
princesa, escrava e guerreira,
Zacimba Gaba. Ela foi trazida, junto
a outros negros de Angola, África, no
ano de 1690, para a região de São
Mateus, norte do ES
Zacimba foi uma negra que se
diferenciou entre os seus, por se
tornar uma libertadora e líder de seu
povo. Foi uma das precursoras das
lutas dos negros contra o regime
cruel e desumano, que levou muitos
africanos a perderem sua honra,
liberdade, pátria e até mesmo suas
vidas.
Preconceito mata – e muito – no
Brasil. A discriminação por cor,
gênero e orientação sexual ainda é
um problema endêmico do país com
dados que proporcionam um
panorama triste. O preconceito de
cor é tão sério que reduziu a
expectativa de vida do brasileiro
negro. A possibilidade de um
adolescente negro ser vítima de
homicídio é 3,7 vezes maior do que
um branco, segundo uma pesquisa
divulgada em 2013 pelo Instituto de
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Pesquisa
Econômica
Aplicada
(IPEA). Pelo levantamento, a
expectativa de vida de um homem
brasileiro negro é menos que a
metade a de um branco. O Estado do
Espírito Santo, nesse cenário, está na
segunda colocação no índice de
mortalidade de jovens negros.
Além disso, encontramos relatos
diários de casos contra a população
negra. Casos de humilhação
envolvendo as mulheres negras no
mercado de trabalho e na hora dos
partos.
Porém, esse cenário vem sendo
combatido por homens, mulheres,
organizações, grupos e outros. A luta
está sendo feita, pois não dá para
aguentar calados tantas opressões e
pressões sociais.
“Zacimba Gaba” existe e resiste até
hoje. Pessoas guerreiras, que lutam
em defesa da população negra, com
lutas como pelo fim do femicídio de
mulheres negras e pela visibilidade e
garantia de nossas vidas, pela
investigação de todos os casos de
violência doméstica e assassinatos de
mulheres negras, com a penalização
dos culpados, pelo fim dos critérios e
práticas racistas e sexistas no
ambiente de trabalho, pela titulação
e garantia das terras quilombolas,
pelo fim do desrespeito religioso e
pela garantia da reprodução cultural
de nossas práticas ancestrais de
matriz africana, entre outras tantas
lutas.
A História nos deu a memória de luta
e resistência. Zacimba Gaba
representa a força, coragem, a
determinação, a luta de muitas
personalidades de nosso Estado e
país.”
Assim, a referida Comenda é pertinente uma
vez que visa homenagear uma mulher negra
guerreira, mas todos aqueles que participam da luta
pela democratização social e política, na história do
Estado do Espírito Santo, principalmente no que
tange ao povo negro.
É importante ressaltar que a analise desta
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento,
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, deve ser
avaliado o caráter financeiro-orçamentário da
proposição.
Assim, nosso entendimento é no sentido da
aprovação da presente matéria, tendo em vista que a
iniciativa visa apenas homenagear uma categoria de
grande importância que presta relevante serviços para
a sociedade, e que não trará nenhum gasto suntuoso
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que poderá repercutir negativamente nas finanças
públicas, razão pela qual sugerimos aos ilustres pares
desta Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 12/2016
A
COMISSÃO
DE
FINANÇAS,
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, é pela
Aprovação do Projeto de Resolução nº 43/2015, de
autoria do Deputado Nunes.
Plenário Rui Barbosa, 25 de abril de 2016.
DARY PAGUNG
Presidente
LUZIA TOLEDO
Relatora
EDSON MAGALHÃES
FREITAS
HUDSON LEAL
EUCLÉRIO SAMPAIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA MESA DIRETORA
PARECER N.º 21/2016
RELATÓRIO
O ilustre Deputado Nunes apresentou, à
consideração desta Casa de Leis, o Projeto de
Resolução n.º 43/2015, que “institui a comenda
“Zacimba Gaba”, concedida pela Assembleia
Legislativa a personalidades que se destacarem na
luta em defesa da raça nega”.
O Projeto de Resolução foi protocolizado no
dia 14 de julho de 2015, sendo, em seguida, lido na
Sessão Plenária Ordinária do dia 15 de julho de 2015.
Após regular tramitação, a matéria foi examinada
pela Procuradoria da Casa, que ofereceu os
argumentos
jurídicos
fundamentais
ao
prosseguimento da tramitação da proposição.
O referido projeto de resolução cumpriu os
demais trâmites regimentais e recebeu parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, pela sua constitucionalidade, juridicidade,
legalidade e boa técnica legislativa.
Recebeu, também, pareceres favoráveis das
Comissões de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos; de Cultura e Comunicação Social; e de
Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tomada de Contas, pela aprovação.
Após, veio a esta Mesa Diretora para, na
forma do artigo 18 do Regimento Interno, receber
parecer.
É o relatório, passamos a analisar.
PARECER
O presente projeto de resolução tem por
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objetivo instituir a comenda “Zacimba Gaba”,
concedida
pela
Assembleia
Legislativa
a
personalidades que se destacarem na luta em defesa
da raça nega.
Na justificativa, o Autor ressalta que o
preconceito ainda é muito grande no Brasil. Explica
que a discriminação por cor, gênero e orientação
sexual é um problema endêmico do país com dados
que proporcionam um panorama triste e que o
preconceito de cor é tão sério que reduziu a
expectativa de vida do brasileiro negro. Nesse
contexto, informa que o Estado do Espírito Santo está
na segunda colocação no índice de mortalidade de
jovens negros. Informa, ainda, que existem relatos
diários de casos de humilhação envolvendo as
mulheres negras no mercado de trabalho e no
momento dos partos. Registra, por outro lado, que
esse cenário vem sendo combatido por homens,
mulheres, organizações, grupos etc.
Em relação à homenageada Zacimba Gaba,
destaca sua atuação na luta pelos direitos dos negros,
tendo sido a líder e libertadora de seu povo. Foi
trazida, junto a outros negros de Angola, África, no
ano de 1690, para a região de São Mateus, norte do
Espírito Santo, onde se tornou uma das precursoras
das lutas dos negros contra o regime cruel e
desumano, que levou muitos africanos a perderem
sua honra, liberdade, pátria e, até mesmo, suas vidas.
Dentro desse contexto, esta Mesa Diretora
concorda com o parecer da Procuradoria desta
Assembleia Legislativa, elaborado pelo Sr.
Procurador Hélcio Joaquim Corrêa Mesquita,
acolhido pelo Sr. Subcoordenador da Setorial
Legislativa e, também, em suas conclusões, pelo Sr.
Procurador-Geral, bem como com o Parecer nº.
406/2015, da Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação, pela constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com
arrimo, em especial, nos artigos 63, caput, e 61,
inciso V, da Constituição Estadual.
Concorda, outrossim, com os pareceres nº.
05/2016 da Comissão de Defesa da Cidadania e dos
Direitos Humanos; e nº. 05/2016, da Comissão de
Cultura e Comunicação Social; e nº. 12/2016 da
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização,
Controle e Tomada de Contas, que foram pela
aprovação da matéria.
Destarte, acolhemos as razões manifestas na
justificativa do referido Projeto de Resolução, por
entender que sua aprovação prestará justa
homenagem a Srª. Zacimba Gaba, por sua incansável
luta pelos direitos dos negros, e, doravante, as
personalidades que se destacarem na luta em defesa
da raça negra, em especial, na luta contra a violação
de direitos dos negros.
É como opinamos.
PARECER N.º 21/2016
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Resolução nº 43/2015, de autoria do Deputado
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Nunes.
Palácio Domingos Martins, 04 de maio de
2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1.º Secretário
CACAU LORENZONI
2.º Secretário
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 353/2015
Parecer do Relator: Projeto de Resolução n.º
46/2015
Autor: Deputado Estadual Euclério Sampaio
Ementa: “Acrescenta o inciso XVIII no art. 54 da
Resolução nº 2.700 de 15.7.2009 – Regimento
Interno”.
RELATÓRIO
O Projeto de Resolução n° 46/15, de autoria
do Deputado Euclério Sampaio, tem como finalidade
Acrescentar o inciso XVIII no art. 54 da Resolução
nº 2.700 de 15.7.2009 – Regimento Interno.
A matéria passou pelo crivo da Mesa
Diretora sem restrições em 05/08/2015; foi publicada
no Diário do Poder Legislativo, no dia 07/08/15; na
justificativa, de seu Projeto de Resolução, o Autor
faz uma explanação de sua pretensão ao propor a
resolução ora em análise.
O Projeto de Resolução em comento sofreu
alterações na Diretoria de Redação, às quais adoto
integralmente por entender pertinente.
O presente Projeto de Resolução nº 46/15,
veio a esta Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação para exame e parecer.
Coube a esse Deputado a relatoria, que abaixo
subscreve, examiná-la e oferecer parecer quanto a
constitucionalidade
, juridicidade, legalidade e
técnica legislativa, na forma do art. 41, I, do
Regimento Interno.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO:
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
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DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E
MATERIAL E LEGALIDADE
O Projeto de Resolução ora sob análise,
naquilo que pertine à sua matéria-objeto, qual seja,
acrescentar o inciso XVIII no art. 54 da Resolução
nº 2.700 de 15.7.2009 – Regimento Interno merece
tramitar regularmente por estar dentro dos parâmetros
das normas constitucionais e infraconstitucionais
Aqui merece uma observação em relação a
inconstitucionalidade formal e material. A
inconstitucionalidade formal faz referência ao erro na
observância da competência ou nas regras relativa ao
processo definido na Constituição. Quando se dá o
vício de forma, é a denominada inconstitucionalidade
orgânica, que se traduz na inobservância da regra de
competência para a edição do ato tratado naquele
momento.
No que diz respeito a inconstitucionalidade
material estão ligados ao próprio mérito do ato,
referindo-se a conflitos de regras e princípios
estabelecidos na Constituição. Que é sustentado pelo
Ministro STF – Gilmar Mendes tem o seguinte
entendimento da questão: “A inconstitucionalidade
material envolve, porém, não só o contraste direto do
ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas
também a aferição do desvio de poder ou do excesso
de poder legislativo”.(MENDES, Gilmar Ferreira.
Controle de constitucionalidade. In: BRANCO, P. G.
G.; COELHO, I. M.; MENDES, G. M.Curso de
direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2010)
Podemos sustentar sem obstáculo que o
projeto de Resolução em análise a luz da norma
constitucional, formal e material, caminha-se no
sentido da competência legislativa para dispor sobre a
matéria exclusivamente de sua competência – seu
regimento interno.
Portanto, não existe usurpação de
competência do Poder Executivo. não existe óbice
quanto ao artigo 63, parágrafo único da Constituição
Estadual. Com isso, muito menos, na esfera da
competência federal, no que dispõe o art. 61, § 1º da
Constituição Federal. Regimentalmente pode seguir
tramitação regular por atender os requisitos exigidos.
No tocante aos direitos fundamentais como
direito adquirido, a coisa julgada, direito liquido e
certo e ainda, o principio da isonomia, não afronta a
CF/88.
No tocante a juridicidade, legalidade e
técnica legislativa não existem óbices que possam
impedir a tramitação regular da matéria. Não existe
contrariedade de normas e princípios jurídicos que
possa inviabilizar a tramitação regular do Projeto de
Resolução em comento.
A espécie normativa adequada para dispor
sobre a matéria é por meio de resolução, conforme
dispõem o art. 61, V, da Constituição Estadual e art.
151, § 1º, do Regimento Interno desta Casa de Leis.
No que diz respeito ao quórum para
aprovação da matéria na Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação e o respectivo
processo de votação, é por meio de maioria simples e
processo de votação simbólico, “ex vi” do art. 200, I,
do Regimento Interno.
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O regime de tramitação é o ordinário. Sendo que é a
matéria passe obrigatoriamente pelo crivo da Mesa
Diretora, na conformidade do art.17 c/c 18, Regimento
Interno.
Quanto à compatibilidade com o regimento
interno, não existe nenhum vício que macule a
tramitação ordinária no processo do projeto de
resolução em análise.
É necessário observar, ainda, que a data da
entrada em vigor do Projeto de Resolução em análise,
é a partir da sua publicação no Diário Oficial do
Poder Executivo. O artigo 8º, § 1º, da Lei
Complementar nº 95 de 1998, que sofreu alterações,
prescreve que a contagem do prazo para entrada em
vigor das leis que estabeleçam período de vacância
far-se-á com a inclusão da data da publicação e do
último dia do prazo. Obedecendo ao princípio da
territorialidade, (em razão da soberania estatal, a
norma deve ser aplicada dentro dos limites territoriais
do Estado que a editou, (LICC, arts. 8º e 9º), e à
vigência da lei no tempo: (a obrigatoriedade só surge
com a publicação no Diário Oficial; sua força
obrigatória está condicionada à sua vigência, ou seja,
ao dia em que começar a vigorar).
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no projeto em análise, deve ficar
evidenciado o atendimento às regras introduzidas
pela Lei Complementar Federal n° 95/98, e
posteriores alterações, que rege a redação dos atos
normativos, o que ao nosso sentir está perfeitamente
atendida, uma vez que foi reajustada na Diretoria de
Redação, modificações estas que acolho.
Dito isto, entendemos que o Projeto de
Resolução de nº 46/15, é constitucional, também,
atende no que diz respeito a juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa.
À vista do exposto, sugerimos aos demais pares, na
qualidade de Relator, o seguinte:
PARECER N.º 353/2015
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Resolução de nº
46/15, de autoria do Deputado Euclério Sampaio.
Sala das Sessões, 29 de setembro 2015.
RODRIGO COELHO
Presidente
ELIANA DADALTO
Relatora
RAQUEL LESSA
JANETE DE SÁ
GILDEVAN FERNANDES
MARCELO SANTOS
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
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imprudência no trânsito” dentre
outras diversas expressões que ligam,
diretamente, o descumprimento às
regras de trânsito a diversos temas
que já são de atribuição da Comissão
de Segurança opinar. Assim sendo,
parece-nos bastante razoável que
proposições e outros debates
relacionados a ações de segurança no
trânsito também tenham que receber
opinamento da Comissão Permanente
de Segurança..

DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 129/2015
Parecer do Relator: Projeto de Resolução n.º
46/2015
Autor: Deputado Euclério Sampaio
Ementa: “Acrescenta o inciso XVIII no art. 54 da
Resolução nº 2.700, de 15.7.2009 – Regimento
Interno”.
1. RELATÓRIO
O Projeto de Resolução n° 46/2015, de
autoria do Exmo. Deputado Euclério Sampaio,
acrescenta o inciso XVIII ao art. 54 do Regimento
Interno da Casa, para inserir dentre as competências
da Comissão de Segurança e Combate ao Crime
Organizado a de se manifestar sobre “proposições e
assuntos relacionados com ações de segurança no
trânsito”.
O autor, na justificativa, argumenta, em
suma, que o projeto objetiva a ampliar a atuação da
Comissão de Segurança e Combate ao Crime
Organizado, para que ela possa se manifestar em
proposições e assuntos relacionados com a segurança
no trânsito e transporte, bem como na destinação de
receitas provenientes de infrações em ações de
conscientização e educação para o trânsito.
A matéria foi protocolizada em 04 de agosto
de 2015, lida no expediente da Sessão Ordinária do
dia 05 de agosto de 2015 e publicada no Diário do
Poder Legislativo do dia 07 de agosto de 2015 (fl. 07
dos autos).
O projeto recebeu parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação (Parecer nº 353/2015, fls. 24/27).
Ao ser distribuída a esta Comissão de Defesa
da Cidadania e dos Direitos Humanos, coube-nos
relatar.
É o relatório.

O debate dos assuntos de segurança no
trânsito no âmbito da Comissão de Segurança vai
enriquecer a discussão sobre o assunto, o que,
certamente, irá contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos.
Isso porque a proteção dos cidadãos deve ser
efetivada também por meio de ações que
implementem medidas sobre a segurança das pessoas,
inclusive no trânsito.
Logo, não restam dúvidas de que o projeto de
resolução em foco, ao incluir no campo temática da
Comissão de Segurança a discussão sobre segurança
no trânsito, tem o intuito de prevenir, defender e
promover os direitos individuais e coletivos dos
cidadão do Estado do Espírito Santo.
Desta forma, sugerimos aos demais membros
desta douta Comissão, a adoção do seguinte:

2. PARECER DO RELATOR
Atendendo ao disposto no art. 52 do
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa
(Resolução nº 2.700/2009), a proposta veio a esta
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos para análise e parecer de mérito.
Assim, analisando o mérito da proposição,
passamos a discorrer sobre a importância da
aprovação deste projeto.
Nos termos da justificativa apresentada à fl.
03, o presente projeto de resolução busca ampliar o
campo temático da Comissão de Segurança e
Combate ao Crime Organizado para discutir ações de
segurança no trânsito, uma vez que:

2015.

(...) é comum se ouvir ou ler em
matérias relacionadas a trânsito a
utilização de expressões como
“violência no trânsito”, “segurança
no trânsito”, “crimes de trânsito”,

PARECER N.º 129/2015
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Resolução nº
46/2015, de autoria do Excelentíssimo Senhor
Deputado Euclério Sampaio, nos termos da
fundamentação constante deste parecer.
Sala das Comissões, 03 de novembro de

NUNES
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
DARY PAGUNG
SERGIO MAJESKI
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE
LOGÍSTICA
PARECER N.º 03/2015
Parecer do Relator: Projeto de Resolução n.º
046/2015.
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Autor (a): Deputado Euclério Sampaio.
Ementa: “Inclui o inciso XVII ao artigo 54 do
Regimento Interno, que dispõe sobre a Comissão de
Segurança.”.
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Urbana e de Logística compete opinar sobre:
“Art. 47 - À Comissão de
Infraestrutura, de Desenvolvimento
Urbano e Regional, de Mobilidade
Urbana e de Logística compete
opinar sobre:
I - políticas de desenvolvimento do
sistema viário, do setor de transportes
de passageiros, de trânsito, de
mobilidade urbana, de armazenamento
e de escoamento de cargas e de
logística em seus diversos modais;
Parágrafo único. À Comissão de
Infraestrutura, de Desenvolvimento
Urbano e Regional, de Mobilidade
Urbana e de Logística compete ainda:
VIII - articular e fiscalizar a
implantação e a execução de políticas e
ações voltadas para a educação e a
segurança do trânsito.
(...)”.

RELATÓRIO
O presente Projeto de resolução nº 046/2015,
de autoria do Deputado Euclério Sampaio, que objetiva
“Inclui o inciso XVII ao artigo 54 do Regimento
Interno, que dispõe sobre a Comissão de Segurança.”.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, no
que dispõe o art. 120 do Regimento Interno (Resolução
nº 2.700/2009), proferiu despacho inicial de fl. 02, no
qual admitiu a tramitação da proposição entendendo que
não havia inconstitucionalidade ou um dos demais
vícios previstos na norma regimental.
O referido projeto foi protocolizado no dia 04
de Agosto de 2015. Por sua vez, a Proposição foi lida na
Sessão Ordinária do dia 05 do mesmo mês e ano.
Quanto à publicação no Diário do Poder Legislativo –
DPL, o mesmo encontra-se as fls. 20 e 21 dos autos,
consoante o disposto no artigo 149 do Regimento
Interno – Resolução nº 2700/09 e suas devidas
alterações.
Encaminhado a Procuradoria para análise e
parecer, na forma do art. 121, do Regimento Interno,
recebeu parecer pela sua constitucionalidade,
juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa, na
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação para análise e parecer na forma do art. 41,
inciso I, do Regimento Interno, recebeu idêntico parecer
pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa nos termos do Parecer nº
353/2015; em seguida recebeu parecer pela
APROVAÇÃO na Comissão de Defesa da Cidadania e
dos Direitos Humanos, perecer n°. 129, após veio a esta
Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento
Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de
Logística, nos termos do art. 47 do Regimento Interno
(Resolução nº 2700/09) para exame de mérito e parecer.
Este é o relatório.
PARECER DO RELATOR
Trata-se de Projeto de Resolução nº 046/2015,
de autoria do Deputado Euclério Sampaio, que objetiva
“Inclui o inciso XVII ao artigo 54 do Regimento
Interno, que dispõe sobre a Comissão de Segurança.”.
A justificativa indica que “é comum se ouvir
ou ler em matérias relacionadas a trânsito a utilização
de expressões como ‘violência no trânsito’, ‘segurança
no trânsito’, ‘crimes de trânsito’, ‘imprudência no
trânsito’ dentre outras diversas expressões que ligam,
diretamente, o descumprimento às regras de trânsito a
diversos temas que já são de atribuição da Comissão de
Segurança opinar. Assim sendo, parece-nos bastante
razoável que proposições e outros debates relacionados
a ações de segurança no trânsito também tenham que
receber opinamento da Comissão Permanente de
Segurança.”.
Conforme consta do art. 47, do Regimento
Interno da ALES, À Comissão de Infraestrutura, de
Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade

Deste modo, merecidamente o presente Projeto
deve ser aprovado nesta douta Comissão, como se vê, o
ilustre deputado pretende incluir em nosso regimento
interno, a competência para opinar sobre matérias
relacionadas a ações de segurança no trânsito.
A segurança no trânsito, nos dias de hoje, deve
ser bem discutida nesta casa de Leis, pela relevância
que envolve o tema.
Falar sobre a Segurança no Trânsito é falar
sobre a vida das pessoas, seja ela, condutores ou
pedestres.
Portanto, meritório se faz a presente proposição
apresentada pelo nobre deputado, visto que a Comissão
de Segurança e Combate ao Crime Organizado, opinar
sobre a Segurança.
Em conclusão, o Projeto de Lei n.º 046/2015,
de autoria da Senhora Deputado Euclério Sampaio, é
incontestavelmente meritório sob o prisma desta
Comissão Parlamentar.
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta
Comissão a adoção do seguinte:

PARECER N.º 03/2015
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL,
DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA é
pela APROVAÇÃO do Presente Projeto de Resolução
nº 046/2015, de autoria do Deputado Euclério Sampaio.
Plenário Rui Barbosa, 23 de novembro de
2015.
EDSON MAGALHÃES
Presidente
AMARO NETO
Relator
RODRIGO COELHO
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
PARECER N.º 22/2016
RELATÓRIO
O ilustre Deputado Euclério Sampaio
apresentou, à consideração desta Casa de Leis, o
Projeto de Resolução nº. 46/2015, que “inclui o
inciso XVIII ao artigo 54 do Regimento Interno”.
O Projeto de Resolução foi protocolizado no
dia 04 de agosto de 2015, sendo, em seguida, lido na
Sessão Plenária Ordinária do dia 05 de agosto de
2015. Após regular tramitação, a matéria foi
examinada pela Procuradoria da Casa, que ofereceu
os
argumentos
jurídicos
fundamentais
ao
prosseguimento da tramitação da proposição.
O referido projeto cumpriu os demais
trâmites regimentais e recebeu parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade
e boa técnica legislativa.
Recebeu, também, pareceres favoráveis das
Comissões de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos; de Infraestrutura, de Desenvolvimento
Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de
Logística; e de Segurança e Combate ao Crime
Organizado, pela aprovação.
Após, veio a esta Mesa Diretora para, na
forma do artigo 17, inciso XXI, do Regimento
Interno, receber parecer.
É o relatório, passamos a analisar.
PARECER
O presente projeto de resolução tem por
objetivo incluir o inciso XVIII ao artigo 54 do
Regimento Interno.
Na justificativa, o Autor explica que, com a
referida inclusão, busca-se ampliar o campo temático
de atuação da Comissão de Segurança e Combate ao
Crime Organizado, a fim de que a mesma possa se
manifestar em proposições e assuntos relacionados
com ações de segurança no trânsito.
Dentro desse contexto, esta Mesa Diretora
concorda com o parecer da Procuradoria desta
Assembleia Legislativa, elaborado pelo Sr.
Procurador Fernando José da Silva, acolhido pelo Sr.
Subcoordenador da Setorial Legislativa e, também,
em suas conclusões, pelo Sr. Procurador-Geral, bem
como com o Parecer nº. 353/2015, da Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e
boa técnica legislativa, com arrimo, em especial, no
artigo 61, inciso V, Constituição Estadual; e no artigo
151, § 1º, do Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa.
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Concorda, outrossim, com os pareceres nº.
129/2015 da Comissão de Defesa da Cidadania e dos
Direitos Humanos; nº. 03/2015 da Comissão de
Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano e
Regional, de Mobilidade Urbana e de Logística; e nº.
10/2015 da Comissão de Segurança e Combate ao
Crime Organizado, que foram pela aprovação da
matéria.
Destarte, acolhemos as razões manifestas na
justificativa do referido Projeto de Resolução, por
entender que sua aprovação permitirá o
aprimoramento do Regimento Interno, dando maior
amplitude no campo temático de atuação da
Comissão de Segurança e Combate ao Crime
Organizado, permitindo que a mesma se manifeste,
também, em proposições e assuntos relacionados com
ações de segurança no trânsito.
É como opinamos.
PARECER N.º 22/2016
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Resolução nº 46/2015, de autoria do Deputado
Euclério Sampaio.
Palácio Domingos Martins, 04 de maio de
2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1.º Secretário
CACAU LORENZONI
2.º Secretário
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 139/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 01/2016
Autora: Deputada Luzia Toledo
Ementa: “Concede Título de Cidadã EspíritoSantense à Sra. Ana Maria Braga Maffeis”.
I – RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição legislativa em
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epígrafe, de iniciativa do Senhora Deputada Luzia
Toledo, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadã Espírito-Santense a
Sra. ANA MARIA BRAGA MAFFEIS.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno – Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
entendendo, prima facie, inexistir qualquer
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 07/01/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 03/02/2016, e até a
presente data não se encontra publicada no DLP Diário do Poder Legislativo desta Casa de Leis.
Após, recebeu encaminhamento para esta
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para
efeito de análise da sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa
empregada em sua feitura, conforme dispõe o
dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução
2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta
Assembleia Legislativa).
Este é o Relatório.
II – PARECER DO RELATOR
O
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1/2016 visa conceder Título de
Cidadã Espírito-Santense a Sra. ANA MARIA
BRAGA MAFFEIS.
Pela descrição do projeto, constatamos que se
trata de matéria da competência estadual, uma vez
que o título de cidadão é uma honraria concedida por
liberalidade da administração pública estadual no
exercício
de
sua
competência
legislativa
remanescente prevista no art. 25, § 1º, da
Constituição Federal, in verbis:
Art. 25. Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição
Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos abaixo descritos, que a espécie normativa
adequada para tratar do tema é Decreto legislativo,
estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a
Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e
o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis:
Art. 56 (CE/89). É de competência
exclusiva da Assembléia Legislativa,
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além de zelar pela preservação da
sua competência legislativa em face
de atribuição normativa dos outros
Poderes:
(...)
XXIX - conceder título de cidadão
espírito-santense.
Art. 61 (CE/89). O processo
legislativo compreende a elaboração
de:
(...)
IV - decretos legislativos;
Art. 151 (Regimento Interno). Os
projetos serão de resolução, de
decreto legislativo e de lei.
(...)
§ 2º Os projetos de decreto
legislativo são destinados a regular a
matéria de competência exclusiva da
Assembleia Legislativa, que não
disponha,
integralmente,
sobre
assunto de sua economia interna, tais
como:
(...)
A matéria objeto da presente proposição deve
ser regulada por projeto de origem parlamentar,
podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da
Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da
Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e
II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009
(Regimento Interno), in verbis:
Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004).
O Deputado poderá propor a
concessão de até 06 (seis) títulos de
Cidadão Espírito-Santense em cada
Sessão Legislativa, sendo que 03
(três) até a Sessão Solene de entrega
do mês de maio e 03 (três) até a
Sessão Solene de entrega do mês de
dezembro.
Parágrafo único. Através de
requerimento escrito, poderá haver
cessão entre Deputados, para efeito
de concessão de títulos de cidadão
espírito-santense. (Incluído pela Lei
nº 9.510, de 2010).
Art. 152 (Regimento Interno). A
iniciativa de projetos na Assembleia
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Legislativa,
nos
termos
da
Constituição Estadual e deste
Regimento Interno, será:
I - de Deputados;
II - da Mesa;
Art. 23 (Regimento Interno). São
atribuições do Presidente, além das
expressas neste Regimento Interno,
as que decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas:
(...)
§ 2º O Presidente não poderá, senão
na qualidade de membro da Mesa,
oferecer projetos e propostas de
emendas à Constituição ou votar
para desempatar o resultado de
votação simbólica ou nominal.
Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o
Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com
as Constituições Estadual e Federal, e também com o
Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº
7.832/2004.
O quórum e o processo de votação da matéria
será por maioria dos votos, presente, no mínimo, a
maioria absoluta dos Deputados em votação
simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 200, I, da
Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O
regime inicial de tramitação é o ordinário (art. 148,
II, do Regimento Interno).
Quanto
aos
aspectos
constitucionais
materiais, a proposição não contraria os princípios e
regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas
constituições federal e estadual, em especial os
direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º
da Carta Magna Federal, tais como os princípios da
isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada.
A Lei Complementar Federal nº 95/98,
alterada pela Lei Complementar nº 107/2001,
recomenda a previsão expressa da vigência da lei de
prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservando aos projetos de pequena
repercussão a reserva de vigência na data de sua
publicação – artigo 8º. Desse modo, tem-se
observado o presente requisito legal.
No que se refere ao aspecto da legalidade,
cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço
atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº
7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de
18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele
inserido em seu art. 1º1, posto que o autor apresenta
na justificativa do Projeto os serviços relevantes
prestados pelo pretenso agraciado.
Pelo que consta da justificativa:
ANA MARIA BRAGA MAFFEIS,
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nasceu no dia 1º de abril de 1949, na
cidade de São Joaquim da Barra, no
Estado de São Paulo.
Filha única do italiano Natale
Giuseppe Maffeis, nascido em
Albano Sant’Alessandro (Bérgamo) e
Lourdes Braga sendo mãe de dois
filhos Mariana e Pedro Maffei.
Ana Maria passou a infância e a
adolescência estudando no interior de
São Paulo. Na adolescência, disposta
a fazer faculdade, fugiu de casa (pois
a época mulheres só podiam cuidar
da casa e dos filhos, ela não queria
isso) e começou a trabalhar para
poder se formar bióloga pela
Universidade Estadual Paulista, em
São José do Rio Preto. Com o
diploma em mãos, Ana Maria
transferiu-se para a capital paulista
para fazer especialização na sua área,
mas para pagar os estudos ela
conseguiu um emprego na extinta TV
Tupi onde apresentou telejornais,
shows e estreou num programa
feminino ao vivo.
Disposta a investir num novo
segmento, Ana cursou a faculdade de
jornalismo. Com o fim da TV Tupi,
Ana Maria foi assessora de imprensa
e diretora comercial das revistas
femininas da Editora Abril.
Longe das telas da televisão por mais
de dez anos, Ana Maria voltou, em
1992, e por sete anos dirigiu,
produziu e apresentou o programa
“Note e Anote” na Rede Record.
Esse programa lhe rendeu muitos
prêmios e até um título no Guiness
Book de maior permanência no ar.
Ana Maria foi para a Rede Globo em
julho de 1999, semanas depois de ter
divergências com a direção da Rede
Record e estreou o Programa “Mais
Você” no dia 18 de outubro, ao lado
do fiel companheiro Louro José. O
Auxiliar, o Louro José, fantoche em
forma de papagaio, controlado por
Tom Veiga, inicialmente mero
figurante num dos quadros do “Note
e Anote”, a disputa de pegadinhas
(adivinhações). Fez tanto sucesso que
acompanhou a apresentadora na
migração para a Rede Globo.
Atualmente o Louro José está presente
em todo o programa, inclusive com
matérias especificamente preparadas
para ele. As cadelas de estimação de
Ana Maria Braga, “Belinha” e
“Sombrinha” também fazem parte e
desfilam por todo o cenário durante o
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programa.
A apresentadora é reconhecida
nacionalmente pelo seu esforço em
divulgar as belezas do nosso país, em
especial os pontos turísticos que
podem ser explorados dentro do
turismo interno. Neste sentido as
matérias veiculadas no programa
sobre a região de Montanhas do
Estado do Espírito Santo e a Rota
Imperial, tem contribuído para o
fortalecimento do turismo no nosso
Estado.
O programa “Mais Você” da TV Globo,
estreou mais uma temporada do quadro “Mais Você
na Estrada” dirigido pelos repórteres vinculados
àquele programa de nome Nádia Bochi e o “ogro”
Jimmy, cuja dupla visitou as montanhas capixabas.
Traçando um roteiro pela Região Serrana do
Estado, tais como os municípios de Domingos
Martins (Pedra Azul), famílias que vivem do
agroturismo naquela região, assim como Conceição
do Castelo e parte da Estrada Imperial que no
passado foi utilizada para o transporte de ouro de
Minas Gerais para o Espírito Santo.
Faz-se necessário destacar que, tal honraria
deve ser concedida a pessoas que mesmo que não
tenha residido ou nascido no Estado, trouxeram
benefícios para a coletividade sem visar lucros,
interesses pessoais ou profissionais, consoante o que
preconiza o Art. 1º da Lei Estadual n.º 7.832/2004, in
verbis:
“Art. 1º - O Título de Cidadão
Espírito Santense será concedido
pela Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo – ALES à
personalidade que tenha prestado
relevantes serviços e incontestável
benefício ao Estado.”
Por tudo aqui exposto e pela relevância dos
trabalhos prestados pela Sra. ANA MARIA
BRAGA MAFFEIS é que se justifica a concessão
do Título de Cidadã Espírito-Santense que se
objetiva conceder através deste Projeto de Decreto
Legislativo.
Referente à compatibilidade com o
Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício
que macule a tramitação ordinária do processo
legislativo do projeto de decreto legislativo em
apreço.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no Projeto, fica evidenciado o
atendimento às regras introduzidas pela Lei
Complementar Federal nº 95/98, com introduções
apresentadas pela Lei Complementar Federal nº
107/01.
À folha 07 dos autos, encontra-se estudo
técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto
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de Decreto Legislativo em apreço à técnica
legislativa, às normas gramaticais e às normas para
padronização dos atos legislativos estabelecido pela
Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu
acolhimento.
Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente
parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando
adstrita
exclusivamente
à
discricionariedade
parlamentar a avaliação de mérito sobre a
conveniência e a oportunidade acerca da concessão
do Título de Cidadã Espírito-Santense a Sra. ANA
MARIA BRAGA MAFFEIS.
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta
Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 139/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto
Legislativo nº 1/2016, de autoria da Senhora
Deputada Luzia Toledo.
Plenário Rui Barbosa, 05 de abril de 2016.
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Presidente
LUIZ DURÃO
Relator
ELIANA DADALTO
JANETE DE SÁ
1

“Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–Santense será
concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo – Ales à personalidade que tenha prestado
relevantes serviços e incontestável benefício ao Estado”.
(NR)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 49/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 01/2016
Autora: Deputada Luzia Toledo
Ementa: “Concede Título de Cidadã EspíritoSantense à Sra. Ana Maria Braga Maffeis”.
I - RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição legislativa em
epígrafe, de iniciativa da Senhora Deputada Luzia
Toledo, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadã Espírito-Santense a
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Sra. ANA MARIA BRAGA MAFFEIS.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno – Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
entendendo, prima facie, inexistir qualquer
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 07/01/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 03/02/2016, e ainda não se
encontra publicada no Diário do Poder Legislativo –
DPL desta Casa de Leis.
A propositura veio a esta Comissão de
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, para
exame e parecer de mérito, na forma do art. 52 do
Regimento Interno da ALES (Resolução nº
2.700/09).
É o relatório.
II – PARECER DO RELATOR
O
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1/2016 visa conceder Título de
Cidadã Espírito-Santense à Sra. ANA MARIA
BRAGA MAFFEIS.
Pelo que consta da justificativa:
ANA MARIA BRAGA MAFFEIS,
nasceu no dia 1º de abril de 1949, na
cidade de São Joaquim da Barra, no
Estado de São Paulo.
Filha única do italiano Natale
Giuseppe Maffeis, nascido em
Albano Sant’Alessandro (Bérgamo) e
Lourdes Braga sendo mãe de dois
filhos Mariana e Pedro Maffei.
Ana Maria passou a infância e a
adolescência estudando no interior de
São Paulo. Na adolescência, disposta
a fazer faculdade, fugiu de casa (pois
a época mulheres só podiam cuidar
da casa e dos filhos, ela não queria
isso) e começou a trabalhar para
poder se formar bióloga pela
Universidade Estadual Paulista, em
São José do Rio Preto. Com o
diploma em mãos, Ana Maria
transferiu-se para a capital paulista
para fazer especialização na sua área,
mas para pagar os estudos ela
conseguiu um emprego na extinta TV
Tupi onde apresentou telejornais,
shows e estreou num programa
feminino ao vivo.
Disposta a investir num novo
segmento, Ana cursou a faculdade de
jornalismo. Com o fim da TV Tupi,
Ana Maria foi assessora de imprensa
e diretora comercial das revistas
femininas da Editora Abril.
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Longe das telas da televisão por mais
de dez anos, Ana Maria voltou, em
1992, e por sete anos dirigiu,
produziu e apresentou o programa
“Note e Anote” na Rede Record.
Esse programa lhe rendeu muitos
prêmios e até um título no Guiness
Book de maior permanência no ar.
Ana Maria foi para a Rede Globo em
julho de 1999, semanas depois de ter
divergências com a direção da Rede
Record e estreou o Programa “Mais
Você” no dia 18 de outubro, ao lado
do fiel companheiro Louro José. O
Auxiliar, o Louro José, fantoche em
forma de papagaio, controlado por
Tom Veiga, inicialmente mero
figurante num dos quadros do “Note
e Anote”, a disputa de pegadinhas
(adivinhações). Fez tanto sucesso que
acompanhou a apresentadora na
migração para a Rede Globo.
Atualmente o Louro José está
presente em todo o programa,
inclusive
com
matérias
especificamente preparadas para ele.
As cadelas de estimação de Ana
Maria
Braga,
“Belinha”
e
“Sombrinha” também fazem parte e
desfilam por todo o cenário durante o
programa.
A apresentadora é reconhecida
nacionalmente pelo seu esforço em
divulgar as belezas do nosso país, em
especial os pontos turísticos que
podem ser explorados dentro do
turismo interno. Neste sentido as
matérias veiculadas no programa
sobre a região de Montanhas do
Estado do Espírito Santo e a Rota
Imperial, tem contribuído para o
fortalecimento do turismo no nosso
Estado.
O programa “Mais Você” da TV Globo,
estreou mais uma temporada do quadro “Mais Você
na Estrada” dirigido pelos repórteres vinculados
àquele programa de nome Nadia Bochi e o “ogro”
Jimmy, cuja dupla visitou as montanhas capixabas.
Traçando um roteiro pela Região Serrana do
Estado, tais como os municípios de Domingos
Martins (Pedra Azul), famílias que vivem do agro
turismo naquela região, assim como Conceição do
Castelo e parte da Estrada Imperial que no passado
foi utilizada para o transporte de ouro de Minas
Gerais para o Espírito Santo.
Faz-se necessário destacar que, tal honraria
deve ser concedida a pessoas que mesmo que não
tenha residido ou nascido no Estado, trouxeram
benefícios para a coletividade sem visar lucros,
interesses pessoais ou profissionais, consoante

72 - Diário do Poder Legislativo
legislação pertinente.
Por tudo aqui exposto e pela relevância dos
trabalhos prestados pela Sra. ANA MARIA
BRAGA MAFFEIS é que se justifica a concessão do
Título de Cidadã Espírito-Santense que se objetiva
conceder através deste Projeto de Decreto
Legislativo.
Ex positis, concluímos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe,
recomendando aos nobres Pares desta Comissão a
adoção do seguinte:
III – PARECER N.º 49/2016
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 1/2016, de autoria da Deputada
Luzia Toledo.
Sala das Comissões, 03 de maio de 2016.
NUNES
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
SERGIO MAJESKI
DARY PAGUNG
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
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Penal e Processo Penal pela Universidade Gama
Filho.
Foi servidor público na UFES. Após
aprovação em concurso, foi promotor de justiça entre
1971 a 1988. Entre 1988 e 1997, após nova
aprovação em concurso público, atuou como juiz de
direito. Foi Procurador Geral da Prefeitura Municipal
de Aracruz entre 1997 e 2000. Trabalhou na Empresa
Linnu’s Automóveis Ltda, como advogado
empresarial. Foi procurador do Grande Oriente da
Maçonaria do Espírito Santo por mais de 20 anos e
procurador do Tribunal de Justiça Desportivo da
Federação de Futebol do Espírito Santo por mais de
10 anos. Atuou como conselheiro do Conselho de
Administração da Mitra Arquidiocesana de Vitória na
gestão dos Arcebispos Dom Silvestre Scandian e
Dom Luiz Mancilha Vilela e como conselheiro fiscal
da AMAGES entre 2002 e 2004.
Atualmente é assessor da presidência da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Espírito Santo – FECOMÉRCIO-ES,
desde 2006.
A matéria foi protocolada em 12.02.2016,
lida no expediente do dia 16.02.2016 e publicada no
Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 17.02.2016
(fls. 011/12 dos autos). A Diretoria de Redação
juntou o estudo de técnica legislativa (fl. 13),
ofertando sugestões apenas no tocante à redação
proposta, sem alteração substancial do projeto de
decreto legislativo.
Após parecer técnico da Procuradoria, o
Projeto recebeu encaminhamento para esta Comissão
de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação,
com o fim de elaboração de Parecer para efeito de
análise da sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e técnica legislativa empregada em sua
feitura, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº
2.700/2009 (Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa).
É o relatório.

PARECER N.º 140/2016
PARECER DO RELATOR
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 04/2016
Autora: Luzia Toledo
Assunto: “Concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Sr. Ubiratan Vieira de Medeiros”.
RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo nº
04/2016, de autoria da Deputada Estadual Luzia
Toledo, que visa conceder ao Sr. Ubiratan Vieira de
Medeiros o título de Cidadão Espírito-Santense.
Na sua justificativa (fls. 03/05 dos autos), a
autora informa a trajetória de vida do pretenso
agraciado, que nasceu na cidade de Barreiros,
Pernambuco, e veio para o Espírito Santo ainda muito
jovem. Formou-se em Direito pela Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES) em 1968 e pós
graduou-se em Direito Civil, Processo Civil, Direito

Constitucionalidade Formal
Verifica-se a inconstitucionalidade formal
quando ocorre algum tipo de vício no processo de
formação das normas, seja no processo legislativo de
sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por
autoridade incompetente.
A inconstitucionalidade formal orgânica
decorre da inobservância da competência legislativa
para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar,
aqui, se a competência para elaboração do Projeto é
da União, do Estado ou de Município.
A Constituição Federal divide a competência
entre as pessoas jurídicas com capacidade política:
União (arts. 21 e 22); Municípios (arts. 29 e 30); e
Estados (art. 25 – competência residual ou
remanescente).
No caso em tela, a competência legislativa
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foi respeitada, pois, nos termos do art. 25, § 1º1, da
Constituição Federal, como a matéria em questão não
é da competência expressa de outro ente e não há
vedação, remanesce para o Estado a competência
para dela dispor.
Dito isso, fica evidente que pode o Estado do
Espírito Santo exercer competência legislativa para
tratar da matéria alvo do Projeto de Decreto
Legislativo no. 04/2016, não havendo, portanto, que
se falar em inconstitucionalidade por vício de
competência, conforme art. 25, § 1º da CRFB/1988.
Superada a questão da competência
legislativa,
passa-se
à
análise
da
inconstitucionalidade formal propriamente dita, que
decorre da inobservância do devido processo
legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe
vício no procedimento de elaboração da norma, seja
na fase de iniciativa (vício formal subjetivo), seja em
fases posteriores (vício formal objetivo).
Em relação à iniciativa para deflagrar a
propositura, verifica-se que a matéria é de
competência exclusiva da Assembleia Legislativa,
como determina o art. 56, XXIX2, da Constituição
Estadual. Além disso, não se insere dentre aquelas
cuja iniciativa é de competência privativa do Chefe
do Executivo (art. 63, parágrafo único3 da CE/1989).
Logo, ao ser proposto por parlamentar, o Projeto de
Decreto Legislativo está em sintonia com a
Constituição Estadual e com o Regimento Interno
desta Casa de Leis (art. 152, I4 da Resolução no.
2.700/2009).
Verificada a competência do Estado e a
iniciativa parlamentar para tratar da matéria,
passemos à análise do procedimento para a
elaboração da norma jurídica em epígrafe.
Quanto à espécie normativa, a matéria deve
ser normatizada por meio de Decreto Legislativo, nos
termos do art. 61, IV5, da Constituição Estadual, e
arts. 141, III6 e 151 § 2º.7 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa. Como se trata de matéria de
competência exclusiva da Assembleia Legislativa a
ser regulada por meio de decreto legislativo, esta não
depende de sanção do Governador.
Passa-se, então, à análise dos demais
requisitos formais atinentes ao processo legislativo,
em especial, o regime inicial de tramitação da
matéria, o processo de votação a ser utilizado e o
quorum para a sua aprovação:
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Casa, desde que presente a maioria
absoluta dos Deputados.
- processo de votação a ser
utilizado: conforme a inteligência do
art. 200, l10, do Regimento Interno, o
processo de votação, em princípio, é
o simbólico, já que a proposição ora
analisada não se enquadra entre
aquelas em que o Regimento Interno
da Assembleia Legislativa reserva ao
processo de votação nominal, nos
termos do artigo 202 da Resolução
no. 2.700/2009.
Portanto, verifica-se que, até o presente
momento, não há inconstitucionalidade formal no
Projeto de Decreto Legislativo em questão.
Constitucionalidade Material
A constitucionalidade material é a
compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e
as regras e princípios previstos na Constituição
Federal ou na Constituição Estadual. Trata-se, assim,
de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em
consonância com as regras e princípios
constitucionais.
No caso em tela, não se vislumbra violação
aos textos das Constituições Federal ou Estadual,
havendo compatibilidade entre os preceitos da
proposição e as normas e princípios das Constituições
Federal e Estadual.
Não há que se falar, assim, em ofensa a
quaisquer Princípios, Direitos e Garantias
estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual,
tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada.
Como se trata de matéria atinente a
congratulação de cidadão que trouxe benefícios
relevantes à sociedade, também não há que se falar
em violação a Direitos Humanos previstos nas
Constituições Federal ou Estadual.
Já em relação à vigência da lei, o Projeto de
Decreto Legislativo em questão não visa a alcançar
situações jurídicas pretéritas, uma vez que há
previsão de entrar em vigor na data de sua
publicação.
Juridicidade e Legalidade

- regime inicial de tramitação da
matéria: em princípio, deverá seguir
o regime de tramitação ordinário, nos
termos do art. 1488 do Regimento
Interno da ALES (Resolução no.
2.700/2009).
- quorum para aprovação da
matéria: em linha com o art. 1949 do
Regimento Interno da ALES
(Resolução no. 2.700/2009), as
deliberações deverão ser tomadas por
maioria simples dos membros da

Juridicidade é a conformidade ao Direito.
Diz-se que uma matéria é jurídica, ou possui
juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em
consonância com a Constituição, as leis, os princípios
jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, com o
Direito como um todo. Caso não haja tal
conformidade, a matéria é dita injurídica ou
antijurídica. 11
Analisando o ordenamento jurídico e as
decisões dos Tribunais Superiores, não há obstáculo
ao conteúdo ou à forma do Projeto de Decreto
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Legislativo em epígrafe.
A propositura está de acordo com o que
determina a Lei no. 7.832/2004, que dispõe sobre a
concessão de Títulos de Cidadão Espírito-Santense.
Da mesma forma, a tramitação do projeto, até o
presente momento, respeita as demais formalidades
previstas no Regimento Interno da Casa (Resolução
nº 2.700/2009).
Quanto ao mérito, é de competência do
Plenário o juízo de delibação sobre a matéria.
Técnica Legislativa
Quanto ao aspecto da técnica legislativa, fazse necessário observar as regras previstas na Lei
Complementar Federal nº 95/1998, que rege a
redação dos atos normativos.
Nesse aspecto, adota-se o Estudo de Técnica
Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fl.
13 dos autos), que propõe o ajuste meramente
redacional da proposição, razão pela qual adiro
integralmente ao estudo técnico.
Da mesma forma, o art. 8º, da Lei
Complementar Federal nº 95/1998 recomenda a
reserva de vigência na data de sua publicação aos
projetos de pequena repercussão, o que se aplica ao
presente.
Ante o exposto, caso sejam adotadas as
modificações propostas pela Diretoria de Redação,
conclui-se que projeto em tela observa a boa técnica
legislativa e legislação de regência.
Ex positis, propomos aos nossos Pares desta
importante Comissão Permanente da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo o seguinte:
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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.
4
Art. 152. A iniciativa de projetos na Assembleia Legislativa, nos termos
da Constituição Estadual e deste Regimento Interno, será:
I - de Deputados;
(...)
5
Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de:
(...)
IV - decretos legislativos;
(...)
6
Art. 141. A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por
via das seguintes proposições:
(...)
III - projeto de decreto legislativo;
(...)
7
Art. 151. Os projetos serão de resolução, de decreto legislativo e de lei.
8
Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de
tramitação:
I - de urgência;
II - ordinária;
III - especial.
9
Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas
por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta dos
Deputados.
10
Art. 200. São dois os processos de votação:
I - simbólico; e
II - nominal;
11
OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições
Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado,
agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151).

PARECER N.º 140/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE,
JURIDICIDADE
e
BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto
Legislativo nº 04/2016, de autoria da Exma.
Deputada Estadual Luzia Toledo.
Sala das Comissões, 05 de abril de 2016.
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Presidente
LUIZ DURÃO
Relator
ELIANA DADALTO
JANETE DE SÁ
1

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.
2
Art. 56. É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além
de zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de
atribuição normativa dos outros Poderes:
(...)
XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 43/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 04/2016
Autora: Luzia Toledo
Assunto: “Concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Sr. Ubiratan Vieira de Medeiros”.
RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo de
autoria da Exma. Deputada Estadual Luzia Toledo,
que visa conceder ao Sr. Ubiratan Vieira de Medeiros
o Título de Cidadão Espírito-Santense.
A matéria foi protocolada em 12.02.2016,
lida no expediente do dia 16.02.2016 e publicada no
Diário do Poder Legislativo – DPL do dia 17.02.2016
(fls. 011/12 dos autos). A Diretoria de Redação
juntou o estudo de técnica legislativa (fl. 13),
ofertando sugestões apenas no tocante à redação
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proposta, sem alteração substancial do projeto de
decreto legislativo.
A Procuradoria da Assembleia Legislativa,
por sua vez, opinou pela constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa nos
termos de seu parecer técnico legislativo.
Após, a proposição foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e
Redação,
que
manifestou-se
pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do projeto de decreto legislativo.
Por derradeiro, vieram os autos a esta
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos.
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
Atendendo ao disposto no art. 52 do
Regimento Interno desta Assembleia Legislativa
(Resolução nº 2.700/2009), a proposta veio a esta
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos para análise e parecer de mérito.
Analisando a justificativa apresentada pela
Exma. Deputada Estadual Luzia Toledo, percebe-se
que o Sr. Ubiratan Vieira de Medeiros é merecedor
do Título de Cidadão Espírito-Santense, pois presta
relevantes serviços em prol da sociedade do Estado
do Espírito Santo, em diversos campos,
especialmente no serviço público e na área do
Direito.
Consta na justificativa que o pretenso
agraciado nasceu na cidade de Barreiros,
Pernambuco, e veio para o Espírito Santo ainda muito
jovem.
Formou-se em Direito pela Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES) em 1968 e pós
graduou-se em Direito Civil, Processo Civil, Direito
Penal e Processo Penal pela Universidade Gama
Filho.
Foi servidor público na UFES. Após
aprovação em concurso, foi promotor de justiça entre
1971 a 1988. Entre 1988 e 1997, após nova
aprovação em concurso público, atuou como juiz de
direito. Foi Procurador Geral da Prefeitura Municipal
de Aracruz entre 1997 e 2000. Trabalhou na Empresa
Linnu’s Automóveis Ltda, como advogado
empresarial. Foi procurador do Grande Oriente da
Maçonaria do Espírito Santo por mais de 20 anos e
procurador do Tribunal de Justiça Desportivo da
Federação de Futebol do Espírito Santo por mais de
10 anos. Atuou como conselheiro do Conselho de
Administração da Mitra Arquidiocesana de Vitória na
gestão dos Arcebispos Dom Silvestre Scandian e
Dom Luiz Mancilha Vilela e como conselheiro fiscal
da AMAGES entre 2002 e 2004.
Atualmente é assessor da presidência da
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
do Estado do Espírito Santo – FECOMÉRCIO-ES,
desde 2006.
É incontestável, portanto, que o Sr. Ubiratan
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Vieira de Medeiros presta relevantes serviços em prol
da sociedade do Estado do Espírito Santo, motivo
pelo qual merece ser homenageado por esta
Assembleia Legislativa.
Em face do exposto, concluímos que o
Projeto de Decreto Legislativo nº 04/2016 atende aos
pressupostos de mérito para ser aprovado.
Desta forma, sugerimos aos demais membros
desta douta Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 43/2016
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 04/2016, de autoria da Exma.
Deputada Estadual Luzia Toledo.
Sala das Comissões, 03 de maio de 2016.
NUNES
Presidente/Relator
PADRE HONÓRIO
SERGIO MAJESKI
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 141/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 05/2016
Autor: Deputado Sandro Locutor
Ementa: “Concede Título de Cidadã EspíritoSantense à Sra. Kátia Fialho Nogueira”.
I - RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição legislativa em
epígrafe, de iniciativa do Deputado Sandro Locutor,
cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão
do Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Kátia
Fialho Nogueira.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno – Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
entendendo, prima facie, inexistir qualquer
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
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no dia 18/02/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 22/02/2016. Tendo sido
Publicada no DLP - Diário do Poder Legislativo desta
Casa na data de 23/02/2015.
Após, recebeu encaminhamento para esta
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para
efeito de análise da sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa
empregada em sua feitura, conforme dispõe o
dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução
2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta
Assembleia Legislativa).
Este é o Relatório.
II – PARECER DO RELATOR
O
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 05/2016 visa conceder Título de
Cidadã Espírito-Santense à Sra. Kátia Fialho
Nogueira.
Pela descrição do projeto, constatamos que
se trata de matéria da competência estadual, uma vez
que o título de cidadão é uma honraria concedida por
liberalidade da administração pública estadual no
exercício
de
sua
competência
legislativa
remanescente prevista no art. 25, § 1º, da
Constituição Federal, in verbis:
Art. 25. Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição
Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos abaixo descritos, que a espécie normativa
adequada para tratar do tema é Decreto legislativo,
estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a
Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e
o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis:
Art. 56 (CE/89). É de competência
exclusiva da Assembléia Legislativa,
além de zelar pela preservação da
sua competência legislativa em face
de atribuição normativa dos outros
Poderes:
(...)
XXIX - conceder título de cidadão
espírito-santense.
Art. 61 (CE/89). O processo
legislativo compreende a elaboração
de:
(...)
IV - decretos legislativos;
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Art. 151 (Regimento Interno). Os
projetos serão de resolução, de
decreto legislativo e de lei.
(...)
§ 2º Os projetos de decreto
legislativo são destinados a regular a
matéria de competência exclusiva da
Assembleia Legislativa, que não
disponha,
integralmente,
sobre
assunto de sua economia interna, tais
como:
A matéria objeto da presente proposição deve
ser regulada por projeto de origem parlamentar,
podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da
Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da
Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e
II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009
(Regimento Interno), in verbis:
Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004).
O Deputado poderá propor a
concessão de até 06 (seis) títulos de
Cidadão Espírito-Santense em cada
Sessão Legislativa, sendo que 03
(três) até a Sessão Solene de entrega
do mês de maio e 03 (três) até a
Sessão Solene de entrega do mês de
dezembro.
Parágrafo único. Através de
requerimento escrito, poderá haver
cessão entre Deputados, para efeito
de concessão de títulos de cidadão
espírito-santense. (Incluído pela Lei
nº 9.510, de 2010).
Art. 152 (Regimento Interno). A
iniciativa de projetos na Assembleia
Legislativa,
nos
termos
da
Constituição Estadual e deste
Regimento Interno, será:
I - de Deputados;
II - da Mesa;
Art. 23 (Regimento Interno). São
atribuições do Presidente, além das
expressas neste Regimento Interno,
as que decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas:
(...)
§ 2º O Presidente não poderá, senão
na qualidade de membro da Mesa,
oferecer projetos e propostas de
emendas à Constituição ou votar
para desempatar o resultado de
votação simbólica ou nominal.
Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o
Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com
as Constituições Estadual e Federal, e também com o
Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº
7.832/2004.
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O quórum e o processo de votação da
matéria será por maioria dos votos, presente, no
mínimo, a maioria absoluta dos Deputados em
votação simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e
200, I, da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento
Interno). O regime inicial de tramitação é o ordinário
(art. 148, II, do Regimento Interno).
Quanto aos aspectos constitucionais
materiais, a proposição não contraria os princípios e
regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas
constituições federal e estadual, em especial os
direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º
da Carta Magna Federal, tais como os princípios da
isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada.
A Lei Complementar Federal nº 95/98,
alterada pela Lei Complementar nº 107/2001,
recomenda a previsão expressa da vigência da lei de
prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservando aos projetos de pequena
repercussão a reserva de vigência na data de sua
publicação – artigo 8º. Desse modo, tem-se
observado o presente requisito legal.
No que se refere ao aspecto da legalidade,
cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço
atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº
7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de
18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele
inserido em seu art. 1º1, posto que o autor apresenta
na justificativa do Projeto os serviços relevantes
prestados pelo pretenso agraciado.
Pelo que consta da justificativa acostada aos
autos:
“Nascida em 12 de Setembro de
1982, na cidade de Aimorés, Kátia
Fialho Nogueira reside no município
de Cariacica desde os sete dias de
vida.
Contabilista, escritora e redatora,
prestou serviços aos municípios de
Cariacica e Viana, sendo nas aéreas
de
Planejamento,
Orçamento
Comunicação e Assistência Social.
Autora da obra “Minha Cariacica”,
publicação inédita impressa e em
áudiolivro lançada em 2013, que fala
sobre a cidade e destinada a crianças
em fase de alfabetização. Conhecida
por sua singularidade, a obra faz
parte da grade curricular de duas das
melhores escolas privadas da cidade
desde o ano de 2014 e a autora já
recebeu o titulo de cidadã
cariaciquense, bem como moções de
congratulações da Câmara Municipal
de Cariacica e Voto de Louvor da
Câmara Municipal de Vitória.
Sempre trabalhou muito para
alcançar seus objetivos, tendo se
esforçado
ao
máximo
para
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concretizar seus sonhos sem nunca se
esquecer
daqueles
que
mais
necessitam de ajuda”.
Referente à compatibilidade com o
Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício
que macule a tramitação ordinária do processo
legislativo do projeto de decreto legislativo em
apreço.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no Projeto, fica evidenciado o
atendimento às regras introduzidas pela Lei
Complementar Federal nº 95/98, com introduções
apresentadas pela Lei Complementar Federal nº
107/01.
À folha 07 dos autos, encontra-se estudo
técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto
de Decreto Legislativo em apreço à técnica
legislativa, às normas gramaticais e às normas para
padronização dos atos legislativos estabelecido pela
Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu
acolhimento.
Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente
parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando
adstrita exclusivamente à discricionariedade
parlamentar a avaliação de mérito sobre a
conveniência e a oportunidade acerca da concessão
do Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Kátia
Fialho Nogueira.
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares
desta Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 141/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto
Legislativo nº 05/2016, de autoria do Deputado
Sandro Locutor.
Plenário Rui Barbosa, 05 de abril de 2016.
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Presidente
LUIZ DURÃO
Relator
ELIANA DADALTO
JANETE DE SÁ
“Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–Santense será concedido pela
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales à
personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável
benefício ao Estado”. (NR)
1

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 48/2016
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Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 05/2016
Autor: Deputado Sandro Locutor
Ementa: “Concede Título de Cidadã EspíritoSantense à Sra. Kátia Fialho Nogueira”.
I - RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição legislativa em
epígrafe, de iniciativa do Deputado Sandro Locutor,
cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão
do Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. Kátia
Fialho Nogueira.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno – Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
entendendo, prima facie, inexistir qualquer
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 18/02/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 22/02/2016. Tendo sido
Publicada no DLP - Diário do Poder Legislativo
desta Casa na data de 23/02/2015.
A propositura recebeu parecer, pela
legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação;
vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e
parecer de mérito, na forma do art. 52 do Regimento
Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
II – PARECER DO RELATOR
O
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 05/2016 visa conceder Título de
Cidadã Espírito-Santense à Sra. Kátia Fialho
Nogueira.
Pelo que consta da justificativa acostada aos
autos:
“Nascida em 12 de Setembro de
1982, na cidade de Aimorés, Kátia
Fialho Nogueira reside no município
de Cariacica desde os sete dias de
vida.
Contabilista, escritora e redatora,
prestou serviços aos municípios de
Cariacica e Viana, sendo nas aéreas
de
Planejamento,
Orçamento
Comunicação e Assistência Social.
Autora da obra “Minha Cariacica”,
publicação inédita impressa e em
áudiolivro lançada em 2013, que fala
sobre a cidade e destinada a crianças
em fase de alfabetização. Conhecida
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por sua singularidade, a obra faz
parte da grade curricular de duas das
melhores escolas privadas da cidade
desde o ano de 2014 e a autora já
recebeu o titulo de cidadã
cariaciquense, bem como moções de
congratulações da Câmara Municipal
de Cariacica e Voto de Louvor da
Câmara Municipal de Vitória.
Sempre trabalhou muito para
alcançar seus objetivos, tendo se
esforçado
ao
máximo
para
concretizar seus sonhos sem nunca se
esquecer
daqueles
que
mais
necessitam de ajuda”.
Diante das informações trazidas pelo autor, é
notável a importância do papel exercido pela
homenageada no campo da educação do nosso
Estado. Sua obra que fala sobre a cidade de
Cariacica, foi incluída na grade curricular de escolas
daquele município e vem contribuindo na
alfabetização de crianças desde 2013.
Por tudo aqui exposto e pela relevância dos
trabalhos prestados pela Sra. Kátia Fialho Nogueira
é que se justifica a concessão do Título de Cidadã
Espírito-Santense que se objetiva conceder através
deste Projeto de Decreto Legislativo.
Ex positis, concluímos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe,
recomendando aos nobres Pares desta Comissão a
adoção do seguinte:
III – PARECER N.º 48/2016
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 05/2016, de autoria do Deputado
Sandro Locutor.
Sala das Comissões, 03 de maio de 2016.
NUNES
Presidente
DARY PAGUNG
Relator
PADRE HONÓRIO
SERGIO MAJESKI
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
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PARECER N.º 142/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 06/2016
Autor: Deputado Sandro Locutor
Ementa: “Concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Sr. Celso Mário da Silva Pedroto”.
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Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos abaixo descritos, que a espécie normativa
adequada para tratar do tema é Decreto legislativo,
estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a
Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e
o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis:

I - RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição legislativa em
epígrafe, de iniciativa do Deputado Sandro
Locutor, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Sr. Celso Mário da Silva Pedroto.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno – Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
entendendo, prima facie, inexistir qualquer
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 22/02/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 23/02/2016.Tendo sido
Publicada no DLP - Diário do Poder Legislativo
desta Casa na data de 24/02/2015.
Após, recebeu encaminhamento para esta
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para
efeito de análise da sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa
empregada em sua feitura, conforme dispõe o
dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução
2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta
Assembleia Legislativa).
Este é o Relatório.
II – PARECER DO RELATOR
O
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 6/2016 visa conceder Título de
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Celso Mário da
Silva Pedroto.
Pela descrição do projeto, constatamos que se
trata de matéria da competência estadual, uma vez
que o título de cidadão é uma honraria concedida por
liberalidade da administração pública estadual no
exercício
de
sua
competência
legislativa
remanescente prevista no art. 25, § 1º, da
Constituição Federal, in verbis:
Art. 25. Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição

Art. 56 (CE/89). É de competência
exclusiva da Assembléia Legislativa,
além de zelar pela preservação da
sua competência legislativa em face
de atribuição normativa dos outros
Poderes:
(...)
XXIX - conceder título de cidadão
espírito-santense.
Art. 61 (CE/89). O processo
legislativo compreende a elaboração
de:
(...)
IV - decretos legislativos;
Art. 151 (Regimento Interno). Os
projetos serão de resolução, de
decreto legislativo e de lei.
(...)
§ 2º Os projetos de decreto
legislativo são destinados a regular a
matéria de competência exclusiva da
Assembleia Legislativa, que não
disponha,
integralmente,
sobre
assunto de sua economia interna, tais
como:

A matéria objeto da presente proposição deve
ser regulada por projeto de origem parlamentar,
podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da
Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da
Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e
II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009
(Regimento Interno), in verbis:
Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004).
O Deputado poderá propor a
concessão de até 06 (seis) títulos de
Cidadão Espírito-Santense em cada
Sessão Legislativa, sendo que 03
(três) até a Sessão Solene de entrega
do mês de maio e 03 (três) até a
Sessão Solene de entrega do mês de
dezembro.
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Parágrafo único. Através de
requerimento escrito, poderá haver
cessão entre Deputados, para efeito
de concessão de títulos de cidadão
espírito-santense. (Incluído pela Lei
nº 9.510, de 2010).
Art. 152 (Regimento Interno). A
iniciativa de projetos na Assembleia
Legislativa,
nos
termos
da
Constituição Estadual e deste
Regimento Interno, será:
I - de Deputados;
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cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço
atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº
7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de
18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele
inserido em seu art. 1º1, posto que o autor apresenta
na justificativa do Projeto os serviços relevantes
prestados pelo pretenso agraciado.
Pelo que consta da justificativa acostada aos
autos:
“Nascido em 28 de março de 1948 na
cidade do Porto, em Portugal, Celso
Mário sempre foi apaixonado pelas
belezas
naturais
e
culturais
brasileiras.

II - da Mesa;
Art. 23 (Regimento Interno). São
atribuições do Presidente, além das
expressas neste Regimento Interno,
as que decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas:
(...)
§ 2º O Presidente não poderá, senão
na qualidade de membro da Mesa,
oferecer projetos e propostas de
emendas à Constituição ou votar
para desempatar o resultado de
votação simbólica ou nominal.
Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o
Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com
as Constituições Estadual e Federal, e também com o
Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº
7.832/2004.
O quórum e o processo de votação da matéria
será por maioria dos votos, presente, no mínimo, a
maioria absoluta dos Deputados em votação
simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 200, I, da
Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O
regime inicial de tramitação é o ordinário (art. 148,
II, do Regimento Interno).
Quanto
aos
aspectos
constitucionais
materiais, a proposição não contraria os princípios e
regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas
constituições federal e estadual, em especial os
direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º
da Carta Magna Federal, tais como os princípios da
isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada.
A Lei Complementar Federal nº 95/98,
alterada pela Lei Complementar nº 107/2001,
recomenda a previsão expressa da vigência da lei de
prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservando aos projetos de pequena
repercussão a reserva de vigência na data de sua
publicação – artigo 8º. Desse modo, tem-se
observado o presente requisito legal.
No que se refere ao aspecto da legalidade,

Desde jovem frequenta o Estado e
após alguns anos morando no Rio de
Janeiro optou, neste ano, por adotar
oficialmente o Espírito Santo como
lar, pela beleza e pelo carinho de seu
povo.
Atua profissionalmente na área de
Engenharia e, como ideologia, vem
trabalhando em diversos projetos
sociais com crianças e adolescentes,
na esperança de tornar o mundo um
lugar melhor de se viver.
Sempre trabalhou muito para
alcançar seus objetivos, tendo se
esforçado
ao
máximo
para
concretizar seus sonhos sem nunca se
esquecer
daqueles
que
mais
necessitam de ajuda.
Assim sendo, a presente proposição
visa tornar espírito-santense um
cidadão que contribuiu, de maneira
insofismável, para o crescimento do
nosso Estado, resguardando os
interesses sociais, individuais e
coletivos da sociedade através de sua
atuação”.
Referente à compatibilidade com o
Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício
que macule a tramitação ordinária do processo
legislativo do projeto de decreto legislativo em
apreço.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no Projeto, fica evidenciado o
atendimento às regras introduzidas pela Lei
Complementar Federal nº 95/98, com introduções
apresentadas pela Lei Complementar Federal nº
107/01.
À folha 07 dos autos, encontra-se estudo
técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto
de Decreto Legislativo em apreço à técnica
legislativa, às normas gramaticais e às normas para
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padronização dos atos legislativos estabelecido pela
Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu
acolhimento.
Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente
parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando
adstrita
exclusivamente
à
discricionariedade
parlamentar a avaliação de mérito sobre a
conveniência e a oportunidade acerca da concessão
do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Celso
Mário da Silva Pedroto.
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta
Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 142/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto
Legislativo nº 6/2016, de autoria do Deputado
Sandro Locutor.
Plenário Rui Barbosa, 05 de abril de 2016.
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Presidente
LUIZ DURÃO
Relator
ELIANA DADALTO
JANETE DE SÁ
“Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–Santense será concedido pela
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales à
personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável
benefício ao Estado”. (NR)
1

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 45/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 06/2016
Autor: Deputado Sandro Locutor
Ementa: “Concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Sr. Celso Mário da Silva Pedroto”.
I - RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição legislativa em
epígrafe, de iniciativa do Deputado Sandro
Locutor, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Sr. Celso Mário da Silva Pedroto.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno – Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
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entendendo, prima facie, inexistir qualquer
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 22/02/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 23/02/2016.Tendo sido
Publicada no DLP - Diário do Poder Legislativo
desta Casa na data de 24/02/2015.
A propositura recebeu parecer, pela
legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação;
vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e
parecer de mérito, na forma do art. 52 do Regimento
Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.
II – PARECER DO RELATOR
O
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 6/2016 visa conceder Título de
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Celso Mário da
Silva Pedroto.
Pelo que consta da justificativa acostada aos
autos:
“Nascido em 28 de março de 1948 na
cidade do Porto, em Portugal, Celso
Mário sempre foi apaixonado pelas
belezas
naturais
e
culturais
brasileiras.
Desde jovem frequenta o Estado e
após alguns anos morando no Rio de
Janeiro optou, neste ano, por adotar
oficialmente o Espírito Santo como
lar, pela beleza e pelo carinho de seu
povo.
Atua profissionalmente na área de
Engenharia e, como ideologia, vem
trabalhando em diversos projetos
sociais com crianças e adolescentes,
na esperança de tornar o mundo um
lugar melhor de se viver.
Sempre trabalhou muito para
alcançar seus objetivos, tendo se
esforçado
ao
máximo
para
concretizar seus sonhos sem nunca se
esquecer
daqueles
que
mais
necessitam de ajuda.
Assim sendo, a presente proposição
visa tornar espírito-santense um
cidadão que contribuiu, de maneira
insofismável, para o crescimento do
nosso Estado, resguardando os
interesses sociais, individuais e
coletivos da sociedade através de sua
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atuação”.
Por tudo aqui exposto e pela relevância dos
trabalhos prestados pelo Sr. Celso Mário da Silva
Pedroto é que se justifica a concessão do Título de
Cidadão Espírito-Santense que se objetiva conceder
através deste Projeto de Decreto Legislativo.
Ex positis, concluímos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe,
recomendando aos nobres Pares desta Comissão a
adoção do seguinte:
III – PARECER N.º 45/2016
A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 6/2016, de autoria do Deputado
Sandro Locutor.
Sala das Comissões, 03 de maio de 2016.
NUNES
Presidente
SERGIO MAJESKI
Relator
PADRE HONÓRIO
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º 143/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 07/2016
Autor: Deputado Sandro Locutor
Ementa: “Concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Sr. José Ferreira de Aguiar”.
I - RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição legislativa em
epígrafe, de iniciativa do Deputado Sandro
Locutor, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Sr. José Ferreira de Aguiar.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno – Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
entendendo, prima facie, inexistir qualquer
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inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição, que foi protocolizada
no dia 23/02/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 24/02/2016.Tendo sido
Publicada no DLP - Diário do Poder Legislativo
desta Casa na data de 25/02/2015.
Após, recebeu encaminhamento para esta
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para
efeito de análise da sua constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e técnica legislativa
empregada em sua feitura, conforme dispõe o
dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução
2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta
Assembleia Legislativa).
Este é o Relatório.
II – PARECER DO RELATOR
O
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 07/2016 visa conceder Título de
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José Ferreira de
Aguiar.
Pela descrição do projeto, constatamos que se
trata de matéria da competência estadual, uma vez
que o título de cidadão é uma honraria concedida por
liberalidade da administração pública estadual no
exercício
de
sua
competência
legislativa
remanescente prevista no art. 25, § 1º, da
Constituição Federal, in verbis:
Art. 25. Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as
competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição
Constatada a competência legislativa do
Estado na matéria em exame, verificamos pela
exegese das regras constitucionais contidas nos
artigos abaixo descritos, que a espécie normativa
adequada para tratar do tema é Decreto legislativo,
estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a
Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e
o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis:
Art. 56 (CE/89). É de competência
exclusiva da Assembléia Legislativa,
além de zelar pela preservação da
sua competência legislativa em face
de atribuição normativa dos outros
Poderes:
(...)
XXIX - conceder título de cidadão
espírito-santense.
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Art. 61 (CE/89). O processo
legislativo compreende a elaboração
de:

expressas neste Regimento Interno,
as que decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas:

(...)

(...)

IV - decretos legislativos;

§ 2º O Presidente não poderá, senão
na qualidade de membro da Mesa,
oferecer projetos e propostas de
emendas à Constituição ou votar
para desempatar o resultado de
votação simbólica ou nominal.

Art. 151 (Regimento Interno). Os
projetos serão de resolução, de
decreto legislativo e de lei.
(...)
§ 2º Os projetos de decreto
legislativo são destinados a regular a
matéria de competência exclusiva da
Assembleia Legislativa, que não
disponha,
integralmente,
sobre
assunto de sua economia interna, tais
como:
(...)
A matéria objeto da presente proposição deve
ser regulada por projeto de origem parlamentar,
podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da
Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da
Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e
II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009
(Regimento Interno), in verbis:
Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004).
O Deputado poderá propor a
concessão de até 06 (seis) títulos de
Cidadão Espírito-Santense em cada
Sessão Legislativa, sendo que 03
(três) até a Sessão Solene de entrega
do mês de maio e 03 (três) até a
Sessão Solene de entrega do mês de
dezembro.
Parágrafo único. Através de
requerimento escrito, poderá haver
cessão entre Deputados, para efeito
de concessão de títulos de cidadão
espírito-santense. (Incluído pela Lei
nº 9.510, de 2010).
Art. 152 (Regimento Interno). A
iniciativa de projetos na Assembleia
Legislativa,
nos
termos
da
Constituição Estadual e deste
Regimento Interno, será:
I - de Deputados;
II - da Mesa;
Art. 23 (Regimento Interno). São
atribuições do Presidente, além das

Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o
Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com
as Constituições Estadual e Federal, e também com o
Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº
7.832/2004.
O quórum e o processo de votação da matéria
será por maioria dos votos, presente, no mínimo, a
maioria absoluta dos Deputados em votação
simbólica, consoante dispõem os arts. 194 e 200, I, da
Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno). O
regime inicial de tramitação é o ordinário (art. 148,
II, do Regimento Interno).
Quanto
aos
aspectos
constitucionais
materiais, a proposição não contraria os princípios e
regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas
constituições federal e estadual, em especial os
direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º
da Carta Magna Federal, tais como os princípios da
isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato
jurídico perfeito e à coisa julgada.
A Lei Complementar Federal nº 95/98,
alterada pela Lei Complementar nº 107/2001,
recomenda a previsão expressa da vigência da lei de
prazo razoável para que dela se tenha amplo
conhecimento, reservando aos projetos de pequena
repercussão a reserva de vigência na data de sua
publicação – artigo 8º. Desse modo, tem-se
observado o presente requisito legal.
No que se refere ao aspecto da legalidade,
cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço
atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº
7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de
18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele
inserido em seu art. 1º1, posto que o autor apresenta
na justificativa do Projeto os serviços relevantes
prestados pelo pretenso agraciado.
Pelo que consta da justificativa acostada aos
autos:
“Nascido em 1º de setembro de 1965
na cidade de Aimorés, em Minas
Gerais, José Ferreira veio para o
Espírito Santo em 1976 em busca de
novos sonhos.
Em 1978 começou a trabalhar como
ajudante de bombeiro hidráulico e
pouco tempo depois, foi promovido a
encarregado de bombeiro.
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Após
demonstrar
competência,
profissionalismo e muita dedicação,
no ano de 1990 conseguiu abrir sua
própria empresa, a J.B. Instalação
Hidráulica, hoje referência no
Estado, com 28 funcionários,
prestando serviços para grandes
construtoras como Galwan, Cirella,
Lorenge entre outras.
Casou-se com Eliana Leite Oliveira
Aguiar e hoje tem dois filhos, Bruno
de Oliveira Aguiar e Alana de
Oliveira Aguiar.
José sempre trabalhou muito para
alcançar seus objetivos, tendo se
esforçado
ao
máximo
para
concretizar seus sonhos sem nunca se
esquecer
daqueles
que
mais
necessitam de ajuda.
Assim sendo, a presente proposição
visa tornar espírito-santense um
cidadão que contribuiu, de maneira
insofismável, para o crescimento de
nosso Estado, resguardando os
interesses sociais, individuais e
coletivos da sociedade através de sua
atuação, haja vista trata-se de

cidadão que sempre buscou
minimizar
as
desigualdades
sociais, por meio de ações e de
projetos inclusivos”.
Referente à compatibilidade com o
Regimento Interno, não foi encontrado nenhum
vício que macule a tramitação ordinária do
processo legislativo do projeto de decreto
legislativo em apreço.
Quanto ao aspecto da técnica legislativa
empregada no Projeto, fica evidenciado o
atendimento às regras introduzidas pela Lei
Complementar Federal nº 95/98, com
introduções apresentadas pela Lei Complementar
Federal nº 107/01.
À folha 07 dos autos, encontra-se estudo
técnico da Diretoria de Redação adequando o
Projeto de Decreto Legislativo em apreço à
técnica legislativa, às normas gramaticais e às
normas para padronização dos atos legislativos
estabelecido pela Secretaria Geral da Mesa, o
qual somos pelo seu acolhimento.
Cumpre-nos ainda, ressaltar que o
presente parecer restringe-se ao aspecto jurídico,
estando
adstrita
exclusivamente
à
discricionariedade parlamentar a avaliação de
mérito sobre a conveniência e a oportunidade acerca
da concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense
ao Sr. José Ferreira de Aguiar.
Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares desta
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Comissão a adoção do seguinte:
PARECER N.º 143/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto
Legislativo nº 07/2016, de autoria do Deputado
Sandro Locutor.
Plenário Rui Barbosa, 05 de abril de 2016.
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Presidente
LUIZ DURÃO
Relator
ELIANA DADALTO
JANETE DE SÁ
“Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–Santense será concedido pela
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales à
personalidade que tenha prestado relevantes serviços e incontestável
benefício ao Estado”. (NR)
1

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS
PARECER N.º 46/2016
Parecer do Relator: Projeto de Decreto Legislativo
n.º 07/2016
Autor: Deputado Sandro Locutor
Ementa: “Concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Sr. José Ferreira de Aguiar”.
I - RELATÓRIO
Cuida-se nestes autos da emissão de parecer
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e técnica legislativa da proposição legislativa em
epígrafe, de iniciativa do Deputado Sandro
Locutor, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a
Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao
Sr. José Ferreira de Aguiar.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
em exercício do mero juízo de delibação que lhe
impõe o Regimento Interno – Resolução nº
2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição
entendendo, prima facie, inexistir qualquer
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios
previstos na norma regimental.
Admitida, a proposição que foi protocolizada
no dia 23/02/2016, seguiu sua regular tramitação, lida
na Sessão Ordinária do dia 24/02/2016.Tendo sido
Publicada no DLP - Diário do Poder Legislativo
desta Casa na data de 25/02/2015.
A propositura recebeu parecer, pela
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legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa, emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação;
vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da
Cidadania e dos Direitos Humanos, para exame e
parecer de mérito, na forma do art. 52 do Regimento
Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09).
É o relatório.

Espírito-Santense que se objetiva conceder através
deste Projeto de Decreto Legislativo.
Ex positis, concluímos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo em epígrafe,
recomendando aos nobres Pares desta Comissão a
adoção do seguinte:

II – PARECER DO RELATOR

A COMISSÃO DE DEFESA DA
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto
Legislativo nº 07/2016, de autoria do Deputado
Sandro Locutor.

O
PROJETO
DE
DECRETO
LEGISLATIVO Nº 07/2016 visa conceder Título de
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José Ferreira de
Aguiar.
Pelo que consta da justificativa acostada aos
autos:
“Nascido em 1º de setembro de 1965
na cidade de Aimorés, em Minas
Gerais, José Ferreira veio para o
Espírito Santo em 1976 em busca de
novos sonhos.
Em 1978 começou a trabalhar como
ajudante de bombeiro hidráulico e
pouco tempo depois, foi promovido a
encarregado de bombeiro.
Após
demonstrar
competência,
profissionalismo e muita dedicação,
no ano de 1990 conseguiu abrir sua
própria empresa, a J.B. Instalação
Hidráulica, hoje referência no
Estado, com 28 funcionários,
prestando serviços para grandes
construtoras como Galwan, Cirella,
Lorenge entre outras.
Casou-se com Eliana Leite Oliveira
Aguiar e hoje tem dois filhos, Bruno
de Oliveira Aguiar e Alana de
Oliveira Aguiar.
José sempre trabalhou muito para
alcançar seus objetivos, tendo se
esforçado
ao
máximo
para
concretizar seus sonhos sem nunca se
esquecer
daqueles
que
mais
necessitam de ajuda.
Assim sendo, a presente proposição
visa tornar espírito-santense um
cidadão que contribuiu, de maneira
insofismável, para o crescimento de
nosso Estado, resguardando os
interesses sociais, individuais e
coletivos da sociedade através de sua
atuação, haja vista trata-se de cidadão
que sempre buscou minimizar as
desigualdades sociais, por meio de
ações e de projetos inclusivos”.

III – PARECER N.º 46/2016

Sala das Comissões, 03 de maio de 2016.
NUNES
Presidente
PADRE HONÓRIO
Relator
SERGIO MAJESKI
DARY PAGUNG
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento
n.º 71/2016, do Deputado Theodorico Ferraço e
outros, de formação da Frente Parlamentar dos Novos
Portos. Publicado integralmente no DPL do dia 10
de maio de 2016.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Defiro. À Secretaria para
providenciar ato de criação.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 72/2016
Senhor Presidente:
Por meio do presente, vimos encaminhar a V.
Exª. o requerimento de Licença para Tratamento
de Saúde, a teor do artigo 306 do Regimento Interno
desta Casa de Leis, conforme o atestado médico
carreado a este ofício, do dia 27 de abril de 2016.
Respeitosamente,
Palácio Domingos Martins, 04 de maio de
2016.

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos
trabalhos prestados pelo Sr. José Ferreira de Aguiar
é que se justifica a concessão do Título de Cidadão

CACAU LORENZONI
Deputado Estadual – PP
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2.º Secretário da Mesa Diretora
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Defiro.
Continua a leitura do Expediente.
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DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º
40/2016

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Senhor Presidente:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 73/2016
Senhor Presidente:
Por meio do presente, venho justificar a V.
Ex.ª o meu afastamento de 30 dias por motivo de
saúde, em conformidade com o inciso II do artigo
305 do regimento Interno, aprovado pela Resolução
nº 27.700, de 15 de julho de 2009.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de
2016.
ALMIR VIEIRA
Deputado Estadual
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 76/2016

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, no prazo constitucionalmente
definido, as informações abaixo elencadas e as cópia
de todos os documentos e processos que embasem e
comprovem as correspondentes respostas.
1 – Em recente visita às ESCOLAS
ESTADUAIS
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
MÉDIO
ALICE
HOLZMEITER
E
GRAÇA ARANHA, localizadas nos
municípios de Santa Leopoldina e
Santa
Maria
de
Jetibá,
respectivamente, em ambas as
instituições foi atestada a necessidade
de instalação de uma plataforma
elevatória, auxiliando a circulação
vertical de pessoas com deficiência,
conforme previsto no Decreto Nº
5.296 de 2 de Dezembro de 2004.
Dessa
forma,
requer-se
do
Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado da Educação informações
sobre a existência de projeto para a
construção da plataforma, bem como
o prazo previsto para início e
conclusão da obra.

Senhor Presidente:
Sala das Sessões, 09 de maio de 2016.
De acordo com o Art. 305, inciso II segue
atestado médico para justificar a ausência do referido
Deputado na sessão ordinária do dia 03 de maio de
2016.
Atenciosamente,

SERGIO MAJESKI
Deputado Estadual - PSDB
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Oficie-se.
Continua a leitura do Expediente.

Palácio Domingos Martins, 04 de maio de
2016.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º
41/2016
Senhor Presidente:
O Deputado que abaixo subscreve, no uso de
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suas prerrogativas constitucionais e regimentais,
especialmente a prevista no artigo 57, § 2º da
Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que
encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Corregedor
Geral do Estado do Espírito Santo, o seguinte
requerimento:
- Parecer sobre o processo de
sindicância de nº 73897787 para
apurar a nomeação da servidora
ISABEL DE FÁTIMA LUZ,
conforme exposto a seguir:
Tendo em vista que recebemos em nosso
gabinete uma denúncia constando diversos
documentos, dentre eles, uma listagem de processos
que tramitam no Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia e que expõem a ocorrência de graves
indícios de irregularidades praticados pela exsecretária de estado da educação daquele estado no
exercício de sua função.
A referida ex -secretária de nome ISABEL
DE FÁTIMA LUZ foi nomeada para exercer o
cargo
de
provimento
em
comissão
de
Superintendente Regional de Educação conforme
publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado do
Espírito Santo, através do Decreto nº 096-S de
22.01.2016.
Em resposta ao requerimento de informação
nº 014/2016, de nossa autoria, encaminhado ao
Senhor Secretário de Estado de Controle e
Transparência, fomos informado do referido processo
de sindicância aberto para apurar a existência de
impedimentos conforme reza a Lei Estadual nº
9.891/2012.
CONSIDERANDO que os fatos acima
narrados caracterizam, em tese, ofensa à Constituição
Federal (art. 14, § 9º), à Lei Estadual nº 9.891/2012
c/c com a Lei Complementar Federal nº 64/1990 (art.
1º, g);
CONSIDERANDO que a ocorrência de risco
grave de que tal nomeação pelo mencionado Decreto
possa configurar danos ao erário pela repetição das
irregularidades
praticadas
naquele
Estado
configurando prática de infração políticoadministrativa (improbidade), protocolamos na
Assembleia Legislativa deste Estado Ofício nº
006/2016GDSM em 29/01/2016, direcionado a
Comissão de Educação, requerendo a apuração dos
fatos e a sustação, ad cautela, provisoriamente de sua
eficácia, conforme reza o artigo 34, inciso VI do
regimento Interno da Casa de Leis combinado com o
artigo 56, inciso IX da Constituição Estadual até
ulterior resposta e deliberação da Comissão de
Educação da Casa de Leis;
CONSIDERANDO que até o presente
momento não obtivemos qualquer retorno do ofício
encaminhado à Comissão de Educação da Casa de
Leis;
CONSIDERANDO que o processo de
sindicância autuado sob o nº 73897787 em
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06/04/2016, já atingiu o prazo estabelecido no art.
249 da Lei Complementar nº 46/1994 sem que tenha
sido concluído;
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral
do Estado possui como finalidades, dentre outras, a
responsabilidade pela apuração das infrações
praticadas pelos servidores públicos, conforme
estabelece a Lei Complementar nº 328/2005;
e, CONSIDERANDO que a sociedade está
coadunada com a necessidade de composição dos
quadros da Administração Pública por cidadãos que
gozem de reputação ilibada, impedindo o acesso a
cargos, empregos e funções públicas de pessoas que
não tenham comportamento adequado à probidade e à
moralidade;
REQUER ao Corregedor Geral do Estado do
Espírito Santo Sr. Fabiano Contarato que se
manifeste através de parecer devidamente
fundamentado, sobre o mencionado processo de
sindicância, seu processamento e prazo de conclusão.
Sala das Sessões, 05 de maio 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
42/2016
Senhor Presidente:
O Deputado que abaixo subscreve, no uso de
suas prerrogativas constitucionais e regimentais,
especialmente às previstas no artigo 57, § 2º da
Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que
encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Estado da Educação, o seguinte pedido:
1) Informações quanto a existência
de projeto para construção de quadra
coberta ou a pavimentação do atual
“campo de terra” utilizado pelos
alunos da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Cândida
Póvoa, localizada no município de
Apiacá.
Sala das Sessões, 04 de maio de 2016.
SERGIO MAJESKI
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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
43/2016
O Deputado que abaixo subscreve, no uso de
suas prerrogativas constitucionais e regimentais,
especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da
Constituição Estadual, e do inciso XIII do Artigo 56
da Constituição Estadual, onde compete ao Poder
Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, requeremos a Vossa Excelência que
encaminhe a Excelentíssima Senhora Secretária
Estadual de Gestão e Recursos Humanos, o seguinte
questionamento:
- No começo do ano, o governo
anunciou
que
aguardaria
o
comportamento da receita para fazer
uma
programação
financeira
cautelosa e definir o calendário de
pagamento do funcionalismo público
do Estado do Espírito Santo.
Decorridos aproximadamente quatro
meses, ainda não houve a divulgação
das datas. Assim, requeremos a esta
Secretaria
que
encaminhe
o
calendário de pagamento para o ano
de 2016.
Sala das Sessões, 05 de maio 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
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pagamento e SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS e
valores gerados nas atividades de exploração e
produção de petróleo e gás natural no Estado do
Espírito, requerem a Vossa Excelência a
TRANSPOSIÇÃO do prazo de funcionamento da
referida comissão para A SESSÃO LEGISLATIVA
SEGUINTE (2017) e que seja aditado ao seu campo
de investigação os seguintes fatos determinados:
denúncias quanto ao funcionamento de indústrias
poluidoras sem licenciamento ambiental, com
licenciamento
vencido
ou
com
eventuais
condicionantes não cumpridos; sobre o alto nível de
emissão de poluentes pelos veículos de transporte
publico em desacordo com a legislação vigente; a
inobservância de teto remuneratório constitucional
nos poderes do Estado; o pagamento de auxílio
moradia sem lei específica; o vazamento ilegal de
interceptações telefônicas por agentes públicos e a
cobrança de emolumentos em valores abusivos pelos
cartórios extrajudiciais e a negativa de recebimento
de valores por meios que facilitem o atendimento aos
usuários (cartões de crédito e debito) no âmbito do
Estado do Espírito Santo.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2016.
ENIVALDO DOS ANJOS
PASTOR MARCOS MANSUR
EDSON MAGALHÃES
HUDSON LEAL
FREITAS
ELIANA DADALTO
EUCLÉRIO SAMPAIO
DARY PAGUNG
RAQUEL LESSA
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 74/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIMENTO N.º 75/2016
Senhor Presidente:

REQUERIMENTO N.º 74/2016
Senhor Presidente:
Os Deputados Estaduais abaixo assinados,
subscritores do requerimento de criação da Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº
3.937/2015, para apurar supostas irregularidades no

Os Deputados Estaduais abaixo assinados,
subscritores do requerimento de criação da Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº
3.941/2015, para apurar denúncias relacionadas à
“MÁFIA
DOS
GUINCHOS”
e
“Pátio/Estacionamento/Depósito”
de
veículos

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016

Diário do Poder Legislativo - 89

apreendidos e possível conluio entre autoridades,
prestadoras de serviços e lesão ao cidadão, além de
investigar participação de servidor público e
empresas terceirizadas com intuito de lesar o
contribuinte, requerem a Vossa Excelência a
TRANSPOSIÇÃO do prazo de funcionamento da
referida comissão para a SESSÃO LEGISLATIVA
SEGUINTE (2017) e que seja aditado ao seu campo
de investigação o seguinte fato determinado:
denúncias de irregularidades nas permissões
concedidas pelas administrações municipais para a
execução de serviço de transporte de passageiro em
veículo de aluguel a taxímetro Estado do Espírito
Santo.

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 39/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

ENIVALDO DOS ANJOS
MARCELO SANTOS
HUDSON LEAL
JANETE DE SÁ
THEODORICO FERRAÇO
CACAU LORENZONI
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
DOUTOR HÉRCULES
DARY PAGUNG
NUNES
SERGIO MAJESKI
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 75/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

PADRE HONÓRIO
Deputado Estadual

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

REQUERIMENTO N.º 40/2016
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, de acordo com o art.4,
inciso IV, da Resolição 2700, de 15/07/2009, requer
que seja convocada Sessão Especial para discutir o
papel da mulher na esfera do poder e lançamento
do Programa “Mulher em Ação” no ES, que será
realizada no dia 10 de junho de 2016 às 14hs, no
Plenário Dirceu Cardoso desta Casa de Leis.
Termos em que,
pede e Espera Deferimento.
Palácio Domingos Martins, 29 de abril de
2016.
ERICK MUSSO
Deputado Estadual – PMDB

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 39/2016
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
Vossa Excelência, depois de ouvido o Plenário,
realização de SESSÃO SOLENE, em homenagem a
personalidades ou entidades que se destacarem na
valorização do meio ambiente, recursos naturais e na
luta da biodiversidade, oferecendo na oportunidade a
Medalha Paulo Vinha (Lei 2.075/2003), a realizar-se
no dia, 01 de junho às 18:30 horas.
Palácio Domingos Martins, 15 de fevereiro
de 2016.

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 40/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA MESA DIRETORA
REQUERIMENTO N.º 41/2016
Senhor Presidente:
A MESA DIRETORA, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer que seja transferida
a SESSÃO SOLENE, em homenagem aos
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“SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AOS 40
ANOS DA UNIVERSIDADE DE VILA VELHA”,
a ser realizada no dia 16 de junho, quinta-feira, às
19h, segunda feira, no Plenário Dirceu Cardoso da
ALES.

REQUERIMENTO N.º 43/2016

Sala das Sessões, 29 de abril de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da ALES- DEM
ENIVALDO DOS ANJOS
Primeiro Secretário - PSD
CACAU LORENZONI
Segundo Secretário – PP
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 41/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Ex.ª, após ouvido o Plenário, realização de
SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia 22 de junho
de 2016 as 19:00 horas em homenagem ao DIA
ESTADUAL DO VIGILANTE.
Sala das Sessões, 08 de janeiro de 2016.
HUDSON LEAL
Deputado Estadual – PRP
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 43/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

REQUERIMENTO N.º 42/2016
REQUERIMENTO N.º 44/2016
Senhor Presidente:
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a
V. Exª, após ouvido o Plenário, realização de
SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia 20 de junho
de 2016, em homenagem ao DIA DO PASTOR, às
19:00 horas.

O Deputado abaixo assinado, no uso das
suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa
Excelência a realização de Sessão Solene em
homenagem aos 126 anos do município de
Cariacica, no dia 27 de junho de 2016, ás 19:00
horas, no Plenário Dirceu Cardoso.

Palácio Domingos Martins, 04 de janeiro de
2016.

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2016.
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
Deputado Estadual - PEN 51 ES

MARCELO SANTOS
Deputado Estadual

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 42/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 44/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
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REQUERIMENTO N.º 45/2016

172/2016, da Comissão de Justiça.
Se o parecer for aprovado, a matéria será
arquivada.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Rejeitado.
A matéria continua em tramitação.
Continua a leitura do Expediente.

Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, de acordo com artigo
165, inciso IV, do Regimento Interno, requer a V.
Exª., a transferência da SESSÃO ESPECIAL de
Conscientização e atenção aos Portadores de
Lúpus, do dia 11 de maio, para o dia 13 de maio,
mesmo horário e local.
Palácio Domingos Martins, 04 de maio de
2016.

O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

MARCOS BRUNO
Deputado Estadual - REDE
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 45/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê: Parecer n.o
172/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção
do despacho denegatório aposto ao Projeto de Lei
n.o 60/2016, de autoria do Deputado Doutor
Hércules, que dispõe sobre a criação da Delegacia
Eletrônica de Proteção Animal – DEPA, no Estado e
dá outras providências. Publicado integralmente no
DPL do dia 04 de maio de 2016.

INDICAÇÃO N.º 376/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
Aquisição de três refrigeradores de
mil litros para atender as
Associações
de
Agricultores
Familiar do Município de Ibitirama.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de
2016.

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Parecer n.º
172/2016, da Comissão de Justiça, pela manutenção
do despacho denegatório, que acaba de ser lido.

NUNES
Deputado Estadual – PT

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
encaminhar votação.

A presente solicitação tem por objetivo
indicar ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Espírito Santo, a aquisição de três
refrigeradores de mil litros para atender as
Associações de Agricultores Familiar do município
de Ibitirama. Uma vez que o caminhão captador de
leite passa de três em três dias os produtores tem
dificuldade em armazenar o leite durante esse período
ocasionando uma perda muito grande do produto, no
intuito de amenizar a perda e melhorar a qualidade é
que faço esta indicação.

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB –
Sem revisão do orador) – Quero encaminhar como
autor, pedindo a meus pares que votem contra o
parecer da Comissão de Justiça, para que possamos
discutir este projeto com relação à delegacia
eletrônica de proteção animal, para que este projeto
seja discutido na comissão de mérito e depois,
naturalmente, vá para a Comissão de Justiça. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação o Parecer n.º

JUSTIFICATIVA

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em discussão a Indicação n.º
376/2016, que acaba de ser lida. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutila, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
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verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.

DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 378/2016

O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
Senhor Presidente:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 377/2016
Senhor Presidente:

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:

Pavimentação Asfáltica da Estrada
que liga a Comunidade de Recreio
em Santa Maria de Jetibá à Santa
Tereza.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de
2016.

Aquisição de um carro de carroceria
para atender os Agricultores
Familiares
do
Município
de
Ibitirama.

NUNES
Deputado Estadual – PT
JUSTIFICATIVA

Palácio Domingos Martins, 02 de maio de
2016.
NUNES
Deputado Estadual – PT
JUSTIFICATIVA
A presente solicitação tem por objetivo
indicar ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Espírito Santo, a aquisição de um carro de
carroceria para atender os agricultores Familiares de
Ibitirama. Uma vez que os agricultores necessitam de
uma assistência técnica qualificada oferecida pela
equipe técnica do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
do município e o mesmo não possui este veículo para
atender os agricultores, o Sindicato tem dificuldades
em fazer a visita técnica á todos os agricultores
gerando assim uma baixa qualidade do produto e
aumentando a monocultura. Este veículo facilitará a
inclusão dos agricultores nos programas do Governo
Federal e aumentará a diversificação dos produtos.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
377/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A presente solicitação tem por objetivo
indicar ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Espírito Santo, a pavimentação asfáltica da
estrada que liga a Comunidade de recreio em Santa
Maria de Jetibá à Santa Tereza. A pavimentação
asfáltica dessa estrada, que compreende cerca de dez
quilômetros é de suma importância para escoamento
da produção agrícola da região. Os produtores de
café, residentes nessa localidade, enfrentam grandes
dificuldades de transporte do produto, uma vez que
em época de chuvas é praticamente impossível o
trafego de veículos automotores, mesmo caminhões.
Por outro lado em época de sol ficam os buracos que
danificam os carros, além da poeira, nociva a saúde.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
378/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 379/2016
Senhor Presidente:

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
Conclusão das obras das cabeceiras
das pontes da Rodovia ES 381 que
liga Nova Venécia a Barra São
Francisco passando por Cristalino.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de
2016.
NUNES
Deputado Estadual – PT
JUSTIFICATIVA
A presente solicitação tem por objetivo
indicar ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Espírito Santo, a conclusão das obras das
cabeceiras das pontes da Rodovia ES-381, no trecho
que liga Nova Venécia à Barra de São Francisco
passando por Cristalino, visando a utilização da
mesma. Vale ressaltar que o trecho da ES-381 em
questão já está pronto, contando com diversas pontes,
mas ainda não pode ser utilizado devido a não
conclusão das obras nas cabeceiras, o que acarreta
um desvio e traz prejuízos ao escoamento agrícola da
região, tendo impacto na economia da agricultura
familiar.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
379/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
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Construção de uma Praça Saudável
no bairro São Torquato, município
de Vila Velha.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de
2016.
NUNES
Deputado Estadual – PT
JUSTIFICATIVA
A presente solicitação tem por objetivo
indicar ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Espírito Santo a construção de uma Praça
saudável no bairro São Torquato, município de Vila
Velha. Considerando a situação de intensa violência
que vem ceifando a vida dos jovens e dificultando a
qualidade de vida dos moradores da comunidade e
bairros adjacentes, onde a falta de investimentos
sociais nestes últimos anos contribui para os aspectos
negativos citados. Levando em conta a falta de
estruturas dignas e necessárias para promover
Esporte, cultura e lazer é que faço esta indicação,
esse projeto é um sonho antigo dos moradores do
bairro São Torquato.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
380/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 381/2016

O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
Senhor Presidente:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 380/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
Inclusão de uma linha de ônibus no
terminal de São Torquato que passe
pela Avenida Anézio José Simões e
Avenida Jerônimo Monteiro, com
ponto final no bairro Vila Garrido no
município de Vila Velha.
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JUSTIFICATIVA

2016.
NUNES
Deputado Estadual – PT
JUSTIFICATIVA
A presente solicitação tem por objetivo
indicar ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Espírito Santo, a inclusão de uma linha de
ônibus no Terminal de São Torquato que passe pela
Avenida Anézio José Simões e Avenida Jerônimo
Monteiro, com ponto final no bairro Vila Garrido,
município de Vila Velha. A presente indicação é uma
reivindicação dos moradores do bairro Vila Garrido
inclusive idosos e gestantes que sentem mais
dificuldade por terem que andar mais de um
quilômetro para ter acesso a uma linha de ônibus, a
criação desta linha é mais que uma necessidade, é
uma questão de oferecer a população condições mais
rápidas e seguras e beneficiará de sobremaneira os
moradores de toda a região do bairro Vila garrido.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
381/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 382/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
Pavimentação asfáltica da Estrada
que liga o Distrito de Várzea Alegre
ao Distrito de Caldeirão no
Município de Santa Tereza.
Palácio Domingos Martins, 02 de maio de
2016.
NUNES
Deputado Estadual – PT

A presente solicitação tem por objetivo
indicar ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Espírito Santo, a pavimentação asfáltica da
estrada que liga Distrito de Várzea Alegre ao distrito
de Caldeirão no município de Santa Tereza. A
pavimentação asfáltica dessa
estrada,
que
compreende cerca de dez quilômetros é de suma
importância para escoamento da produção agrícola da
região. Os produtores de café, residentes nessa
localidade, enfrentam grandes dificuldades de
transporte do produto, uma vez que em época de
chuvas é praticamente impossível o trafego de
veículos automotores, mesmo caminhões. Por outro
lado em época de sol ficam os buracos que danificam
os carros, além da poeira, nociva a saúde.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
382/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 383/2016
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa
Excelência, com fundamento no artigo 174 do
Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de
16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Espírito Santo a
INDICAÇÃO das seguintes Matérias:
- Destinação de Recursos para
asfaltamento das Ruas José de
Almeida,
Cecília
Lavagnoli,
Fioravante Marino e Fidelis
Ferrari, todas no bairro Castelo
Branco, Município de Colatina.
O vereador de Colatina, solicitante dos
recursos, informa que o Município tem muitas ruas
sem pavimentação, inclusive essas mencionadas, que
são ruas bastante movimentadas da cidade, que há
anos os moradores sonham com as mesmas
pavimentadas.
Os moradores reclamam que na época de
seca o vento com poeira traz doenças respiratórias, e

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016
no período chuvoso a lama dificulta a locomoção dos
moradores.
Certo da sensibilidade e da atuação séria e
responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo
desse Estado, agradeço a atenção ora dispensada a
esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar
meus protestos de estima e consideração.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2016.
DA VITÓRIA
Deputado Estadual - PDT
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
383/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 384/2016
Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso
VIII e 174, do Regimento Interno, que seja
encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado
do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO:
Construção de ginásio de esportes,
construção
de
auditório,
acessibilidade para o 2º piso,
climatização da biblioteca e das
salas de aula, melhorias na rede
elétrica e ampliação do sistema de
vigilância para a EEEFM Alice
Holzmeiter, localizada no município
de Santa Leopoldina.
A presente solicitação tem por objetivo
indicar,
respeitosamente,
ao
Excelentíssimo
Governador do Estado do Espírito Santo que sejam
realizadas melhorias necessárias para o pleno
funcionamento da EEEFM Alice Holzmeiter,
localizada no município de Santa Leopoldina.
A
escola
em
questão
atende
a
aproximadamente 800 alunos, e apresenta problemas
que comprometem o desenvolvimento pleno da
prática educacional, portanto, requerem a atenção do
Excelentíssimo Governador. Conforme atestado
através de visita realizada por este Deputado que vos
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subscreve, foram identificadas
necessidades emergenciais:

as

seguintes

a) Climatização adequada imediata
das salas de aula, e da biblioteca,
visto que as mesmas encontram-se
em condições insalubres.
b) Construção de ginásio de esportes
para que sirva de base para as aulas
de
educação
Física
e
desenvolvimento de outras atividades
extraclasse.
c) Construção de auditório para que
sirva de espaço para atividades
extraclasse, tais como reuniões,
apresentações teatrais, formaturas e
etc.
d) Melhorias na rede elétrica, pois o
prédio da escola é muito antigo e
requer atenção no sistema elétrico.
e) Acessibilidade para o segundo
piso. A escola possui alunos
cadeirantes, e o modelo de ensino
adotado é de salas ambientes, nesse
caso quando as aulas são no 2º
pavimento, os alunos cadeirantes são
carregados no colo.
f) Ampliação do sistema de
vigilância.
Na certeza de relevante importância do
pedido, solicitamos que sejam adotadas as medidas
necessárias para a melhoria das instalações e
equipamentos da escola em questão. Certo do apoio
do Governador, que tem como meta a melhoria na
Educação do Estado do Espírito Santo, e agradecendo
antecipadamente o atendimento da solicitação,
renovamos protestos de elevada estima e
consideração.
Vitória, 05 de maio de 2016.
SERGIO MAJESKI
Deputado Estadual – PSDB
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
384/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 385/2016
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O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:

Senhor Presidente:
O Deputado infra-assinado, no uso de suas
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso
VIII e 174, do Regimento Interno, que seja
encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado
do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 386/2016
Senhor Presidente:

Melhorias na acessibilidade da
E.E.E.F.M
Graça
Aranha,
localizada no Município de Santa
Maria de Jetibá.
A presente solicitação tem por objetivo
indicar,
respeitosamente,
ao
Excelentíssimo
Governador do Estado do Espírito Santo que sejam
adotadas medidas na acessibilidade da E.E.E.F.M
Graça Aranha, localizada no Município de Santa
Maria de Jetibá, inexistente no acesso ao segundo
piso. Reforçamos ainda, que na referida escola é
adotado o modelo de ensino com salas ambientes, por
isso os alunos cadeirantes precisam deslocar-se até o
segundo piso cotidianamente.
Destacamos que de acordo com a Lei de
Acessibilidade Nº 10.098/2000 Art. 11, em pelo
menos um dos acessos ao interior da edificação
deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de
obstáculos que impeçam ou dificultem a
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou
com mobilidade reduzida. E ainda de acordo com a
lei Nº 13.146/2015 deve-se assegurar e a promover,
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e
das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Na certeza de relevante importância do
pedido, solicitamos que sejam adotadas as medidas
necessárias para a melhoria das instalações da escola
em questão. Certo do apoio do Governador, que tem
como meta a melhoria na Educação do Estado do
Espírito Santo, e agradecendo antecipadamente o
atendimento da solicitação, renovamos protestos de
elevada estima e consideração.
Vitória, 05 de maio de 2016.
SERGIO MAJESKI
Deputado Estadual – PSDB
(Registra
presença
Deputado Nunes)

o

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
385/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
- Ampliação e reforma, incluindo
rede elétrica, da EEEF ELICE
BAPTISTA GÁUDIO, localizada
no bairro Serra Dourada II, no
município da Serra.
Sala das Sessões, 05 de maio de 2016.
BRUNO LAMAS
Deputado Estadual – PSB
JUSTIFICATIVA
O município da Serra com 553,5km², possui
476.428 habitantes aproximadamente, é o município
mais populoso do Espírito Santo, cortado pela BR
101, e muito conhecido por suas praias, indústrias,
comércio e outros.
O espaço escolar é fundamental para a
formação do ser humano devendo ser elemento de
atenção na relação dinâmica entre usuário e o
ambiente, precisa estar em constante movimento de
reestruturação, portanto, as questões pertinentes à
interação entre espaço físico, atividades pedagógicas,
comportamento humano devem ser observados em
todo processo de construção e reforma dos prédios
escolares.
A preocupação com o ambiente apropriado
para o desenvolvimento das atividades escolares,
visto que estes locais abrigam inúmeras pessoas com
a finalidade de adquirir conhecimento e cultura.
Assim, é necessário que a arquitetura destes prédios
esteja plenamente adequada para receber os
estudantes e possibilitar o máximo de condições de
aprendizagem.
Os avanços apresentados pela SEDU são
relevantes e apesar de estarem acontecendo, são
lentos, pois os desafios da educação brasileira
envolvem aspectos sociais, econômicos, políticos e
culturais, e tantos outros e no estado do Espírito
Santo não é diferente.
Considerando o entendimento desse governo
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e o olhar diferenciado com a educação e
principalmente com a infra-estrutura das escolas,
existe no município da Serra a EEEF Elice Baptista
Gáudio,
com aproximadamente 1.270 alunos
matriculados, situada no bairro Serra Dourada II, que
está necessitando de ampliação e reforma, incluindo
rede elétrica.
Diante dos registros acima, solicitamos da
Secretaria de Estado da Educação a obra da referida
escola, que irá beneficiar muitas crianças do bairro
Serra Dourada II.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
386/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
INDICAÇÃO N.º 387/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência,
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:
- Reforma da escola e cobertura da
quadra da EEEFM IRACEMA
CONCEIÇÃO SILVA, localizada no
bairro Chácara Parreiral, no
município da Serra.
Sala das Sessões, 05 de maio de 2016.
BRUNO LAMAS
Deputado Estadual – PSB
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reestruturação, portanto, as questões pertinentes à
interação entre espaço físico, atividades pedagógicas,
comportamento humano devem ser observados em
todo processo de construção e reforma dos prédios
escolares.
A preocupação com o ambiente apropriado
para o desenvolvimento das atividades escolares,
visto que estes locais abrigam inúmeras pessoas com
a finalidade de adquirir conhecimento e cultura.
Assim, é necessário que a arquitetura destes prédios
esteja plenamente adequada para receber os
estudantes e possibilitar o máximo de condições de
aprendizagem.
Os avanços apresentados pela SEDU são
relevantes e apesar de estarem acontecendo, são
lentos, pois os desafios da educação brasileira
envolvem aspectos sociais, econômicos, políticos e
culturais, e tantos outros e no estado do Espírito
Santo não é diferente.
Considerando o entendimento desse governo
e o olhar diferenciado com a educação e
principalmente com a infra-estrutura das escolas,
existe no município da Serra a EEEFM Iracema
Conceição Silva, com aproximadamente 1000 alunos
matriculados, situada no bairro Chácara Parreiral,
que está necessitando da cobertura da quadra e
reforma da escola.
Diante dos registros acima, solicitamos da
Secretaria de Estado da Educação a reforma da
referida escola, que irá beneficiar muitas crianças do
bairro Chácara Parreiral.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
387/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
INDICAÇÃO N.º 388/2016
Senhor Presidente:

JUSTIFICATIVA
O município da Serra com 553,5km², possui
476.428 habitantes aproximadamente, é o município
mais populoso do Espírito Santo, cortado pela BR
101, e muito conhecido por suas praias, indústrias,
comércio e outros.
O espaço escolar é fundamental para a
formação do ser humano devendo ser elemento de
atenção na relação dinâmica entre usuário e o
ambiente, precisa estar em constante movimento de

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no
uso de suas atribuições regimentais contidas nos
Artigos 141 e 174, aprovada pela Resolução nº 2.700,
de 15.07.2009, requer que seja encaminhada ao
Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, Dr.
Paulo César Hartung Gomes, a seguinte
INDICAÇÃO
A Deputada signatária vem, respeitosamente,
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reiterar a V.Exa. que o Governo do Estado determine
à
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca a compra de um
secador de café, um despolpador e implementos
agrícolas, para que promova um convênio de Termo
de Cessão de uso com a Prefeitura Municipal de
Irupi, para atender os agricultores familiares das
comunidades de Aventureiro e São José.
Senhor Governador,
A cafeicultura é uma atividade de destaque
no cenário nacional, visto que é grande geradora de
empregos e oferece uma importante contribuição para
o PIB do agronegócio do nosso Estado.
O setor cafeeiro brasileiro merece destaque
no agronegócio nacional por desempenhar um papel
fundamental tanto na geração de divisas para o país,
quanto na geração de empregos. O café está presente
em 1.700 municípios brasileiros e em 300 mil
propriedades (5 bilhões de pés), sendo grande
propulsor de desenvolvimento regional.
A produção de café de alta qualidade
depende do bom planejamento da colheita e do
processamento pós-colheita. Para que não haja perda
de qualidade, o café precisa ser submetido ao
processamento e/ou secagem no mesmo dia da
colheita.
A secagem é uma das etapas no
processamento do café que mais influencia nos
parâmetros de qualidade da bebida. Sendo assim, a
preservação dos grãos nessa etapa influencia
diretamente na valorização do produto final.
A secagem quando realizada de maneira incorreta
pode afetar a qualidade dos grãos, por meio de
modificações físicas, químicas e sensoriais
indesejáveis.
A melhoria da qualidade do produto tem sido
alcançada pela introdução do processo de despolpa
do café (i.e. descascamento, fermentação da
mucilagem e lavagem dos grãos). É importante a
utilização de novos equipamentos, como é o caso dos
despolpadores, para a melhoria da qualidade final do
produto.
O descascador de café foi criado para
dinamizar o processo de produção do café, faz parte
da terceira etapa dessa produção, dividida em três
máquinas: descascador, ventilador e separador.
Os referidos equipamentos fortalecerão as
atividades desenvolvidas pelos 400 agricultores
familiares das comunidades de Aventureiro e São
José, de forma a integrá-los à cadeia de agronegócios,
proporcionando-lhes aumento de renda e agregando
valor ao produto e à propriedade, mediante a
modernização do sistema produtivo, valorização do
produtor rural e a profissionalização dos produtores
familiares.
A agricultura familiar tem grande
importância na redução do êxodo rural e no potencial
de criar condições e oportunidades de trabalho e
sobrevivência no campo. Esta estrutura produtiva

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016
contribui para o desenvolvimento de municípios de
pequeno e médio porte em todas as regiões do
Estado.
Atualmente a agricultura familiar vem sendo
o centro das atenções, por ser um meio alternativo de
desenvolvimento para a zona rural, a qual tem
capacidade de diminuir a miséria, as desigualdades
sociais e econômicas e o mau uso dos recursos
naturais disponíveis, bem como, torná-la mais
resistente aos grandes mercados e mais eficiente
quanto a sua produtividade.
Esta é uma reivindicação da Prefeitura
Municipal de Irupi, dos Agricultores Familiares das
comunidades de Aventureiro e São José, do Sr.
Alexandre Alves e desta deputada.
Palácio Domingos Martins, 13 de abril de
2016.
LUZIA TOLEDO
Deputada Estadual – PMDB
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
388/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.o SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
INDICAÇÃO N.º 389/2016
Senhor Presidente:
Os Deputados abaixo assinados, no uso de
suas prerrogativas constitucionais e regimentais, em
especial, as previstas nos artigos 141, inciso VIII, e
174, ambos do Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, aprovado pela Resolução nº 2.700/2009,
requerem a Vossa Excelência, após ouvido o
Plenário, seja encaminhada à Mesa Diretora esta
Casa de Leis, a seguinte INDICAÇÃO:
Seja alterado o ato que disciplina o
uso das quotas parlamentares, no
sentido de inserir a previsão de
disposições
que
contemplem
permissão aos parlamentares para
utilização facultativa de parte da
referida quota, com objetivo de
confecção de informativos de
prestação de contas das atividades
parlamentares desenvolvidas no
exercício do mandato, a serem
editados,
periodicamente,
cujo
conteúdo seja de responsabilidade do
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respectivo Deputado Estadual e
segundo
modelos
previamente
contratados pela Administração
desta Casa de Leis com gráfica,
mediante
regular
processo
licitatório, nos termos das normas
inseridas no referido ato.
Assembleia Legislativa, 06 de maio de
2016.
JANETE DE SÁ
PADRE HONÓRIO
AMARO NETO
BRUNO LAMAS
DARY PAGUNG
DOUTOR HÉRCULES
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
ELIANA DADALTO
ENIVALDO DOS ANJOS
ERICK MUSSO
EUCLÉRIO SAMPAIO
FREITAS
GILSINHO LOPES
JOSÉ ESMERALDO
LUIZ DURÃO
LUZIA TOLEDO
NUNES
RAQUEL LESSA
SERGIO MAJESKI
Continuação da Indicação par que seja
alterado o ato que disciplina o uso das quotas
parlamentares, no sentido de inserir a previsão de
disposições que contemplem permissão aos
parlamentares para utilização facultativa de parte da
referida quota, com objetivo de confecção de
informativos de prestação de contas das atividades
parlamentares desenvolvidas no exercício do
mandato,

JUSTIFICATIVA
A presente indicação tem por escopo
concretizar antiga aspiração dos Deputados
Estaduais, no sentido de promover a alteração do ato
que disciplina o uso das quotas parlamentares,
inserindo a previsão de disposições que contemplem
permissão aos parlamentares para utilização
facultativa de parte da referida quota, com objetivo
de confecção de informativos de prestação de contas
das atividades parlamentares desenvolvidas no
exercício do mandato, a serem editados,
periodicamente,
cujo
conteúdo
seja
de
responsabilidade do respectivo Deputado Estadual e
segundo modelos previamente contratados pela
Administração desta Casa de Leis com gráfica,
mediante regular processo licitatório, nos termos das
normas inseridas no referido ato.
De fato, a prestação de contas das atividades
parlamentares desenvolvidas no exercício do
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mandato, além de constituir uma necessidade e até
uma realidade para muitos Deputados, pode ser
interpretado, a luz do Principio da Publicidade,
consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, e
sob certo ponto de vista, como uma obrigação dos
parlamentares para com o eleitorado, tendo em vista
que todo mandatário, neste caso o parlamentar, deve
prestar contas, por meio de informações, aqui
traduzidas no informativo, aos mandantes, que se
consubstancia, nesta ótica, na própria sociedade.
Por outro lado, a par dos informativos já
serem uma realidade para muitos Deputados, que
arcam com seu custo por meio dos seus recursos
particulares, a partir da implementação desta
indicação, o seu custeio poderá ser contemplado pelo
sistema de quotas, segundo os critérios do próprio
parlamentar . Isto evidencia que a presente indicação
não representará qualquer aumento das quotas
parlamentares, mas tão somente mais uma opção para
a sua devida utilização, conforme faculdade atribuída
a cada um dos parlamentares.
Também, cabe evidenciar que o conteúdo do
referido informativo será do próprio Deputado que
solicitar e autorizar a confecção do respectivo
informativo, sem embargo de que, se necessário,
sejam avaliados pela Secretaria de Comunicação
Social e pela Procuradoria da Assembleia Legislativa,
quando solicitado.
Assim, solicita-se o encaminhamento da
presente Indicação à Mesa Diretora desta Assembleia
Legislativa para análise e decisão, nos termos do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Em votação a Indicação n.º
389/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (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. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de requerer
a V. Ex.ª um minuto de silêncio pela morte da jovem
Ana Beatriz Pereira Frade, que habitava em
Guarapari e foi aluna da escola em que trabalhei por
muito tempo. Embora não fosse capixaba já morava
aqui com os avós há três anos. Foi tragicamente
assassinada no Rio de Janeiro em um bloqueio feito
pelos bandidos na Linha Amarela. Todos viram pela
televisão. Não trabalho mais na unidade da escola de
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Guarapari, mas era uma jovem muito promissora,
muito sonhadora, excelente aluna, que participava de
vários movimentos culturais na escola, segundo meus
colegas. Gostaria de requerer a V. Ex.ª um minuto de
silêncio.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Gostaria de estender este um
minuto de silêncio também pelo falecimento do
conhecido empresário Pedro Alcântara, um homem
que sonhava com o progresso do Espírito Santo e que
morreu muito cedo e foi enterrado hoje em São
Paulo.
Solicito a todos que, de pé, façamos um
minuto de silêncio. (Pausa)
(A Casa presta a homenagem)
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
justificação de voto.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, quero
fazer coro com as palavras do Senhor Deputado
Sergio Majeski.
Ficamos a cada dia, a cada semana,
preocupados com a falta de tranquilidade da
população brasileira e o excesso de violência na
nossa sociedade, levando as pessoas, sem nenhuma
motivação, exagerando-se do ódio ou de qualquer
tipo de comportamento não justificável, a executar
pessoas pelo simples prazer de praticar a violência.
Isso nos preocupa muito. Os estudiosos em
segurança apresentam estudos, vários, no sentido do
combate e no sentido, inclusive, de como as polícias
podem agir diante dessa violência. Em todos os
estudos observamos que se trabalha muito a visão de
se dar garantia individual e garantir os direitos
humanos dos agressores. Embora eu considere isso
válido, é preciso também que seja respondido como
vamos resolver esse problema. Qual é o estudo, a
prática, que podemos emitir para que possamos
debelar essa insegurança coletiva que vemos no
Brasil? Até porque – o Senhor Deputado Euclério
Sampaio é policial e sabe muito bem – a polícia
brasileira está sem ter como reagir diante das
cobranças tão exageradas que são feitas no combate à
questão da violência.
Observamos pela imagem, pelos filmes e até
presencialmente, quem vai aos Estados Unidos, que a
polícia de primeiro mundo, a americana, adota um
critério no combate à violência completamente
diferente das regras a que nossos policiais somos
submetidos. No Brasil, um policial, por qualquer ato
que comete, é processado e ridicularizado
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publicamente por estar agindo em defesa da
sociedade. E, às vezes, agindo na mesma altura da
agressão. O criminoso sai com a metralhadora, com o
facão ou com qualquer outro tipo de armamento e o
policial não pode abordá-lo, simplesmente, com uma
rosa, com uma flor. E se adota a mesma dosagem de
agressão é punido, a sua ficha pregressa é ultrajada e
fica impedido de ser promovido em sua própria
carreira.
Então acho que os estudiosos deviam
também criar uma forma de oferecer uma ideia para
que a polícia possa agir à altura do tanto de violência
que temos, haja vista que ontem a Justiça brasileira,
ridiculamente, concedeu direito de sair no Dia das
Mães a uma pessoa que matou o pai e a mãe, a
Suzane Von Richthofen. Estamos diante de uma
galhofa: a pessoa vai presa porque matou o pai e a
mãe e recebe um benefício da Justiça para ir para
casa no Dia das Mães.
Precisamos fazer com que as regras sejam
mais compreendidas pela população, e não apenas
que sejam ridicularizadas pelos criminosos, que
acabam rindo, como fez o rapaz que matou a jovem
de Guarapari. Foi preso, ficou morrendo de rir na
internet, comentando o fato de ter matado uma jovem
que estudava medicina, que tinha um futuro brilhante
pela frente e teve sua vida ceifada pela galhofa do
crime, sem nenhuma razão. (Muito bem!)
(Registram presença os Senhores
Deputados Marcos Bruno e Sandro
Locutor)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Não havendo mais
Expediente a ser lido, passa-se à fase das
Comunicações.
A pressa da Mesa no Expediente é para
proporcionar aos deputados tempo maior para usar a
tribuna.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Doutor Hércules.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor
Deputado Doutor Hércules chega à tribuna, soube
que ele deu um presente ao Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, um caneco.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –
Senhor Presidente, pela ordem! Estão pesando muito
na caminhada dele os dois títulos do Vasco. Vascaíno
está andando com dificuldade, carregar dois troféus é
difícil.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Antes de o Senhor Deputado
Doutor Hércules falar, que sei que hoje está muito
alegre, bem como o Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos e todos os vascaínos, digo que o Vasco ganhou
com mérito; agora, no computo geral, o Flamengo é
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campeão trinta e uma vezes e o Vasco vinte e quatro.
Então, o Vasco continua sendo vice do Flamengo.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –
O Flamengo tem quarenta anos a mais que o Vasco.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, há um
termo jurídico que usamos muito: jus sperniandi.
Esse é um termo em latim muito usado na linguagem
jurídica. Então, não responderei mais nada porque a
caneca na qual estou tomando água já diz realmente o
que eu poderia responder. Não há muita coisa a mais
a falar.
Assomamos a esta tribuna nesta tarde de
hoje, mais uma vez, na luta por um trânsito mais
seguro, para falar do Maio Amarelo, que estamos
ajudando. Essa é uma campanha de todos, não é uma
campanha que tem dono.
Também lembro que traremos a esta Casa
hoje, de acordo com o art. 112 do Regimento Interno,
a senhora Marizete de Oliveira Silva, chefe do
Núcleo Especial de Vigilância Sanitária do Estado,
que falará do trabalho realizado pela Vigilância
Sanitária do Estado.
Outro aviso aos nossos amigos, aos nossos
pares, e especialmente aos membros da Comissão de
Saúde, que amanhã cedo, às 9h, visitaremos as
instalações do Hospital Doutor Jayme Santos Neves,
na Serra.
Lembro, ainda, da campanha de vacinação.
Nós, brasileiros, não temos hábito de prevenção, mas
é preciso que trabalhemos nesse sentido, mesmo
porque o brasileiro que está nascendo hoje poderá
viver até cento e cinquenta anos, mas dependerá de
uma vida totalmente orientada, dependerá de
prevenção, porque, neste país, não temos nem esgoto.
E quando se fala em vacinação, ficamos triste
quando, muitas vezes, até o próprio Ministério da
Saúde não manda a vacinação de que precisamos ao
estado. Vale a pena recordar o público-alvo da
campanha da vacinação contra a gripe H1N1.
Crianças de seis meses a menores de cinco anos;
gestantes, mães no pós-parto, ou seja, a mãe que
ganhou neném até quarenta e cinco dias do parto;
jovens acima de sessenta anos, que é o nosso caso, do
Senhor Deputado Theodorico Ferraço e de outros
colegas - jovens acima de sessenta anos, está escrito
aqui, estou simplesmente lendo -; doentes crônicos,
ou seja, doença pulmonar, a que chamamos de DPOC
– Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica –, asma,
enfisema, enfim, qualquer tipo de desconforto
respiratório; portadores de condições especiais:
pessoas acamadas, pessoas que têm dificuldade de
chegar até o local de vacinação, às quais temos que
levar a vacinação até o lar, até o leito, se for o caso;
profissionais de saúde: todos que trabalham em
hospitais, em unidades sanitárias, em PAs. Enfim,
esse é o público-alvo que precisamos trabalhar na
vacinação para fazer a prevenção, porque a gripe
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H1N1 está matando mesmo.
Lembro que hoje o jornal A Gazeta traz uma
matéria interessante com o nosso amigo Antônio
Fiorot, prefeito de Pedro Canário, que descobriu um
inseto que fagocita, ou seja, come a larva do Aedes
aegypti. Então, até que enfim, está saindo uma
reportagem boa! É preciso que o Governo, que os
poderes públicos municipais, estadual e federal
possam olhar por uma ferramenta, por um inseto que
acaba deglutindo, fagocitando, comendo a larva,
diminuindo o perigo dessa gripe, que está matando
tanta gente.
Fiorot, meus parabéns! Água mole em pedra
dura, tanto bate até que fura! Trouxemos S. Ex.ª a
esta Casa, à Comissão de Saúde, várias vezes,
naturalmente, reconhecendo seu trabalho.
Muito obrigado! (Muito bem!)
(Registram presença o Senhores
Deputados Amaro Neto, Da Vitória e
Hudson Leal)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Pastor Marcos Mansur.
O SR. PASTOR MARCOS MANSUR –
(PSDB – Sem revisão do orador) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, colaboradores da Casa, imprensa, nossa
audiência na galeria, nossos telespectadores da nossa
brilhante TV Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo, e, principalmente, nossos amigos da
grande metrópole, a grande Cachoeiro de Itapemirim
e todo o Sul do Estado do Espírito Santo, nossos
internautas, meus cumprimentos.
Farei a repercussão da visita, a qual tenho
certeza de que os demais colegas também já devem
ter recebido, do nosso defensor público-geral, doutor
Leonardo Oggioni. Quero falar do trabalho brilhante
que ele vem desenvolvendo à frente da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo, e do pleito que a
Defensoria está fazendo.
Há um projeto desta brilhante agremiação
tramitando nesta Casa, o Projeto de Lei n.º 04/2016,
que trata de algumas mudanças e de algumas
conquistas as quais, diga-se de passagem, o doutor
Leonardo explicou-nos muito bem que não gerarão
despesa, nem nenhum aumento nos dotamentos
orçamentários, e que são perfeitamente plausíveis
para o melhor andamento do trabalho tão importante
que a Defensoria Pública presta aos cidadãos
capixabas, proporcionando o direito da defesa e o
direito da cidadania principalmente àquele cidadão,
àquela cidadã que não tem acesso a um advogado e
que não tem condições de pagar do próprio bolso, às
próprias custas, uma defesa em um determinado ou
eventual processo.
No Projeto de Lei n.º 04/2016, com muita
pertinência e com muita justiça, pleiteiam ao
Governo do Estado – e nisso cabe sensibilidade deste
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Governo – o aumento do número de defensores, que
hoje é muito deficiente. Estão com a metade daquilo
que demandam e daquilo que seria necessário para
atender aos nossos setenta e oito municípios.
Para terem uma ideia, hoje há apenas cento e
oitenta defensores no Estado do Espírito Santo,
quando são trezentos e vinte a trezentos e trinta juízes
e também promotores trabalhando no Estado. O ideal
seria que para cada promotor e para cada juiz
houvesse um defensor público para fazer o
contraponto dessa balança em favor daqueles que não
têm condições de pagar pelo advogado.
No Projeto de Lei n.º 04/2016, há três
grandes pleitos que vale a pena nós, deputados,
estarmos atentos, sensíveis à demanda dos defensores
públicos. Eles estão pleiteando um cargo de ouvidor,
que não gerará despesas no orçamento, um ouvidor,
que não têm e precisam, e farão a extinção de cinco
conselheiros. Hoje, são onze e, neste projeto, estão
enxugando para seis. Então, já equilibra essa balança
financeira. Eles preferem ter hoje um ouvidor para
democratizar mais o trabalho. Precisam também da
implementação da Escola de Treinamento de
Capacitação e de Qualificação, que chamam de
Escola Superior, para fazerem seus trabalhos.
O projeto está tramitando nesta Casa, e tenho
certeza de que, a hora que chegar o momento de
votarmos, esta Casa será sensível.
Concedo um aparte ao Senhor Deputado Da
Vitória.
O Sr. Da Vitória – (PDT) – Companheiro,
Senhor
Deputado
Pastor
Marcos
Mansur,
rapidamente quero somar com V. Ex.ª, tendo em vista
que sou ouvidor-geral da Casa e sei da importância
que é ter um ouvidor na instituição, então me somo
favorável.
Quero também comemorar este dia, porque
estamos sendo presididos de uma forma muito justa.
O SR. PASTOR MARCOS MANSUR –
(PSDB) – Muito obrigado! (Muito bem!)
(Registra
presença
o
Senhor
Deputado Gildevan Fernandes)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Está encerrado o prazo.
Passaremos a palavra ao Senhor Deputado Euclério
Sampaio. Não podemos conceder esse tipo de
manifestação fora do horário do relator.
O Sr. Da Vitória - (PDT) – Só para concluir,
Senhor Presidente.
Tudo bem, mas estou num aparte para
comemorar com V. Ex.ª o nosso Vasco, de ontem. V.
Ex.ª pode colocar sanções, que já estou feliz pela
vitória.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
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ANJOS - PSD) – Gostaria de avisar aos funcionários
da portaria que servidores de deputados não podem
mais ficar em plenário batendo papo. Qualquer
assunto tem que ser na sala ao lado, porque o
Plenário está muito cheio de funcionários e isso não é
permitido pelo Regimento.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Posso ceder para o
Senhor Deputado Marcelo Santos?
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Euclério Sampaio.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Hoje, não. Só na quarta-feira.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Tudo bem! Declinarei.
Quero registrar a presença do presidente que,
de fato, quer dar um golpe. S. Ex.ª está igual ao
Waldir Maranhão, em Brasília.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – E seria um bom presidente, se
fosse.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Marcelo Santos.
O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, inicio a
minha fala agradecendo o gesto do Senhor Deputado
Euclério Sampaio, que quis me ceder o seu tempo
para que eu pudesse me manifestar sobre uma ação
positiva que conquistamos. Senhor Deputado
Euclério Sampaio, muito obrigado, mesmo tendo
respondido o presidente da Mesa e seu auxiliar,
Senhor Deputado Sergio Majeski, dou-me por
satisfeito, até porque também estou na fase dos
Oradores Inscritos e aqui me manifesto.
Mas o que quero dizer às Senhoras
Deputadas e aos Senhores Deputados, e em especial a
você, cidadão da nossa cidade de Cariacica, é que na
próxima quinta-feira, às dez horas da manhã, no Ifes
de Cariacica, em frente ao Terminal de Itacibá,
daremos ordem de serviço para o reinício das obras
da rodovia José Sette.
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, minha
ânsia para me manifestar era para comemorar com os
colegas deputados essa vitória. Uma conquista,
Senhor Deputado Euclério Sampaio, feita a várias
mãos.
Agradeço aos Senhores Deputados José
Esmeraldo, Euclério Sampaio, Sandro Locutor,
Marcos Bruno, Amaro Neto, Gilsinho Lopes, Janete
de Sá, Doutor Hércules, Hudson Leal, Dary Pagung,
Freitas, Enivaldo dos Anjos, Pastor Marcos Mansur,
ao líder do governo e ao vice-líder, Eliana Dadalto,
Raquel Lessa, Luiz Durão, enfim agradeço a todos os
colegas deputados, a todos indistintamente! Todos os
deputados, quando neste plenário travamos batalha,
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em especial quando buscamos melhorias para os
municípios, e na nossa luta por melhores condições
para a cidade de Cariacica nenhum parlamentar nos
falta o apoio.
Foi assim quando começamos a debater o
binário, que acontecerá agora, da rodovia José Sette,
Senhor Deputado Edson Magalhães, a quem também
agradeço. Foi assim na rodovia Leste-Oeste; na
avenida Alice Coutinho Santos, na avenida BeiraMar de Porto de Santana, na construção do novo
Estádio Estadual Kleber Andrade, na construção do
Faça Fácil, no dinheiro que liberamos para a
prefeitura construir o PA do trevo, no dinheiro que
liberamos para a prefeitura pavimentar ruas e
avenidas. E se esse dinheiro ainda não chegou a sua
rua, foi porque o prefeito não escolheu o seu bairro.
Mas colocamos dinheiro. Colocamos dinheiro!
Como agora, na nossa intervenção, fizemos
audiência pública, Senhor Deputado Amaro Neto,
fomos ao governador – e não foi uma, nem duas e
nem três; foram dezenas de vezes -; ao secretário de
Estado de Transportes; ao senhor Halpher Luigi,
diretor do DER. Visitamos as comunidades do
entorno de Itacibá, mas não foi em vão nossa luta.
Não estou aqui recebendo o prêmio
empreendedor. Estou vindo aqui entregar um prêmio
para Cariacica, porque quem merece prêmio é o
cidadão, que ao longo dos cento e vinte e seis anos de
existência da nossa cidade, persegue o sonho de
transformar a cidade num lugar melhor de se viver,
sem brincadeira de fantasia, de entrar numa unidade
de saúde, de receber prêmio empreendedor enquanto
a saúde vai mal, enquanto as pessoas morrem no PA.
Quero que você esteja no Ifes, quinta-feira, às
10h, onde o Governador do Estado, o secretario de
Transportes e o representante do DER estarão
presentes. Todos estão convidados porque o Governo
do Estado dará ordem de serviço do reinício das
obras da rodovia José Sette. Uma rodovia importante
que, com seu inicio e paralisação, prejudicou muito a
grande Itacibá, que possui um comércio pujante. O
comerciante tem razão de xingar, de falar mal; e o
morador, da mesma forma. Mas, agora, reiniciará a
obra, e, se Deus permitir, teremos o início, o meio e o
fim de uma obra importante, que melhorará a
qualidade de vida, não só da grande Itacibá, mas de
tantos outros bairros, até chegar à BR-262, na divisa
com Mucuri, com Alto Laje, com Porto de Santana.
Enfim, é uma obra importante que atenderá a dezenas
de bairros às margens dessa importante rodovia José
Sette. (Muito bem!)
(Registra
presença
Deputado Luiz Durão)

o

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – 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, aos
funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela
TV Ales.
A história muitas vezes parece cíclica. De
tempos em tempos, vemos algumas coisas se
repetirem e, apesar do tempo, nos remonta a uma
situação muito parecida.
Muito provavelmente, aqueles que, quando
estudaram, gostavam de história, ou aqueles que até
hoje leem sobre a origem da República, sobre a
democracia, conhecem ou já ouviram falar sobre as
Catilinárias de Cícero, um senador romano, de quase
dois mil anos atrás. As Catilinárias, na verdade, são
quatro discursos que Cícero proferiu no Senado
romano – Cícero então senador, jurista e escritor –
sobre Catilina. O senador Lúcio Sérgio Catilina, que
tramava, de forma obscura, contra a República
romana.
No início do seu primeiro discurso, Cícero
diz:
Até quando, Catilina, abusarás da
nossa paciência? Por quanto tempo
ainda há de zombar de nós a tua
loucura? A que extremos se há de
precipitar
a
tua
audácia
desenfreada? (….) Nem os temores
do povo, nem a confluência dos
homens honestos, neste local
protegido do Senado, nem a
expressão do voto destas pessoas,
nada consegue te perturbar?
Não percebes que teus planos foram
descobertos? Não vês que tua
conspiração foi dominada pelos que
a conhecem? Quem, entre nós,
pensas tu que ignora o que fizestes
na noite passada e na precedente,
onde estiveste, a quem convocaste,
que deliberações foram as tuas?
Oh, tempos, oh, costumes!
Esse é o início do primeiro discurso de
Cícero no Senado Romano, falando sobre Catilina e
sobre as armações dele contra a República.
Dois mil anos depois, no Brasil, o discurso de
Cícero poderia ser proferido em várias casas,
instituições brasileiras e principalmente no Congresso
Nacional, com uma diferença: Cícero se referia a
apenas um senador da República Romana que
tramava contra a república de forma obscura. No
Brasil, temos Catilinas espalhadas por todas as
instituições e não apenas no Senado e na Câmara.
Temos Catilinas em praticamente todos os poderes e
de formas diversas. Temos Catilinas que não só
tramam contra a República, mas que tramam contra o
povo, que tramam contra a Constituição, e que
tramam contra a democracia o tempo inteiro.
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Infelizmente, o nosso povo, tal quais muitos
romanos, na época, não conseguiam entender.
Catilina era um senador populista que comprava e
que corrompia as pessoas na tentativa de usurpar o
poder. Hoje, quando vimos o que aconteceu
novamente na Câmara, vimos como se abusa do
povo, como se abusa da república. Cícero dizia: Até
quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? É isso
que o povo se pergunta: Até quando os homens
públicos desta República abusarão da cara do povo e
até que ponto o povo suportará tanto abuso?
Pedi um minuto de silêncio por aquela moça
– mais uma – que morreu, no Rio de Janeiro,
assassinada, nesse final de semana. Infelizmente, o
povo não consegue entender que todos os problemas
que vive, seja a violência, seja a falta de saúde ou o
transporte decadente, têm a ver com tudo isso que
presenciamos. Não há fato separado entre aquilo que
acontece
no
Congresso,
nas
Assembleias
Legislativas, nas Câmaras Municipais e no Poder
Judiciário e o drama que o povo tem que enfrentar
cotidianamente.
Se o povo conhecesse a história de Cícero,
provavelmente, perguntar-se-ia, não usando o nome
Catilina, mas o nome enes homens públicos
espalhados pelo País: Até quando abusarão da
paciência do povo?
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado José Esmeraldo.
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, aqueles
que nos assistem através da TV Ales e da TV
Educativa, nossas queridas taquígrafas, taquígrafos e
profissionais da comunicação, volto a assomar à
tribuna para me reportar a esse acontecimento triste
que houve no Rio de Janeiro.
Uma jovem do nosso Estado, com toda a
juventude e com todos os pensamentos voltados ao
crescimento, estudante de pré-vestibular para
medicina e moradora de Guarapari, foi barbaramente
assassinada por um jovem de dezoito anos, no Rio de
Janeiro. Infelizmente, não é apenas este caso. Há
dezenas de casos.
Inclusive, o Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos repercutiu o caso da Suzane Von Richthofen
que, juntamente com o namorado, assassinou os pais,
que estavam dormindo.
Recentemente, outra filha, de dezessete anos,
abriu espaço para que marginais entrassem em casa;
quebraram o pai todo, cabeça, etc. etc. E o pior de
tudo isso é que nada acontece. Nada acontece! Nada
acontece porque a lei é frouxa. A lei não prende
ninguém. Essa lei dá cobertura à bandidagem. Porque
se uma pessoa dessas tomasse, pelo menos, trinta
anos de cadeia garanto que ninguém entraria mais
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nesse procedimento. Mas a lei é frouxa.
Vemos que a Polícia Militar prende o
bandido e no outro dia o bandido está solto. Estamos
vendo isso com todas as letras. Tira até a autoestima
do policial. Não adianta prender. Prende e solta;
prende e solta. Temos que mudar o Código Penal.
Não pode ser do jeito que está. É por isso que cada
dia que passa está havendo improgressão geométrica.
Nem é aritmética, é geométrica. As pessoas
morrendo. As pessoas saem de casa e não sabem se
voltam. Infelizmente.
Por quê? Porque a bandidagem está solta. Em
todos os lugares há bandidos armados e prontos para
matar. E as pessoas não têm condições de enfrentar
esse tipo de violência. Por isso nós, como
representantes de uma parcela significativa da
população, viemos à tribuna desta Casa para dar o
nosso grito.
É necessário que haja modificação na lei.
Tem que deixar preso! Essa Suzane que tomou trinta
e nove anos de prisão, sairá agora com um sexto da
pena. Estará tranquila. Inclusive tem várias regalias.
Que injustiça é essa? Que país é esse? Que leis são
essas? E a população morrendo!
Quando morre um policial, como acontece no
Rio de Janeiro, onde morreram cinquenta e cinco
policiais, ninguém dá cobertura à viúva. Ninguém dá
cobertura à viúva! Mas quando um policial se
defende e mata o bandido vêm várias instituições
contra. Quero ver agora! Como estão as famílias dos
cinquenta e cinco policiais que morreram a serviço da
sociedade? Como está a família deles? O filho, a
filha, a mulher? Isso tem que ser visto.
Infelizmente, estamos em um país que a lei
realmente é favorável à bandidagem. (Muito bem!)
(Registra
presença
o
Deputado Bruno Lamas)

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Freitas.
O SR. FREITAS – (PSB – Sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, querido povo capixaba,
inicialmente, nesta segunda-feira, usando este
oportuno momento da fase das Comunicações,
gostaria de comunicar a esta Casa, aos nobres colegas
e a toda a sociedade sobre um seminário que
participei no final da última semana, nos dias 05, 06 e
07, quinta, sexta e sábado.
O Seminário aconteceu na capital deste país,
Brasília. O Seminário foi idealizado, muito bem
pensado e bem organizado pela Fundação João
Mangabeira, ligada ao Partido Socialista Brasileiro,
meu partido, partido ao qual pertenço, que tem como
presidente nacional o nosso ex-governador José
Renato Casagrande que, brilhantemente, o presidente
da Fundação, junto com a diretoria do partido,
organizou um seminário para os pré-candidatos e pré-
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candidatas a prefeitos e prefeitas do partido, em
âmbito nacional. Tivemos mais de oitocentos e
cinquenta membros filiados de todo o país
participando desse seminário em Brasília na quintafeira, na sexta-feira e no sábado, dias 5, 6 e 7 do mês
de maio, seminário que teve como título: Cidades
Inclusivas. Foi de extraordinário aproveitamento por
todos que puderam participar do evento. Um
seminário dedicado a exposições e debates acerca do
processo eleitoral deste ano, com análises de
renomados profissionais da ciência política,
sociologia, comunicação e marketing para melhor
compreender o cenário político, econômico e social
do povo brasileiro e de como despertar os eleitores
para o novo pacto de poder e de gestão.
Foi muito discutido um tema que nós já
abordamos nesta Casa, debatemos com intensidade e
debatemos na sociedade, principalmente no nosso
reduto, nas agendas que nós estabelecemos no reduto,
Senhor Deputado Edson Magalhães, que me ouve
com muita atenção, sobre o pacto federativo, sobre a
distribuição dos recursos que nós, brasileiros, como
um todo pagamos ao Governo Federal, a distribuição
dos recursos, a aplicação desses recursos. É muito
necessário que um novo pacto federativo seja
priorizado nas reformas pelas quais o povo clama há
mais de vinte anos e que não acontece em nosso país.
Foi um dos temas de debates no Seminário Cidades
Inclusivas, da Fundação João Mangabeira.
Também tivemos espaço para apresentação
de cases de sucesso, cases de boa gestão e pudemos
contar com a apresentação do prefeito da cidade de
Passo Fundo, uma gestão altamente inclusiva, com
programas e políticas públicas de grande alcance da
sociedade. Prefeitura e governo municipal avaliado
positivamente por mais de noventa por cento.
Tivemos, ainda, delegações de todos os estados, mas
com ênfase para a delegação do Estado do Espírito
Santo, com mais de vinte e sete participantes.
Enalteço, ao final, a organização, a liderança
e a articulação do presidente da Fundação João
Mangabeira, nosso líder capixaba e o ex-governador
José Renato Casagrande. Foi extraordinário. Foram
três dias de grande aprendizado. Não tenho dúvida de
que quem pôde participar desse evento tem uma nova
visão de gestão e de políticas públicas para o nosso
país e para os nossos municípios.
Tenho dito. Muito obrigado, Senhor
Presidente. (Muito bem!)
(Registram presença os Senhores
Deputados Doutor Rafael Favatto e
Raquel Lessa)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Dary Pagung.
O SR. DARY PAGUNG – (PRP – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Deputado
Enivaldo dos Anjos, Senhoras Deputadas e Senhores
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Deputados presentes, trago nesta tarde o resultado da
nossa audiência pública no município de Itaguaçu.
Mas, primeiramente, agradeço à Comissão de
Finanças, aos Senhores Deputados Edson Magalhães,
Hudson Leal, Freitas, Almir Vieira e Euclério
Sampaio e à Senhora Deputada Luzia Toledo
por terem aprovado essa audiência para tratar de
empréstimos e financiamentos realizados pelas
instituições financeiras. As instituições foram:
Banestes, Bandes, Banco do Brasil, Sicoob e as
empresas e produtores rurais no município de
Itaguaçu, onde compareceram mais de trezentos e
cinquenta produtores rurais, junto com o prefeito
Darly Dettmann, todos os vereadores de Itaguaçu, de
Itarana, de Laranja da Terra e do município de Baixo
Guandu.
O prefeito Darly Dettmann passou diversas
fotos mostrando que todos os rios, os riachos daquele
município já secaram, Senhor Deputado Edson
Magalhães. Os produtores rurais estão passando por
uma situação muito difícil. O produtor, hoje, está
tendo muita dificuldade de pagar suas dívidas, seus
financiamentos. Foi com esse intuito que levamos à
Comissão de Finanças desta Casa para discutir o
financiamento para os produtores rurais daquela
região. Os produtores não querem anistia; sabem que
é muito difícil a anistia. Mas querem, de fato, uma
resposta dos bancos, os quais estavam todos
representados. Querem uma resposta que facilite o
seu endividamento.
Senhores Deputados e Senhoras Deputadas,
foi uma audiência muito boa e produtiva. Tivemos
também a participação do secretário da Casa Civil,
Senhor Paulo Roberto Ferreira. E no mesmo dia
dessa audiência, o governador Paulo Hartung baixou
o Decreto n.º 619.S, do dia 05 de maio agora, que
declara situação de emergência em todo o território
do Espírito Santo, afetado pela estiagem, conforme
Instrução Normativa n.º 01/2012, do Ministério da
Integração Nacional.
Primeiro, quero dizer aos produtores rurais
que precisamos, Senhor Deputado José Esmeraldo,
comprar essa briga. Os produtores rurais, hoje,
perderam setenta, oitenta por cento da sua safra de café,
não tem água. Você vê a história da estiagem do
Espírito Santo, é a maior seca depois de 1963, e olhem
que eu não tinha nem nascido ainda.
Os produtores rurais estão passando, Senhora
Deputada Raquel Lessa, por uma situação terrível.
Passei no seu município essa semana e pude constatar
não só nos municípios de Itaguaçu, Itarana, Baixo
Guandu, Laranja da Terra, aquela região, mais a
região noroeste do Espírito Santo: Vila Pavão, Nova
Venécia, aquela região toda está tendo uma
calamidade muito grande, a região do Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos.
Precisamos, junto com o secretário da
Agricultura, Senhor Octaciano Neto, trabalhar em
prol desses produtores que estão desesperados.
Produtor rural não sabe dever a ninguém. Produtor
rural só sabe trabalhar no dia a dia, só sabe plantar,
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colher, capinar, roçar, não sabe dever a ninguém.
Precisamos trazer para esta Casa, para o
Governo do Estado, chegar até à União e dizer que os
produtores rurais estão pedindo socorro. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – A Mesa cumprimenta o Senhor
Deputado Dary Pagung pelo pronunciamento e
também agradece ao governador do Estado e ao
secretário Octaciano Neto pelo decreto de calamidade
que viabilizou a possibilidade dos produtores
renegociarem suas dívidas, já que não há a mínima
possibilidade de ninguém fazer pagamento em face
de mais de sessenta por cento da queda da produção.
Lerei, a seguir, o que viabilizou a
possibilidade de os produtores renegociarem suas
dívidas, já que não há a mínima possibilidade de
ninguém fazer pagamento em face de mais de
sessenta por cento de queda da produção.
Senhora Deputadas e Senhores Deputados:
ATO N.º 2723/2016
A MESA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições regimentais, resolve
distribuir as vagas partidárias para a
Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada pela Resolução n.º 4.298, de
03 de maio de 2016, para apurar
denúncias de maus tratos contra
animais, da seguinte forma:
PARTIDO
VAGAS
PMN(autora)... .....01
SD...........................01
PMDB....................01
PTN.......................01
REDE...................01
Palácio Domingos Martins, em 09
de maio de 2016.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente
ENIVALDO DOS ANJOS
1º Secretário
CACAU LORENZONI
2º Secretário
Os Senhores Deputados, líderes desses
partidos, já podem fazer a indicação a partir da leitura
desse Ato.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Senhor Presidente, pela ordem! É só para cobrar da
Mesa Diretora que o substituto do Senhor Deputado
Rodrigo Coelho, na Comissão de Infraestrutura, até
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hoje não foi indicado pela Mesa. Minha cobrança é
essa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Mas é a Mesa que indica? Não. É
bloco.
O SR. EDSON MAGALHÃES – (PSD) –
Não chegou à Mesa para indicarmos.
Estou aproveitando o Senhor Carlos Eduardo
Casa Grande para cobrar, por que isso tem quanto
tempo? Mais de dois meses.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – O PMDB se interessa em indicar?
E depois do PMDB, o PRP? O partido tem interesse
em indicar?
O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Senhor
Presidente, teria como deixar essa vaga aberta até o
Senhor Deputado Almir Vieira voltar?
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – O problema é o seguinte: quando
foi formada a comissão, era por bloco.
O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Sim.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Houve desistência, então, tem que
ser pelo partido. Estamos fazendo pelos partidos
maiores, porque precisamos preencher para efeito de
a comissão poder funcionar, porque a ausência de um
membro às vezes prejudica o quorum da comissão.
O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Gostaria
de ter a oportunidade de me reunir com o Senhor
Deputado Almir Vieira antes de indicar.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Vamos fazer essa indicação na
quarta-feira.
A Secretaria da Mesa fica alertada de que, na
quarta-feira, o PRP, que tem dois membros, vai
decidir se indica ou se passa a vaga a outro partido.
V. Ex.ª pega pelas bancadas os partidos que têm mais
deputados.
O SR. DARY PAGUNG – (PRP) –
Obrigado, Senhor Presidente.
A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Senhor
Presidente, pela ordem! O Solidariedade indica o
Senhor Deputado Amaro Neto.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – À Secretaria para anotar o nome
do Senhor Deputado Amaro Neto, indicado para a
CPI dos Maus Tratos contra Animais.
O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) –
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Senhor Presidente, pela ordem! Agradeço a V. Ex.ª,
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, que ora
preside esta Assembleia.
Senhor Presidente, quero apenas fazer um
questionamento à Mesa Diretora porque, conforme
requerimento de minha autoria, quase oito meses
depois após este deputado ter ingressado no
Ministério Público com uma ação de crime de
responsabilidade contra o senhor Paulo Ruy Valim
Carnelli, secretário de Transportes e Obras Públicas,
chegaram às minhas mãos as informações que havia
solicitado. Porém, as informações que chegam,
sempre, do governo, vêm naquelas informações todas
técnicas e burocráticas, sem nota explicativa e sem
detalhamento.
Queria consultar a Mesa Diretora se a
Assembleia Legislativa possui, em seus quadros,
algum engenheiro ou algum técnico nessa área
referente ao pedido de informação, para que possa
auxiliar esse signatário na identificação, no
detalhamento técnico e nas informações plausíveis do
pedido ora encaminhado a esse signatário.
Se V. Ex.ª puder consultar e, posteriormente,
me dar a resposta, agradeço. Isso evita que eu faça
novos questionamentos. Tentam burlar as
informações de todas as maneiras em um desrespeito
claro a esta Casa, em um desrespeito claro não só a
este Parlamentar, mas à Casa, que aprova os
requerimentos de informação dos Senhores
Deputados à unanimidade. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – À Secretaria para providenciar o
ato de indicação de um servidor engenheiro nos
quadros da Assembleia Legislativa, para assessorar o
Senhor Deputado Sandro Locutor. Quero assinar o
ato ainda nesta sessão.
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de reforçar
as palavras do Senhor Deputado Sandro Locutor, que
disse que há, às vezes, a necessidade de um
engenheiro até para interpretar as informações que
chegam. Muitas vezes, as informações vêm de forma
superficial, que não atendem, de forma nenhuma,
aquilo que foi demandado às secretarias. Sem contar
que a demora em responder continua existindo.
Então, gostaria de reforçar aquilo que o
Senhor Deputado Sandro Locutor disse e também
dizer que, se a Mesa não tem a possibilidade de
requerer às secretarias, que elas respondam o que os
deputados perguntam de uma forma clara, consistente
e que esclareça, efetivamente, as dúvidas que os
deputados têm. Imagino que não seja um problema só
em relação aos requerimentos que fazemos. Isso deve
ocorrer com outros deputados.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
(Registram presença os Senhores
Deputados Gilsinho Lopes e Luzia
Toledo)
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Vamos deixar em mesa para
analisar, mas a Mesa não tem como interferir nas
respostas. Não podemos fazer este pedido em face de
que é um ato de decisão de quem responde, mas
colocaremos em análise e responderemos V. Ex.ª
amanhã.
Findo o tempo destinado à fase das
Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º,
da Constituição Estadual, do veto total aposto ao
Projeto de Lei n.o 496/2015, de autoria da Senhora
Deputada Luzia Toledo, que denomina Professor
Arabelo do Rosário o nome do Colégio Estadual do
Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 06/01/2016.
Mensagem de Veto n.º 123/2016, publicada no DPL
do dia 12/04/2016. Parecer n.º 178/2016, da
Comissão de Justiça, pela manutenção do veto total.
(Veto vencido em 07/04/2016)
Em discussão o veto. (Pausa)
Não havendo oradores que queiram discutilo, declaro encerrada a discussão.
Em votação o veto total aposto ao Projeto de
Lei n.º 496/2015.
O presente veto exige votação nominal, que
será realizada utilizando-se o painel eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
ao veto votarão SIM; os que forem contrários votarão
NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, o PDT,
até em homenagem a Arabelo do Rosário, que foi um
grande homem na área da educação e que prestou
relevante serviço ao Estado do Espírito Santo, orienta
o voto NÃO. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Fica devidamente esclarecido, líder
do governo e vice-líder, que a manifestação do
Senhor Deputado Euclério Sampaio é pelo voto
NÃO, para rejeitar o veto.
A liderança do governo vai encaminhar?
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado Erick
Musso, pela vice-liderança.
O SR. ERICK MUSSO - (PMDB) – Senhor
Presidente, pela ordem! O Senhor Deputado Gildevan
Fernandes encaminhará pela liderança.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Já está em encaminhamento em
Plenário, já está aberta a votação. S. Ex.ª pode fazer o
encaminhamento, mas os Senhores Deputados podem
ir votando.
Está aberta a votação.
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O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Veja bem,
se estamos em momento de encaminhar, é momento
de encaminhar. Votar é outro momento.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Não, não está em encaminhamento.
É encaminhamento de Plenário. Já está em votação.
O SR. GILDEVAN FERNANDES
(PMDB) - Não pode estar em votação.

-

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Lógico que pode.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – V. Ex.ª está suplantando a fase. Se a fase
é de encaminhamento, não pode ter votação.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - V. Ex.ª está nervoso por quê?
O SR. GILDEVAN
(PMDB) - Não. Estou falando.

FERNANDES

-

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Converse calmamente. Já iniciei a
votação. Estou explicando que já iniciei a votação. V.
Ex.ª pode encaminhar, como qualquer deputado,
durante a votação.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – Mas isso está errado, Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Não está errado.

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Não tem quorum para
votar. Não têm onze deputados presentes.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Não é quorum. Já está aberto.
Verificaremos depois. Se não houver número,
diremos que não teve número.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! Não
podemos estar em momento de votação, porque não
temos quorum. Quanto houver quorum, gostaria de
ter a palavra para encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Senhor Deputado, V. Ex.ª tem que
ser mais atento com a liderança. V. Ex.ª estava
conversando e eu estava perguntando se o líder do
governo iria encaminhar. Quando fizemos a
verificação de quorum para votação, já havia quorum.
Acendemos para iniciar a votação e estou alertando o
líder e vice-líder. O Senhor Deputado Euclério
Sampaio, inclusive, quando veio aqui, já havia
ouvido o encaminhamento. Por isso perguntei se o
vice-líder encaminharia, porque tínhamos quorum,
então, iniciei a votação.
O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – Gostaria de fazer o encaminhamento
quando tivéssemos quorum. Tão logo houver
quorum, farei o encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Já tem quorum.

-

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) – Não estou não!

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – V. Ex.ª vai encaminhar em nome
do PMDB?

O SR. GILDEVAN FERNANDES
(PMDB) – O senhor está agindo errado.

O SR. GILDEVAN FERNANDES (PMDB) – Temos um momento de encaminhamento
depois que se abre a votação. Conto com o bom senso
de V. Ex.ª.
Obrigado pela palavra.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - V. Ex.ª pode encaminhar. Está
aberta a votação. Pode encaminhar.
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! Somente peço para o
Senhor Deputado Gildevan Fernandes responder
presença, porque não pode falar ausente.
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS
ANJOS - PSD) - Além disso. Estou deixando falar,
considerando que S. Ex.ª é do Norte.

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – Sim,
peço a palavra para fazer o encaminhar votação como
autora e como líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Concedo a palavra a Senhora
Deputada Luzia Toledo.
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB - Sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, esse projeto é
muito importante. E agradeço aos Senhores
Deputados às e Senhoras Deputadas que me
perguntaram por que foi vetado.
Estive com o governador conversando sobre
esse veto porque conhecendo o professor Arabelo
como conheci, ele foi presidente várias vezes do
Lions, foi professor do Colégio Estadual do Espírito
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Santo, que sempre foi referência, desde minha
juventude, no Estado. Na verdade, recebi vários
pedidos, inclusive do doutor Luiz Buaiz, uma das
maiores figuras neste Estado, respeitado por todos
não só como médico, mas como humanista que é; foi
deputado federal, uma grande figura...
Mas, entendo que o governador Paulo
Hartung, o Estado vai me dar esse bônus, claro, e o
nome do professor Arabelo nominará outra
instituição educacional neste Estado, de igual
proporção, mas não com a história que tem o Colégio
Estadual.
Agradeço muito às manifestações de meus
colegas, mas concordei com o governo e com a
procuradoria, considerando que o nome Colégio
Estadual já está dentro das mentes dos ex-alunos e
dos alunos atuais do Colégio Estadual. Então, com
certeza, daremos o nome Professor Arabelo à outra
instituição educacional.
Portanto, encaminho pela manutenção do
veto.
Muito obrigada, Senhor Presidente Enivaldo
do Anjos, que fez aniversário ontem. Meus parabéns,
novamente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Obrigado.
O PMDB encaminha pelo voto SIM.
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – O Senhor Deputado Gildevan
Fernandes pediu a palavra primeiro. Se S. Ex.ª
concordar que V. Ex.ª faça uso da palavra antes
dele...
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) –
Pode ser V. Ex.ª, Senhor Deputado Gildevan
Fernandes. Vou ouvir primeiro.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) –Lembrando que o PMDB já
encaminhou e que só os líderes podem encaminhar
votação.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gildevan Fernandes.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB – Sem revisão do orador) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, fico feliz que a própria autora
compreendeu as razões do veto e também se
manifestou pela aprovação e manutenção do veto.
Acrescento as observações trazidas nas
razões do veto.
Há de considerar um elemento
histórico-cultural que envolve a
denominação do Colégio Estadual do
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Espírito Santo, como segue: com o
nome de Gymnasio do Espírito
Santo, foi fundado em 24 de outubro
de 1906, como escola masculina
equiparada ao Pedro II, do Rio de
Janeiro. Ao longo do tempo, o
Gymnasio,- o ginásio com ípsilon e
m, depois ginásio dentro do nosso
português legítimo - depois Ginásio,
depois Colégio Estadual do Espírito
Santo faz parte do legado cultural da
educação capixaba e brasileira.
Mudar seu nome é fragmentar sua
história, história constituída e vivida
por muitos homens e mulheres, dos
quais o Espírito Santo se orgulha.
Reconhece-se que o Professor
Arabelo do Rosário é um desses
nomes ilustres, digno de todo
respeito e de toda valorização do
povo capixaba, quer como professor
ou como administrador, político,
Secretário de Estado da Educação,
dentre outros títulos. Por tudo isso, o
seu nome pode ser perpetuado em
outra escola, inclusive numa Escola
do Programa Escola Viva desta
Secretaria de Estado da Educação.
Então, essas são as ponderações do
Governador do Estado acolhendo a sugestão da
Secretaria de Educação do Estado.
Contamos com a compreensão e o apoio dos
nobres Senhores Deputados e Senhoras Deputadas
pela manutenção do veto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – O Senhor Deputado líder do
governo encaminha voto SIM.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem!
Finalizando, agradeço a sensatez, o equilíbrio e a
sabedoria da Senhora Deputada Luzia Toledo,
grandiosa líder do PMDB, como autora dessa
proposta interessante que homenageia um cidadão
ilustre da história do Espírito Santo. Mesmo assim, S.
Ex.ª compreendeu e está apoiando o veto aposto à
matéria pelo Senhor Governador.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – A Senhora Deputada Luzia Toledo
encaminhou como autora do projeto. Pode, então, um
deputado do PMDB encaminhar pela liderança.
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Acho plenamente
correto o veto porque o Colégio Estadual do Espírito
Santo é uma tradição. Mudar o nome do Colégio
Estadual do Espírito Santo para qualquer outro nome
traria, para a comunidade escolar, um desconforto.
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A Senhora Deputada Luzia Toledo foi
inteligente.
Quando houve esse veto, Senhora Deputada
Luzia Toledo, foi ótimo para V. Ex.ª porque a
população de Vitória, digo isso porque sou da região,
não concorda e não aceita retirar o nome Colégio
Estadual do Espírito Santo para colocar qualquer
outro nome.
O nome Arabelo do Rosário é de primeira
linha, mas dariam uma missão diabólica ao Professor
Arabelo, como era chamado, colocando seu nome no
Colégio Estadual.
O nome do Colégio Estadual realmente não
pode ser nunca mudado. O Colégio Estadual do
Espírito Santo tem que ser sempre Colégio Estadual
do Espírito Santo e nenhum outro. Eu, por exemplo,
voto contra e me pronuncio contra.

Lorenzoni, Da Vitória, Doutor Rafael
Favatto, Janete de Sá, Gilsinho
Lopes, Luzia Toledo, Marcos Bruno,
Padre Honório e Theodorico Ferraço)

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Fizemos encaminhamento de
acordo com a democracia. Encaminhou o líder do
governo, pelo governo; encaminhou a Senhora
Deputada Luzia Toledo, como autora; encaminhou o
Senhor Deputado José Esmeraldo, como deputado da
bancada do PMDB.

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Votaram SIM dezoito Senhores
Deputados; votou NÃO um Senhor Deputados; uma
abstenção do Presidente, regimentalmente impedido
de votar.
Em consequência, fica aprovado o veto total
aposto ao Projeto de Lei n.º 496/2015.
Comunique-se ao governador.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) –
Senhor Presidente, pela ordem! O PDT mantem o
voto NÃO.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – O Senhor Deputado Euclério
Sampaio encaminhou pelo voto NÃO.
O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – O PRP
encaminha pelo voto SIM.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – O PRP encaminha pelo voto SIM.
O SR. EUCLÉRIO SAMAPAIO – (PDT) –
Não tem problema ser solitário.

(Votam SIM os Senhores Deputados
Amaro Neto, Bruno Lamas, Dary
Pagung, Doutor Hércules, Edson
Magalhães, Eliana Dadalto, Erick
Musso, Freitas, Gildevan Fernandes,
Hudson Leal, José Esmeraldo, Luiz
Durão, Marcelo Santos, Nunes,
Pastor Marcos Mansur, Raquel
Lessa, Sandro Locutor e Sergio
Majeski; vota NÃO o Senhor
Deputado Euclério Sampaio)

Votação, da redação final, do Projeto de Lei
n.º 411/2013, da Deputada Luzia Toledo, que
estabelece no âmbito do Estado, penalidades para a
comercialização de produtos com o componente
cádmio e dá outras providências. Publicado no DPL
do dia 18/12/2013. Parecer n.º 168/2016, da
Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no
DPL do dia 04/05/2016.
Em votação.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
À Secretaria para extração de autógrafos.

(Procede-se ao registro dos votos)

Votação, da redação final, do Projeto de Lei
n. 115/2015, do Deputado Dary Pagung, que dispõe
sobre a obrigatoriedade do cumprimento de regras de
segurança aos estabelecimentos comerciais e
congêneres que disponham de áreas de lazer para o
público infantil, no âmbito do Estado. Publicado no
DPL do dia 30/03/2015. Parecer n.o 171/2016, da
Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no
DPL do dia 04/05/2016.
Em votação.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
À Secretaria para extração de autógrafos.

(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não votaram os
Senhores
Deputados
Cacau

O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) –
Senhor Presidente, pela ordem! Senhor Presidente, o
item quatro é uma mensagem oriunda do governo, a

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – O Deputado Arabelo não merecia
esse julgamento, mas...
Em votação o veto total aposto ao Projeto de
Lei n.º 496/2015.
O presente veto exige votação nominal, que
será realizada utilizando-se o painel eletrônico.
Os Senhores Deputados que forem favoráveis
ao veto votarão SIM; os que forem contrários votarão
NÃO.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem o voto nos terminais eletrônicos. (Pausa)

o
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Mensagem Governamental n.º 140/2016, que trata de
regularização fundiária em áreas urbanas, territórios
esses oriundos de terrenos de posse do Estado ou
autarquias.
No município de Cariacica tem acontecido
uma coisa muito estranha com áreas públicas: o
poder público municipal está regularizando imóveis
em áreas urbanas. Diferentemente do município de
Serra, por exemplo, que contratou uma empresa
terceirizada para tal, no município de Cariacica isso é
feito da seguinte forma: o cidadão procura o cadastro
mobiliário na prefeitura, esse cadastro é encaminhado
ao cartório, e o cartório de registro encaminha para a
empresa terceirada, que não é contratada pela
prefeitura, e estão cobrando por essas escrituras.
Inclusive, Senhor Presidente, têm sido regularizadas,
em nível de município, algumas terras de autarquias
públicas estaduais. Essa empresa vai ao imóvel do
cidadão. Se o inquilino disser que é proprietário desse
imóvel consegue fazer um registro de usucapião
através dessa empresa, tal a desorganização e a
ilegalidade dos fatos. Isso poderá ocorrer também em
áreas do Estado.
Portanto, gostaria de solicitar a V. Ex.ª, como
vice-presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, que esse projeto também passe pela
Comissão de Defesa do Consumidor, porque pode
gerar uma discussão judicial no futuro entre
proprietário e inquilinos mal-intencionados.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Solicito à Secretaria da Mesa que,
em vinte minutos, forneça parecer regimental sobre o
assunto requerido pelo Senhor Deputado.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 113/2016, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 140/2016, que dispõe sobre a
regularização fundiária de interesse social de imóveis
urbanos de domínio do Estado. Publicado no DPL do
dia 27/04/2015. Pareceres orais da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade; da Comissão de
Defesa da Cidadania, pela aprovação, com emendas;
da Comissão de Agricultura e da Comissão de
Proteção ao Meio Ambiente, ambos pela aprovação,
com as emendas acolhidas pela Comissão de Defesa
da Cidadania. Na Comissão de Infraestrutura, o
Senhor Deputado Marcelo Santos se prevaleceu do
prazo regimental para relatar a matéria na sessão
ordinária do dia 04/05/2016. (Prazo até o dia
11/05/2016)
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de saudar o
nosso amigo Vanito, grande vereador pelo município
de Ibatiba, que está nas galerias. Esteja à vontade,
Vanito. Para nós é um prazer muito grande V. Ex.ª
estar conosco neste Parlamento.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – A Mesa confere as mesmas
homenagens.
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Concedo a palavra à Comissão de
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES – PSD) – Senhor
Presidente, vamos nos prevalecer do prazo
regimental.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – É regimental.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 468/2015, do Senhor Deputado Doutor
Hércules, que dispõe sobre a utilização de programas
de computador pela administração pública direta,
indireta, autárquica e fundacional do Estado.
Publicado no DPL do dia 27/11/2015.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
O projeto segue às comissões permanentes.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 02/2016, do Senhor Deputado Bruno
Lamas, que vincula o reajuste salarial máximo do
governador, vice-governador, secretários e deputados
estaduais do Estado. Publicado no DPL do dia
17/02/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
O projeto segue às comissões permanentes.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 41/2016, do Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor Gilberto
Miranda Batista. Publicado no DPL do dia
03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 42/2016, do Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense à senhora Juliétty
Angioletti Tesch. Publicado no DPL do dia
03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 43/2016, do Senhor
Deputado Gilsinho Lopes, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor Marcelo
Lovati Macarini. Publicado no DPL do
dia03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 44/2016, da Senhora
Deputada Luzia Toledo, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense à senhora Nadia Bochi.
Publicado no DPL do dia 03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
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de Decreto Legislativo n.º 45/2016, do Senhor
Deputado Marcelo Santos, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense à senhora Sandra Lia
Arantes Navarro.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 46/2016, do Senhor
Deputado Marcelo Santos, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor Rogério
Souza da Silva. Publicado no DPL do dia
03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 47/2016, do Senhor
Deputado Amaro Neto, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor José Antonio
Correia Gonçalves. Publicado no DPL do
dia03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 48/2016, do Senhor
Deputado Amaro Neto, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor Paulo César
de Oliveria. Publicado no DPL do dia 03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 49/2016, do Senhor
Deputado Amaro Neto, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor Valter Alves
Maia. Publicado no .DPL do dia 03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 50/2016, do Senhor
Deputado Bruno Lamas, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor Benoni
Antonio Santos. Publicado no DPL do dia
03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 51/2016, do Senhor
Deputado Bruno Lamas, que Concede Título de
Cidadania Espírito-Santense à senhora Denise
Marsico do Couto. Publicado no DPL do dia
03/05/2016.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 52/2016, do Senhor
Deputado Bruno Lamas, que Concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor Carlos
Alexandre Gutmann. Publicado no DPL do dia
03/05/2016.
Em discussão os Projetos de Decreto
Legislativo n.os 41/2016, 42/2016, 43/2016, 44/2016,
45/2016, 46/2016, 47/2016, 48/2016, 49/2016,
50/2016, 51/2016 e 52/2016. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Os
projetos
seguem às
comissões
permanentes.
O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) –
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de solicitar a

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016
V. Ex.ª que fosse destinada a mim uma cópia do item
seis da primeira parte do Expediente, sujeita a
simples despacho. Trata-se da Mensagem n.º
145/2016, do governador do Estado, encaminhando a
prestação de contas do governador referente ao
exercício de 2015. Por gentileza, peço que encaminhe
ao meu gabinete uma cópia.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – À Secretaria para que, ainda hoje,
antes das 18h, entregue no gabinete do Senhor
Deputado Sandro Locutor o requerido.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 53/2016, da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, que concede Título de
Cidadão Espírito-Santense à senhora Sonia Maria
Sardinha Tebaldi. Publicado no DPL do dia
04/05/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 506/2015, da Senhora Deputada Eliana
Dadalto, que determina que se faça constar nos
editais do Departamento Estadual de Trânsito do
Estado destinados à contratação de espaços físicos
para recolhimento de veículos a obrigatoriedade de
cobertura compatível com o número de veículos.
Publicado no DPL do dia 12/02/2016.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 84/2016, do Senhor Deputado Cacau
Lorenzoni, que obriga as instituições financeiras e/ou
operadoras de cartões de crédito a disponibilizar
serviços de alerta de compras e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 08/04/2016.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 98/2016, do Senhor Deputado Amaro Neto,
que dispõe sobre a divulgação, em três idiomas, das
informações de interesse turístico no Estado.
Publicado no DPL do dia 25/04/2016.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 54/2016, do Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto, que concede Título
de Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Eliomar
Santos da Paixão. Publicado no DPL do dia
05/05/2016.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 55/2016, do Senhor
Deputado Gildevan Fernandes, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Rogério Vacari.
Publicado no DPL do dia 05/05/2016.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 56/2016, do Senhor
Deputado Almir Vieira, que concede Título de
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Cidadania Espírito-Santense a senhora Suely Maria
Bispo dos Santos. Publicado no DPL do dia
05/05/2016.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Resolução n.º 10/2016, da Senhora Deputada
Luzia Toledo, que institui a Comenda do Mérito
Dário Martinelli no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado. Publicado no DPL do dia
04/05/2016.
Em discussão os Projetos de Lei n.os
506/2015, 84/2016 e 98/2016; os Projetos de Decreto
Legislativo n.os 54/2016, 55/2016 e 56/2016; e o
Projeto de Resolução n.º 10/2016. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Os projetos seguem à 2.ª sessão.
Convido o Senhor Deputado Doutor Hércules
para assumir a presidência dos trabalhos.
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do
Grande Expediente.
Conforme previsto no art. 112, do Regimento
Interno, o restante da presente sessão será destinado
para que a senhora Marizete de Oliveira Silva, chefe
do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária do
Estado, possa falar sobre o trabalho realizado pela
Vigilância
Sanitária do
Estado,
conforme
requerimento do Senhor Deputado Doutor Hércules.
A presidência suspenderá a sessão pelo prazo
necessário à entrada da Senhora Marizete de Oliveira
Silva ao plenário desta Casa de Leis.
Solicito aos Senhores Deputados que
permaneçam para prestigiar o requerimento do
Senhor Deputado Doutor Hércules.
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Tenho o maior
respeito pelo Senhor Deputado Doutor Hércules, mas
acho lamentável que o Grande Expediente, fase em
que falamos... S. Ex.ª também não abre mão!
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Senhor Deputado, já estamos com
os convidados no plenário...
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) –
Mas eu queria falar para os convidados ouvirem
também!
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – Entendo V. Ex.ª, mas...
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) –
Sinceramente, essa é uma coisa errada, porque
viemos à sessão para participar, principalmente da
tribuna da Assembleia Legislativa.
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS
ANJOS – PSD) – A Mesa coloca o requerimento de
todos os deputados em votação, e o requerimento foi
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aprovado no Plenário.
Passamos a presidência ao Senhor Deputado
Doutor Hércules para que dirija a parte da sessão da
qual S. Ex.ª é requerente.
Está suspensa a sessão. (Pausa)
(A sessão é suspensa às 16h27min e
reaberta às 16h28min)
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PMDB) – Declaro reaberta a sessão.
Antes de convidar a Marizete para fazer uma
explanação sobre os serviços da Vigilância Sanitária
do Estado, quero me dirigir ao meu dileto colega
Senhor Deputado José Esmeraldo: todos votaram
pela aprovação desse requerimento. Esse é um
dispositivo regimental que não fui eu quem inventou.
Isso existe desde que entrei na Casa, há nove anos.
Quando entrei já era assim, e se alguém quiser
emendar o regimento não tem problema. É só
apresentar uma emenda ao regimento suprimindo
esse dispositivo regimental que existe na nossa
Assembleia. Evidentemente o Senhor Deputado
poderá continuar na sessão para questionar alguma
coisa acerca da Vigilância Sanitária do Estado.
A nossa intenção, ao trazer a Vigilância
Sanitária a esta Casa, é mostrar a importância de seu
serviço, mostrar que a Vigilância Sanitária só tem
uma intenção: a de salvar vidas e proteger o cidadão.
É bom que isso fique claro, porque muitas vezes as
pessoas podem fazer algum comentário pejorativo
com relação à Vigilância Sanitária, mas a Vigilância
Sanitária não tem partido, não tem governo, não tem
preferência por ninguém, a não ser pelo cidadão. A
Vigilância Sanitária é que protege você. Se você
estiver num leito de hospital e este não oferecer as
mínimas condições para tentar salvar sua vida ou
cuidar da sua doença, a Vigilância indica esse erro e
dá um prazo para que o erro seja corrigido. Findo
esse prazo, naturalmente a Vigilância tem que tomar
outras providências.
Convido a nossa querida Marizete de
Oliveira Silva para falar, da tribuna, sobre a
vigilância sanitária.
Temos bastante prazo, Marizete, inclusive se
a Gilza quiser falar também, até às 18h temos tempo
de ficar neste plenário por conta de vocês.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – (Sem revisão da oradora) – Boa-tarde!
Obrigada, Senhor Deputado Doutor Hércules, pelo
convite. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Em
nome do senhor, agradeço aos demais deputados e à
minha equipe, parte dela está presente, técnicos que
compõem hoje o quadro da Vigilância Sanitária do
Estado. Naturalmente as outras pessoas não puderam
vir porque também estão em horário de trabalho.
Junto com a minha equipe está a Gerência de
Vigilância e Saúde da Secretaria, Doutora Gilza
Aparecida Pimenta Rodrigues, quem destaco
também.
Como falei, parte da minha equipe está
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presente, mas uma boa parte está nas ações de
fiscalização. Já tinham agendas programadas e não
puderam desprogramar para estar aqui. Mas vamos
dando conta do recado.
O Senhor Deputado Doutor Hércules nos
convidou para falar do papel da Vigilância Sanitária.
Trouxe o conceito de Lucchese, 2001: A atividade de
vigilância sanitária, portanto, não somente faz parte
das competências do SUS como tem caráter
prioritário, por sua natureza essencialmente
preventiva. Então, trabalhamos para fazer prevenção,
para evitar que aconteçam danos à vida e à saúde das
pessoas. E somos uma parte integrante do Sistema
Único de Saúde.
Trouxe as principais normas, federais e
estadual, que dão amparo às ações da Vigilância
Sanitária: A Constituição Federal, que diz sobre as
atribuições da União, Estados e Municípios; a Lei
Orgânica da Saúde; a Lei Federal n.º 9782/99, que
instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e
cria a Anvisa como coordenadora desse sistema
nacional; o Código Sanitário do Estado, que é a Lei
n.º 6066/99; e os Códigos de Vigilância Sanitária dos
municípios. Essas são as principais ferramentas que
definem as competências e as atribuições da
Vigilância Sanitária nos três níveis de gestão.
O art. 200 da Constituição Federal traz a
definição de vigilância sanitária:
Ao sistema único de saúde compete,
além de outras atribuições, nos
termos da lei:
(...) I - controlar e fiscalizar
procedimentos,
produtos
e
substâncias de interesse para a saúde
e participar da produção de
medicamentos,
equipamentos,
imunobiológicos, hemoderivados e
outros insumos;
Compete ainda:
II - executar as ações de vigilância
sanitária e epidemiológica, bem
como as de saúde do trabalhador;
(...)
VI - fiscalizar e inspecionar
alimentos, compreendido o controle
de seu teor nutricional, bem como
bebidas e águas para consumo
humano;(...)
Essas atribuições e definições estão na
Constituição Federal.
A Lei Orgânica da Saúde define a vigilância
sanitária como um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
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ambiente, da produção e circulação de bens, e da
prestação de serviços de interesse da saúde,
abrangendo o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo. E o controle da prestação de
serviços que se relaciona direta ou indiretamente à
saúde. Ou seja, temos um conceito amplo.
O poder de intervenção da vigilância
sanitária é muito grande, o poder de atuação da
vigilância sanitária. O que sempre falamos com as
pessoas que dizem: Eu não uso o SUS. Podemos
afirmar que sim, que usam. Quando verificamos a
abrangência dada pela Lei Orgânica da Saúde, as
atribuições de vigilância sanitária, do creme dental,
do alimento no supermercado, do medicamento na
indústria, dos saneantes - produtos de limpeza -, dos
cosméticos, as lentes oftalmológicas, tudo isso é
objeto de regulação e regulamentação da vigilância
sanitária. Então, podemos afirmar, sem medo de
errar, que cem por cento da população do país usa o
SUS, nem que seja na vigilância sanitária, mas está
usando o SUS.
A Lei n.º 9.782/1999 define o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Anvisa,
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Lei n.º
6066/1999, como já disse, é o Código de Saúde do
Estado do Espírito Santo, que traz as competências,
as atribuições e todo o processo de trabalho de
vigilância sanitária.
Além dessa legislação, ainda utilizamos,
como ferramentas, as resoluções de diretoria
colegiada da Anvisa, as normas regulamentadoras,
principalmente no caso de saúde do trabalhador,
portarias do Ministério da Saúde, portarias estaduais,
decretos federais e estaduais, instruções normativas.
Quando não houver legislação nenhuma ou até para
ajudar a fortalecer a legislação, lançamos mão
também de estudos científicos e laudos analíticos do
laboratório central. Então, o trabalho da Vigilância
Sanitária não é com base empírica, mas com base
legal e técnica, que dá suporte a ele.
Como premissa da vigilância sanitária, é uma
a prática de defesa da saúde coletiva, e é o exercício
do poder público em prol da cidadania, de garantir o
consumo de produtos e serviços de qualidade. No
decorrer da minha fala, por vários momentos,
teremos exemplos. E, no fim, chegaremos a um
acordo que, de fato, temos esta premissa: defender a
saúde da população, a saúde coletiva.
Como atributos dados pela legislação: ação
normativa e fiscalizatória sobre os serviços prestados,
produtos e insumos terapêuticos de interesse para a
saúde, permanente avaliação da necessidade de
prevenção do risco - em que estamos trabalhando muito
neste estado -, e possibilidade de interação constante
com a sociedade, em termos de promoção da saúde, da
ética e dos direitos de cidadania.
Há pouco, falava com o Senhor Deputado
Doutor Hércules que precisamos fomentar a
vigilância sanitária junto à população, junto à
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sociedade. E contamos com a Assembleia Legislativa
para nos auxiliar neste trabalho de esclarecimento à
população sobre o que é vigilância sanitária e qual é
o seu papel, que
não é aquele de fechar
estabelecimentos e impedir alguém de trabalhar. Não,
muito pelo contrário. O papel dela é de prevenir
riscos à vida das pessoas, de ajudar e de ensinar
também.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PMDB) – Senhora Marizete,
permita-me somente para complementar o que eu já
disse antes. Muitas pessoas, às vezes até profissionais
de saúde como nós, acham que a Vigilância Sanitária
quer punir.
Quando a vigilância sanitária vai a um local,
levanta uma dificuldade ou algo que falta no hospital,
no consultório ou na clínica e dá um prazo para que
atendam a essa necessidade, ela está simplesmente
defendendo a saúde do cidadão, que seja do SUS ou
particular, não importa. A vigilância não tem partido
ou governo. Ela tem apenas uma meta que é defender
a saúde da população.
Só queria complementar com isso que acabei
de falar.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Obrigada.
Temos dimensões. Costumo falar com
algumas pessoas que comparo a vigilância sanitária
como um recheio de um sanduiche bem complicado,
porque nosso trabalho se envolve com os interesses
mercantilistas, com as necessidades da população e
com a gestão política. Temos que equilibrar e
ponderar tudo isso muito bem para exercitar bem o
nosso papel, como V. Ex.ª bem disse, sem o interesse
político, econômico ou partidário.
Na dimensão econômica, fazemos a
regulação das relações de produção e consumo de
bens ou serviços. Existem regras. Estamos à
disposição para orientar e indicar o caminho de que
regras são essas para que sejam produzidos ou
oferecidos serviços à população.
Há
também
a
dimensão
jurídica,
fundamentada no Direito Administrativo. Ela visa
disciplinar e restringir direitos de liberdades em prol
dos
interesses
públicos.
Nesse
momento,
interferimos, inclusive, no particular, no privado,
para fazer a defesa do coletivo.
A
dimensão
médico-sanitário
é
extremamente importante, é o objeto final de nosso
trabalho, é a qualidade em saúde por meio de
normatização, certificação de produtos e fiscalização.
Hoje, quando falo de certificação, é muito
importante ressaltar, Senhor Deputado Doutor
Hércules, que só se faz a venda de medicamentos
agora para fora do país depois que é certificada, pela
vigilância sanitária, a qualidade final daquele
medicamento. Estão sendo exigidos, para as
indústrias de alimentos venderem para fora do país, o
alvará sanitário e os processos de qualificação de seu
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produto. Quem fala se está ok ou não é a Vigilância
Sanitária.
Quando falo da dimensão econômica, é
porque também favorecemos a economia, pois
estamos na direção do crescimento econômico, desde
que as coisas estejam todas corretas, e na questão da
saúde das pessoas, porque na hora que certificamos,
que vamos ao local, emitimos uma licença sanitária e
depois emitimos uma qualificação, estamos dizendo
que aquele produto pode, de fato, ser comercializado.
O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e
a Anvisa. Começarei a puxar um pouco e afunilar o
assunto. Como eu já disse, temos a definição do
sistema nacional dada pela Lei Orgânica da Saúde e,
nove anos depois, a instituição do Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária e a criação da Anvisa. Mesmo
depois da Lei Orgânica da Saúde, levamos nove anos
para ter uma agência reguladora de Vigilância
Sanitária no país.
Atuamos sobre um tripé de competências
para qualificar o agir em vigilância sanitária.
Conhecimento técnico: é indispensável ao
profissional de vigilância sanitária um saber
multidisciplinar e uma equipe multiprofissional
também. Como os senhores viram, atuamos em várias
áreas e se não tivermos o conhecimento específico,
baseado também no conhecimento de legislação, não
conseguimos fazer uma boa vigilância sanitária. Tem
que ter conhecimento técnico e responsabilidade
pública. Quando somos nomeados autoridades
sanitárias,
respondemos legalmente por essa
responsabilidade pública em cima da informação que
damos e também do nosso compromisso ético em dar
uma informação fidedigna. Envolve cidadania, gestão
política, gestão de saúde e economia, como já falei
anteriormente.
A natureza do trabalho: trabalhamos na
avaliação do risco e, para isso, temos que ter
conhecimento científico, temos que usar uma base de
dados para definir os efeitos de uma exposição, a
série histórica e a informação que temos a respeito
daquele agravo, daquele produto.
Médio risco associado: emitimos um
julgamento de valor em relação ao risco. Também
fazemos o gerenciamento desse risco, ou pelo menos
tentamos, por meio de um caráter políticoadministrativo. Decido o que fazer com o risco
avaliado, e essa decisão é feita com base na legislação
vigente. Não é uma decisão pessoal, pondera a
alternativa e soluciona a ação regulatória.
Também fazemos a comunicação do risco.
Todas as vezes que publicamos no Diário Oficial do
Estado a conclusão dos processos administrativos
sanitários, estamos usando uma ferramenta oficial de
comunicação do nosso trabalho e do risco.
A autoridade sanitária é aquela declarada
competente para exercício das atribuições de saúde
pública com a prerrogativa de aplicação da legislação
sanitária em nível do Poder Executivo, na sua esfera
de governo. A cada seis meses, republicamos uma
portaria de nomeação de autoridades sanitárias no
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estado. E são essas pessoas aqui no estado que estão
com o poder de polícia administrativa e de polícia
sanitária, para aplicar a legislação sanitária e evitar
fatos danosos à saúde da população.
Sempre temos ações educativas de
informações amplas sobre as restrições que a
legislação sanitária impõe às atividades públicas e
privadas. Notificação de acordo com as normas
vigentes no sentido de alertar para irregularidade
constatada. Todas as vezes que os técnicos vão a uma
empresa, emitem um relatório de inspeção. Esse
relatório é encaminhado para a empresa ou para o
serviço. Com muita frequência, fazemos reunião com
o proprietário ou com o diretor, e com a equipe de
vigilância sanitária para fazer uma explicação
técnica; quais os itens estão sendo infringidos e quais
as sugestões que podemos dar. Há possibilidade de
ter prazos para essas ações serem feitas? Se não. Ela
é imediata? Tem que ser corrigida imediatamente?
Tudo isso é feito dentro desse nosso papel de polícia
administrativa.
Depois disso, é claro que existem ferramentas
de vigilância sanitária para intervir no risco, caso esse
papel inicial de educação não surta efeito. Não é
muito difícil fazermos a reunião, entregarmos o
relatório de inspeção e a empresa continuar na
infração. Dessa forma, temos que partir para nossas
ações regulatórias.
A inspeção sanitária pode ser de rotina, que é
aquela que fazemos rotineiramente, quando
recebemos um processo de licenciamento sanitário
inicial ou de renovação de alvará sanitário; inspeção
programada, aquela utilizada no monitoramento
daquele estabelecimento que já foi inspecionado, que
já recebeu uma licença, mas que ainda precisa ser
monitorado. Então programamos a inspeção de
retorno para fazer esse monitoramento. As inspeções
de emergência, principalmente no caso de surtos de
infecção hospitalar, apreensão de produtos, alguma
denúncia que tenhamos que agir imediatamente.
Já fomos chamados de manhã para ir a
Cachoeiro de Itapemirim à tarde porque um veículo
para transporte de produtos perigosos estava
transportando
matéria-prima
para
alimentos.
Inclusive para uma fábrica de chocolates da Bahia e o
veículo veio do Rio de Janeiro. Essa é uma ação que
não dá para esperar, temos que verificar esse
caminhão e apreender, como aconteceu na época. E a
inspeção especial, que são de demandas externas de
ouvidoria, e muitas de Ministério Público. Temos
uma demanda bastante representativa de Ministério
Público. E a abrangência é em todas as áreas de
atuação da Vigilância Sanitária.
Como já falei, na questão dos surtos
emergenciais as infecções hospitalares sempre são
encaradas como urgência e sempre vêm em primeiro
lugar. Hoje minha equipe tinha uma proposta de
trabalho e o cronograma foi alterado, porque
recebemos uma denúncia de um provável surto de
infecção hospitalar, e a equipe foi direcionada para
esse trabalho ainda hoje.
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Quanto às intoxicações, temos alguns
exemplos que no estado já aconteceram. Houve a
época da suspeita da contaminação do café na
merenda escolar em Jaguaré, em que tivemos que
acionar a Vigilância Sanitária regional, de São
Mateus. São ações em que, mesmo sendo às 18h, não
tem problema, tem que ir, tem que fazer. Apreensões
de produtos que temos que fazer antes que eles sejam
expostos ao consumo das pessoas.
Demandas externas - como já disse -, do
Ministério Público ou do Juizado. Muitas vezes
recebemos liminar ou mandado de segurança em
relação a uma ação que tenhamos tomado, e
precisamos, talvez, repetir por ordem judicial uma
inspeção ou emitir um parecer técnico. Isso sempre é
uma situação excepcional, mas que também é
atribuição nossa. Às vezes, as delegacias nos
chamam; principalmente as de defesa do consumidor,
para ações conjuntas. Os conselhos de classe também
nos chamam para ações conjuntas em relação a
produtos ou serviços, e o controle social também.
O Conselho Municipal de Saúde para o
município, ou o conselho Estadual de Saúde, que
também nos chamam para ações conjuntas ou pedem
parecer da Vigilância Sanitária, e nós emitimos, com
certeza.
O processo administrativo sanitário é o
conjunto de procedimentos cuja finalidade é a
apuração das irregularidades sanitárias para uma final
decisão, que culmina com a aplicação de penalidades.
Depois que a empresa recebe um relatório de
inspeção e continua na irregularidade, ela pode sofrer
uma autuação. O auto de infração acontece nessa
situação e também no momento da inspeção,
verificada uma situação de gravidade tal que gera o
auto de infração naquele mesmo momento.
Temos um desenho do fluxo de auto de
infração. Quando a empresa ou o serviço é autuado,
ele tem um prazo de quinze dias para apresentar sua
defesa. Um parecer técnico que é emitido pelo
técnico que autuou a empresa – e isso está lá na Lei
n.º 6.066 –, o técnico deve ser ouvido, e a partir daí é
feito o julgamento e proferida a decisão de primeira
instância. Quando o autuado não recorre, essa decisão
de primeira instância já é considerada a decisão final,
e quinze dias após é publicada no Diário Oficial.
Quando o autuado recorre, essa decisão de segunda
instância passa pelo crivo da gerência, que pode pedir
outro parecer técnico, nova inspeção, até que se
esclareçam todas as dúvidas. A partir daí a gerência
emite a decisão final, ou decisão de segunda
instância.
Como autos que fazem parte do processo
administrativo sanitário, temos o auto de apreensão,
de inutilização, de interdição ou desinterdição. O auto
de inutilização é muito utilizado quando produtos sem
registro, com data de validade vencida ou que foram
produzidos desobedecendo à legislação sanitária, ele
pode ser jogado fora pelo técnico, até no momento da
inspeção. Isso vai depender do volume do produto e
do que o técnico presenciar. Ele é a autoridade
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sanitária, tem poder delegado para isso, pode fazer, e
responde legalmente por essas ações, responde dentro
do processo.
A Lei n.º 6.066 traz a partir do artigo 63 as
infrações e as penalidades que podem ser aplicadas
de acordo com a infração e o julgamento do auto.
Temos advertência, penalidade educativa, multa,
apreensão e inutilização, interdição ou cassação da
licença sanitária.
A interdição pode ser total ou parcial e pode
também ser somente de máquinas, de equipamentos
ou de ambientes; de um ambiente só. Nem sempre a
interdição é de toda área física, às vezes é de um
processo de trabalho em uma linha produtiva. Vai
depender de que situação está sendo encontrada
naquele momento.
Trouxe alguns exemplos, porque falar de
legislação às vezes é cansativo, de algumas tragédias
que foram mídia em nível nacional. Depois mostro
alguns exemplos do que aconteceram também no
nosso Estado.
Em 2004, tivemos transmissão de doença de
Chagas por alimento infectado. Pelo menos três
pessoas morreram adquirindo doença de Chagas,
ingerindo cana, caldo de cana e açaí.
O que levou o processo investigativo a
descobrir? O barbeiro, o inseto que tem o vetor, era
moído junto com a cana e o caldo de açaí, os
parasitas lá dentro. As pessoas ingeriram, porque é
bem pequeno, não dá para ver, não tem gosto, e
adquiriram a doença. Quando vemos na descrição, o
açaí foi em uma vendinha em Santana; e em
Navegantes, em Santa Catariana, foi em um quiosque
que inclusive, ficava na beira da estrada. As pessoas
viajando, passavam, sentiam sede, tomavam um
caldo de cana e ganhavam um brinde: a doença de
Chagas.
Foi muito divulgado pela imprensa na época.
A Vigilância Sanitária dos dois municípios, dos dois
Estados entraram, e surgiram novas regras em relação
ao preparo, à manipulação desses produtos e a oferta,
inclusive com a esterilização do açaí, para que seja
consumido com segurança.
Outro caso, de 1996, foi a morte de pacientes
em Pernambuco. As pessoas que estavam internadas,
fazendo hemodiálise adquiriram infecção, porque a
água fornecida era sem controle de qualidade e estava
contaminada. Tivemos cento e vinte e seis pessoas
mortas por hepatite tóxica, e a contaminação
contraída na hemodiálise.
Como evitar? A partir daí surgiram novas
regras para a legislação de serviços de terapia renal
substitutiva, inclusive com uma RDC específica para o
controle da qualidade da água utilizada na osmose
reversa, que é um dos processos da terapia renal
substitutiva, quando está preparando para fazer a
hemodiálise do paciente.
Em 2003, tivemos outra tragédia com o
Celobar, que é um contraste radiológico. As pessoas
bebiam esse contraste antes de fazer o raio-x.
Inclusive tivemos um caso no nosso Estado, se não
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me engano de uma parlamentar que sofreu muito
dessa situação, porque ingeriu o contraste e também
passou mal. Foram cento e trinta e cinco pessoas
contaminadas e pelo menos vinte e uma mortes.
O presidente do laboratório, quando foi depor
para a Polícia Federal, disse assim: Nosso químico
deve ter se esquecido de lavar os equipamentos
depois de usar o carbonato de bário. Carbonato de
bário é uma substância altamente tóxica, utilizada
inclusive na composição de raticidas, venenos para
matar ratos. O laboratório foi fechado e os
responsáveis responderam a processos criminais.
Surge daí também a necessidade de fortalecer
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; aumentar
sua capacidade de velocidade de ação, de dar conta
disso na medida, até de prevenir, de estar na indústria
antes, de verificar o processo, inclusive de limpeza de
equipamentos,
para
evitar
essa
possível
contaminação.
Em 1996, no Rio de Janeiro, cento e dois
idosos numa clínica para pessoas idosas foi fechada
e tivemos três desnutrições que causaram óbitos e
trinta óbitos por infecção. A causa foi falta de higiene
na cozinha e nas enfermarias. No processo de
investigação, a vigilância sanitária constatou
prontuários mal preenchidos, poucos médicos para
mais de trezentos pacientes e equipe de enfermagem
também.
Como evitar? Tem que aumentar a
fiscalização desses estabelecimentos e ter regras
claras para esse tipo de serviço prestado à
comunidade.
Em 1996, ainda, tivemos trinta e três bebês
mortos no berçário. Trinta e três e, depois, por
infecção, mais vinte no Hospital Materno Infantil de
Boa Vista, em Roraima. As causas? O ministro Adib
Jatene, na época, coloca que não foi falta de recurso o
que causou essa tragédia. Os conhecimentos
necessários já existiam e eram acessíveis. O que
aconteceu mesmo foi negligência, foi não dar atenção
aos processos de trabalho.
Em 1997 e em 1998 medicamentos
falsificados também foi mídia nacional. O Androcur,
fabricado em São Paulo, atingiu São Paulo, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Pará, Minas e Rio. As causas já
estão bem mais colocadas que foi a ganância, a
irresponsabilidade e descaso com a vida humana.
Existem regras para produzir medicamentos – regras
claras – e as pessoas não podem dizer que não
conhecem ou que produzem de qualquer jeito.
No Brasil, desde 1998, a falsificação de
medicamentos é crime hediondo e inafiançável e a
pena é de dez a quinze anos de prisão.
Temos ainda, no Estado, um nó crítico a esse
respeito. Temos denúncias de várias indústrias,
principalmente de fitoterápicos falsificados ou
clandestinos, o que dá no mesmo. E está difícil
encontrar esse pessoal, mas não desistimos não.
Vamos continuar procurando.
Em 2004 e 2005 tivemos pessoas com cólera,
também em Pernambuco. Acho que nesse caso a
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causa foi que o prefeito perdeu a disputa eleitoral e
simplesmente saiu, abandonou a Prefeitura e os
serviços de saneamento – principalmente de
tratamento de água e de coleta de lixo – pararam de
ser feitos. Assim, é muito difícil entender como um
gestor faz isso com o município e tivemos duzentas
pessoas suspeitas e vinte casos confirmados.
Pernambuco já não prima, já não tem muito
saneamento básico e ainda o prefeito deixa de fazer o
mínimo que era feito! Treze mortes, pelo menos,
entre 2000 e 2005, por vários casos, principalmente a
manipulação de medicamentos feita em farmácias de
manipulação. Alguns medicamentos, devido à sua
toxicidade, têm que ser fabricados em uma indústria,
com um processo produtivo que garanta qualidade,
eficácia, o grau de toxicidade. Não dá para autorizar a
produção desses medicamentos em farmácias de
manipulação que é uma produção praticamente
artesanal. E, com isso, não dá garantia no processo,
na qualidade do medicamento. Então, temos que
trabalhar muito também ainda nessa questão.
Havia cinco mil farmácias de manipulação no
Brasil. Hoje esse número é bem maior. Na época
desse estudo, eram cinco mil e daí surgiram novas
legislações e novas normas para a produção de
medicamentos em farmácias de manipulação. Às
vezes, não é que a vigilância sanitária não quer que a
indústria ou que aquele farmacêutico ou aquela
empresa se estabeleça. É porque, de fato, não tem
condições técnicas, de metodologia, condições de
segurança
para se autorizar esse tipo de
procedimento.
Estamos vendo muito isso, Senhor Deputado
Doutor
Hércules,
com
a
questão
do
microempreendedor individual querendo produzir,
inclusive, medicamentos, produtos saneantes e
cosméticos até dentro da residência e já vimos que
isso não dá para fazer. Então, existe uma lei que fala
que pode, mas existem séries históricas, existem
estudos científicos que comprovam que não dá para
acontecer. Não posso produzir um medicamento na
cozinha da minha casa. Posso até fazer marmita lá,
mas medicamento não e nenhum creme para beleza.
Pensem: a gente passa lá um produto e cai o cabelo,
não vai dar certo.
Em 2013 tivemos doze pessoas cegas por
utilizarem um gel oftálmico no tratamento da
catarata. Em 1987 tivemos o Césio 137, em Goiânia,
que irresponsavelmente foi jogado no lixo e as
pessoas brincaram, pegaram, acharam bonito porque
brilhava e era quente e estavam se contaminando com
radiação e tivemos quatro mortes imediatas, trinta
pessoas com sequelas graves e mais de oitocentas na
Justiça, vítimas reconhecidas na Justiça e mais de
cem mil sendo monitoradas ainda.
Em 2004 foi o uso de anabolizantes, a
manchete do ano que as pessoas tentavam melhorar o
seu desempenho muscular e estavam utilizando
medicamentos não autorizados para isso ou
fabricados clandestinamente e, pelo menos, dois
mortos foram registrados.
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Também em 1998 tivemos a falsificação de
anticoncepcional que resultou em quatorze gestações
indesejadas, ou mais. Foi a pílula de farinha. Todos
devem se lembrar da manchete quando se fala.
No Espírito Santo também temos as nossas
tragédias. Algumas não são tão trágicas. Tivemos em
2007–2008 um surto de infecção hospitalar por
microbactéria de crescimento rápido, após cirurgia
por vídeo no Espírito Santo.
Esta é uma foto. Deem-me licença para
explicar. Ela fica meio confusa. Temos um afastador,
uma pinça, a mão do cirurgião retirando aquela massa
vermelha cheia de grânulos amarelos. Não está dando
para pontuar aqui, mas aquilo tudo é uma lesão
causada por microbactérias. Este paciente não foi de
cirurgia plástica. Foi fazer uma retirada de vesícula,
em um hospital privado, e ganhou esta infecção.
Estava com um tamanho que quase invadia o fígado
da pessoa. Foi manchete por muito tempo no Estado
e, por muito tempo, a Vigilância Sanitária trabalhou,
junto com outros setores da Secretaria de Saúde, para
combater e melhorar o processo de trabalho nesses
estabelecimentos. Foi a partir de julho de 2007 em
hospitais privados da região metropolitana de Vitória.
Em 2008, tivemos um surto nas cirurgias
plásticas de mama, implante mamário, abdômen,
lipoenxertia, lipoaspiração. Vale dizer que, nesse
período, esse surto não ficou restrito ao Espírito
Santo. Teve uma abrangência nacional. Nessa época,
os profissionais viajavam e levavam juntos seus
equipamentos e, a partir daí, foi preciso normatizar e
impedir essas viagens.
Nesse slide, temos os procedimentos, quantos
serviços e sua natureza envolvidos. Mas o importante
é: em 2007 tivemos cento e noventa e cinco casos
confirmados; 2008, tivemos dezesseis casos; 2009,
tivemos dez casos confirmados no Estado. A partir de
2010, a Secretaria de Saúde, juntamente com a
Vigilância Sanitária e Comissão Estadual de Controle
de infecção e Serviços de Saúde, tomou várias
atitudes, várias normatizações que levaram a uma
redução de ocorrências. Não tivemos mais de 2010
para cá nenhum surto. Tivemos casos. Essa bactéria
existe no meio ambiente, então dependendo do tempo
de cirurgia se utiliza um meio líquido, é possível
haver contaminação. O processo de trabalho pode ser
uma causa.
Nesse slide estão as possíveis causas.
Imunossupressão do hospedeiro. Mas, quem está
imunodeprimido não faz cirurgia plástica, pelo menos
não deveria. Criação de novos métodos de laboratório
de diagnóstico. Será que nossos laboratórios estão mais
sensíveis e agora identificamos mais? Também é uma
possibilidade. Mas, a certeza grande que temos é que as
falhas no reprocessamento oferecem sustentabilidade,
ou seja, elas criam condições, facilitando a
transmissão de microorganismos, possivelmente
introduzidos numa das etapas da cirurgia ou no
reprocessamento de materiais. Hoje, temos regras
quanto ao reprocessamento no Estado, inclusive
impondo rastreabilidade desses produtos.
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Até
2007/2008,
precisamos
garantir
tratamento de seis meses para cada paciente, com
unidade de referência e tratamento dos casos
confirmados;
notificações
de
métodos
de
instrumentais - os hospitais começaram a fazer essa
notificação, nos informando a mudança em seu
método de reprocessamento de instrumentais -; e
apresentação de protocolo de processamento e
instrumentos para aprovação na Vigilância Sanitária.
Então, o hospital tem hoje que passar esse
protocolo, que é analisado pela equipe técnica da
Vigilância Sanitária para ser executado. Caso não
seja aprovado, ele está proibido de ser executado pelo
estabelecimento.
Foram feitas também, na época, e continuam:
publicação de normas, alertas, referências, protocolo
para diagnóstico para tratamento, intensificação das
inspeções. Hoje, a Comissão de Controle de Infecção
da Vigilância Sanitária inspeciona a CCIH dos
hospitais, ela classifica o risco dessa CCIH, tudo no
intuito de trabalhar a prevenção da infecção.
A suspenção de procedimentos à época. A
cirurgia plástica e as vídeos ficaram proibidas no
Estado. Foi feita análise laboratorial de instrumento e
de pacientes no Lacen, no Laboratório Central do
Estado; avaliação e liberação no protocolo de
processamento de cânulas de lipoaspiração;
divulgação de tudo isso para as sociedades médicas;
chegou a acontecer a interdição da clínica da cirurgia
plástica; e foi implantada a rastreabilidade dos
produtos.
Outro problema, que também aconteceu no
Estado e que foi manchete, foi um surto de infecção
em recém-nascidos pelo colírio Tropicamida. Na
verdade, foi uma intoxicação. Doze recém-nascidos
foram afetados e, destes, seis precisaram ir para o
CTI, pois ficaram graves. E foi identificado, em uma
ação conjunta com o Centro de Referência de
Urgências em Vigilância e Saúde, Anvisa, Secretaria
Municipal de Saúde de Vitória e a Vigilância
Sanitária Estadual, depois de um extenso trabalho de
fiscalização e de investigação, que era erro de
processo no trabalho. O médico prescrevia o colírio,
a mãe estava com a criança no braço, o técnico
aplicava o colírio e dizia para a mãe voltaria para
aplicar dali a trinta minutos. A mãe doida para ir
embora. Quando o técnico passava novamente, a mãe
dizia que já havia passado os trinta minutos. O
técnico, então, aplicava novamente o colírio, o que
causou essa intoxicação nos bebês. Chegamos até a
fazer análise do colírio na Fiocruz e o medicamento
estava perfeito. Foi comprovado mesmo o erro de
processo de trabalho.
Hoje, existe um protocolo implantado nesse
serviço, para utilização desse colírio no Estado, de
que não se pode mais fugir. Tanto que não aconteceu
mais.
Suspeita de surtos de doenças transmitidas
por alimentos. Tivemos algumas infecções no Estado,
contaminações químicas e parasitoses. Quando
avaliamos no ano, tivemos, em 2012, onze surtos, e
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em 2013, três surtos.
Em 2013, apesar de termos tido somente três
surtos, só em um presídio foram quatrocentos casos.
Os senhores imaginem o que foi a situação de um
presídio, com quatrocentos presos com diarreia para
tratar, colher exame, encaminhar para pronto socorro
para hidratação.
Em 2016, identificamos cinco serviços de
saúde com surtos, e em 2015, três indústrias e dois
presídios.
O que foi destaque para nós em 2015, foi
uma indústria de cosméticos que terceirizava a
alimentação dos funcionários, sua maioria mulheres.
Essas mulheres começaram a ir aos serviços de saúde
com sinais, sintomas e exames laboratoriais
confirmando toxoplasmose. Ressaltando que eram
mulheres adultas e jovens em idade reprodutiva.
Essas mulheres foram tratadas, estão sendo
acompanhadas, mas o processo de investigação da
Vigilância Sanitária do Estado e do município, junto
à Vigilância Epidemiológica, concluiu que essa
cozinha industrial, num determinado dia do ano,
utilizou uma carne sem procedência para uma ceia às
vésperas do natal, carne que estava contaminada.
Assim, as mulheres adquiriram toxoplasmose.
Dentre tudo isso, a Vigilância Sanitária
começou a se movimentar. Fizemos capacitações
para as Vigilâncias Sanitárias e chegamos a fazer
capacitação para as empresas, para os donos de
cozinhas industriais que se localizam no Espírito
Santo, a fim de evitar que novamente aconteçam
esses surtos. Diminuiu, mas ainda estão acontecendo.
Está pouco visível, mas o próximo slide
mostra o organograma do Governo. A Vigilância
Sanitária está na Gerência de Vigilância em Saúde.
Do gabinete do secretário há a Subsecretaria de
Regulação e depois a Gerência de Vigilância em
Saúde, que é composta por oito núcleos: Núcleo de
Vigilância Epidemiológica, Núcleo de Vigilância
Sanitária, Núcleo de Vigilância Ambiental, Núcleo
de Sistemas de Informações, Centro de Referência na
Saúde do Trabalhador, Toxcen - que é o nosso Centro
de Intoxicações -, Lacen - que é o Laboratório
Central - e o SVO - Serviço de Verificação de Óbitos
do Estado. É muita coisa para uma gerência.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PMDB) – Senhora Marizete, por
favor, explique onde funciona o Toxcen e o que faz.
A SRA. MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – O Toxcen funciona anexo ao Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glória e é composto por
uma equipe de médicos, psicólogos e enfermeiros
que dão orientação quando chega um paciente
suspeito de intoxicação no Estado. Os profissionais
fazem orientação psicológica - principalmente para
pessoas que tentam suicídio, para quem existe um
tratamento e um direcionamento -, informam e dão
todas as diretrizes para o tratamento das pessoas que
estão internadas por intoxicação. O Toxcen conta
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com o serviço 0800, para informações e dúvidas, e
também orienta os profissionais de saúde com
dúvidas no tratamento. Eles ligam e a equipe do
Toxcen informa.
A Vigilância Sanitária do Estado não
trabalha sozinha. Além de toda a secretaria do
entorno, fazemos parte de um sistema nacional e
temos um sistema estadual informal. E essa
Vigilância Sanitária, então, está interligada com a
Vigilância
Sanitária
que
funciona
na
Superintendência Regional de Saúde e vinculada às
vigilâncias sanitárias dos municípios. Elas não são
subordinadas umas às outras, são vinculadas,
exercem o trabalho em harmonia, mas não têm uma
subordinação hierárquica.
A nossa área de atuação compreende:
alimentos; cosméticos; saneantes; tabacos; serviços
de saúde; medicamentos; produtos para a saúde;
laboratórios; toxicologia: sangue, tecidos e órgãos; e
vigilância pós-uso. Em todas essas áreas a vigilância
sanitária atua fazendo o monitoramento desde o
processo inicial, desde a matéria prima, quando é o
caso, até o processo produtivo: a fabricação, a venda
ao consumo e o pós-consumo.
Como fazemos o trabalho no Estado: temos
didaticamente uma divisão da nossa Vigilância
Sanitária no setor produtos de interesse da saúde, que
engloba medicamentos, cosméticos e saneantes; área
de alimentos, que vê toda a parte de indústria relativa
a alimentos; de saúde, que são os serviços de saúde os hospitais, as clínicas, os consultórios; a área de
engenharia, que faz toda a aprovação dos projetos de
engenharia sanitária e emite também parecer quanto à
área de estabelecimentos que já estão prontos, se esta
área está adequada ou não ao serviço que presta; e
uma área que engloba todos os riscos, em que consta
a segurança do paciente, a comissão de controle de
infecção hospitalar.
Todos que estão na Vigilância Sanitária
fazem inspeção; licenciamento; capacitações;
autorizações para descarte, compra e venda de
medicamentos; pós-licenciamento; certificações; e
normatizações. Então, a equipe trabalha em todas
essas frentes de trabalho. Tudo isso compõe o Plano
Estadual de Saúde, dentro da Vigilância em Saúde, a
parte de vigilância sanitária, e tem como objetivo a
melhoria da vida na sociedade.
Temos alguns destaques: a nossa Comissão
de Controle de Infecção em Serviços de Saúde é
referência nacional na questão da micobacteriose. Foi
um fato triste que gerou essa referência, mas criamos
tanta expertise que hoje damos aula para o resto do
País em relação a isso; a nossa Hemorrede estadual:
em 2010, tínhamos todas as agências transfusionais do
Estado no alto risco, inclusive, tendo sido advertido pela
Anvisa que teríamos intervenção no Estado por causa
das agências transfusionais. Fizemos um pacto com a
Anvisa, pedimos um prazo, trabalhamos e hoje
podemos dizer que é seguro receber sangue no
Estado do Espírito Santo, graças a uma equipe que
não mede esforços para fazer isso acontecer.
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Aí, Senhor Deputado Doutor Hércules,
precisou de interdição, precisou de multa, mas teve
antes a ação educativa; e são os frutos desse trabalho
que colhemos. Com a agroindústria rural familiar,
hoje já conseguimos capacitar os municípios para o
licenciamento sanitário. Então, o produtor rural que
agrega valor à sua produção já pode comercializar
seu produto, inclusive para merenda escolar, que é
uma grande ajuda e uma melhoria na fixação do
homem no campo.
Quanto à classificação de riscos das
atividades de interesse da Vigilância Sanitária de
acordo com a atividade do Código CNAE, o Brasil
tem um programa grande, o Brasil Sem Miséria, e
dentro desse programa tem a Inclusão Produtiva com
Segurança Sanitária, que traz a necessidade de
classificar o risco das atividades comerciais de
acordo com o Código Nacional de Economia.
Trabalhamos junto dessas empresas todas de
interesse da Vigilância Sanitária durante um ano e
seis meses e fizemos uma classificação de risco. O
próximo passo é simplificar e desburocratizar esse
licenciamento para as atividades classificadas como
de baixo risco.
No ano passado publicamos uma portaria que
padroniza esses documentos e que traz o processo de
licenciamento sanitário, isso na tentativa de
simplificar; e estamos também com a proposta de
qualificação e de fortalecimentos das Vigilâncias
Sanitárias Municipais no intuito de descentralizar as
ações. Tudo isso com um novo olhar da Vigilância
Sanitária.
No passado, a Anvisa lançou um desafio
nacional: Qual a vigilância sanitária que a sociedade
precisa? E, nacionalmente, foi feito um grande
debate. O que se destacou dentre as diretrizes desse
debate foi o eixo: Vigilância Sanitária e Regulação
no Mundo Contemporâneo. A tecnologia avança
rapidamente e não damos conta de acompanhá-la.
Precisamos sempre estudar, nos aprimorar, nos
qualificar.
O que é risco hoje? Ter uma pessoa fazendo
comida em casa para vender vinte marmitas ou ter
um chip implantado na pele que libera uma dose de
insulina sempre que a glicose diminui? O que é mais
perigoso? É esse novo olhar que a vigilância sanitária
está precisando adquirir; e no Estado trabalhamos
para isso. E trabalhando na base da Tríade de
Donabedian, olhando estrutura, processo e resultado,
mas já sabendo que estrutura é muito difícil de
alcançar. Temos muitas empresas que são áreas
físicas adaptadas. Então, o que é melhor? É olhar o
processo: como é feita a limpeza, a desinfecção, a
esterilização, a distribuição. Tem quem faça? Tem
quem vigie o processo produtivo? Tem certificação?
Isso é muito mais importante e melhora muito a
interferência no risco. Resultado: Quais são os
indicadores que essa empresa tem? Esse produto
causa danos ou não? Como está isso tanto para dentro
da vigilância sanitária quanto para fora, para a
sociedade. Então, não é mágica! Algumas pessoas
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falam: A vigilância sanitária vai fazer mágica agora,
vai sair liberando. Não! É sair de um paradigma, é
sair de dentro de uma caixa e olhar o todo. Não só se
têm dez ou vinte azulejos, ou se a metragem está de
acordo. É muito mais do que isso!
Temos alguns resultados de monitoramentos
que temos feito em relação à segurança do paciente e
todas as ações que estamos fazendo no Estado desde
o ano passado. Inclusive, fomos um dos poucos
Estados que já tem um programa estadual de
segurança do paciente, uma portaria definindo esse
programa e o plano de segurança do paciente.
O monitoramento que temos feito, em relação
aos hospitais notificantes de eventos adversos, por
tipo, como: úlcera de pressão, medicamentos errados,
falhas na documentação, queda do paciente, escara de
decúbito e outros eventos notificados indevidamente.
A Anvisa está trabalhando para melhorar essa forma
de notificação.
Temos também eventos por grau de dano,
uma avaliação, inclusive com óbito aqui no Estado,
que estamos investigando para definir qual a causa, o
que levou a esse óbito. Dos eventos notificados de
grau de dano 5,30% tiveram danos graves aos
pacientes e estão sendo investigados.
Uma grande vitória que obtivemos foi
melhorar a notificação de eventos adversos.
Tínhamos cerca de duzentos e quarenta e três
notificações e passamos para mil trezentos e vinte e
cinco, em 2015. Isso se deveu muito ao trabalho de
conscientização, de reuniões técnicas com os
hospitais, com os núcleos de segurança, fortalecendo
a importância da notificação. Principalmente
informar que notificar um evento adverso não é
causar uma caça as bruxas dentro do estabelecimento,
dentro do hospital, quem errou e por que errou. É ver
qual foi o erro e de que forma podemos trabalhar para
que esse erro não aconteça novamente.
Temos um programa de monitoramento de
resíduos de agrotóxicos em alimentos aqui do Estado.
Esse programa já tem resultados do ano passado.
Temos uma quantidade de análises satisfatórias. De
cinquenta e três amostras coletadas, quarenta e dois
por cento foram insatisfatórias; e o restante,
cinquenta e oito por cento, satisfatórias.
Os insatisfatórios daqui do Estado estão em
consonância com o nível nacional, são uso de
produtos errado para a cultura ou o excesso dos
produtos, são os dois principais resultados
encontrados aqui no Estado.
Vale dizer que o nosso programa é diferente
do programa nacional, porque coletamos alimentos
produzidos prioritariamente aqui no estado e nas
quatro regiões de saúde, nos quatro municípios:
Colatina, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e São
Mateus. Em 2016 já temos dezoito por cento de
resultados insatisfatórios e oitenta e dois por cento
satisfatórios. Isso já está rendendo frutos. Embora
seja um programa educativo, este ano já estamos
tendo respostas do Ministério Público, inclusive
acionando supermercados, porque quando recebemos
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os laudos, encaminhamos para a Acaps, para o
supermercado, para o Ministério Público e para a
Vigilância que fez a coleta no município. Então,
divulgamos essa informação e propiciamos a tomada
de decisão dos órgãos competentes.
Já fazemos no programa nacional, somente
em Vitória, a coleta fiscal. Em âmbito nacional é
definido um produto, é feita a coleta em triplicata
desse produto e quando se tem um laudo
insatisfatório o supermercado é autuado e responde a
um processo administrativo sanitário. Isso no
programa nacional. Não avançamos para esta etapa,
ainda, no programa estadual.
Esse slide nos traz um estudo que foi feito,
ano a ano, para dispensação de receituários amarelos.
Temos facilidade de fazer este estudo porque é o
Estado que distribui gratuitamente. O médico faz o
cadastro e recebe o talonário. E tem que ser assim, a
legislação define que é assim.
O que observamos foi um aumento gradual
de receituários
sendo expedidos – receituários amarelos para
entorpecentes e psicotrópicos. Quando fazemos esse
levantamento na Vigilância Sanitária, o medicamento
de destaque é a Ritalina. O médico é quem prescreve,
mas isso está dentro da Anvisa, num programa
chamado Uso Racional de Medicamentos, e existe
todo um trabalho da Anvisa para fazer uma
conscientização do profissional de saúde e das
pessoas também. É mais fácil eu pegar uma qualidade
de vida produzida sinteticamente. Eu não estou
dormindo, estou com insônia, tomo o remédio e vou
dormir. Qual era o mais importante? Era tratar a
causa dessa insônia e não tomar um medicamento. É
em cima disso que a Anvisa está lançando uma
proposta de trabalho também.
Já terminando, estamos trabalhando na
inclusão
produtiva,
simplificando
e
desburocratizando o licenciamento sanitário. Já falei
da certificação das empresas para vendas
internacionais, tanto para o Mercosul quanto para a
União Europeia. Estamos com a proposta de
descentralizações de média e alta complexidade aos
municípios. Temos que fortalecer a descentralização
das ações para que o Estado fique no seu papel
estratégico – hoje ele ainda é executor – e dar
continuidade no processo de capacitação da Vigilância
Sanitária dos municípios e do Estado. Temos também
que fomentar o papel da Vigilância para a sociedade,
isso que falei no início, dar mais transparência, mais
publicidade ao nosso trabalho, tirar do imaginário das
pessoas que a Vigilância Sanitária está para
atrapalhar ou impedir. Não é isso. Fazemos quase que
uma auditoria na empresa, e aquele relatório serve
para a empresa se adequar e oferecer produto de
qualidade, o que deveria ser o objetivo de todas elas.
Também temos que trabalhar na valorização
do servidor lotado na Vigilância Sanitária,. O
profissional, para trabalhar na Vigilância Sanitária,
não pode ter vínculo em nenhuma outra empresa. Só
pode ter esse emprego, porque não poderia fiscalizar
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nada em que estivesse trabalhando. Essa é uma
questão também. Pensamos em uma carreira de
Vigilância Sanitária para o Estado para fortalecer,
para melhorar esse processo de trabalho, e até para
atrair a simpatia das pessoas pelo trabalho de
vigilância sanitária. Quando se faz concurso e se
pergunta se quer ir para a Vigilância Sanitária
ninguém quer, porque já sabe que terá várias
atribuições e não tem diferenciação nenhuma por
isso.
A corresponsabilização do regulado também
é importante. A Vigilância Sanitária não vai à
empresa para dizer que está errado e que tem que
consertar. Ela faz isso, mas na verdade a
responsabilidade não é da Vigilância Sanitária, é do
dono da empresa – ele é quem está fazendo errado.
Ou do prestador de serviço: é ele que está prestando
um serviço de péssima qualidade. Então, se tem um
culpado, não é a Vigilância Sanitária. É esse
prestador, esse produtor.
Queremos
caminhar
para
uma
corresponsabilização, e não ficar só a Vigilância
Sanitária. Partir pra uma Vigilância Sanitária que,
sem perder a linha de trabalho do Estado, que seria
ainda a fiscalização, a elucidação, a investigação, a
aplicação da penalidade, reforce um cenário onde o
usuário reconheça o papel da Vigilância Sanitária, a
conheça, e entenda que o trabalho da Vigilância
Sanitária remete à qualidade do produto ou do
serviço prestado.
Agradeço muito a atenção, a oportunidade.
Acho que gastei meu tempo todo, mas estou à
disposição.
Se alguma das minhas colegas, como a Gilsa,
quiser acrescentar, Senhor Deputado Doutor
Hércules...
O Sr. Padre Honório – (PT) – Gostaria de
fazer uma pergunta.
Primeiro, parabenizo a Marizete pela
apresentação.
Ouvi falar sobre a contaminação do caldo de
cana pelo barbeiro. Acompanhamos isso, e também a
contaminação das águas, mas não ouvi nenhuma
referência
ao
veneno
que
se
joga
indiscriminadamente nos alimentos, e sabemos que
muita gente morre intoxicada pelos agrotóxicos.
Na parte de toxicologia tinha um desenhinho
de um avião aplicando veneno. Sabemos que é
totalmente ilegal a aplicação de veneno, via aérea, no
nosso Estado. Não tem nenhuma lei que regulamenta
isso, e, no entanto, isso só não acontece em dois
municípios, porque têm lei municipal proibindo. Qual
é o trabalho que a Vigilância Sanitária tem feito em
relação à aplicação, sem praticamente nenhuma
fiscalização do Estado, dos venenos nos alimentos,
nas plantações, sem nenhuma proteção, inclusive a
fiscalização nas casas que vendem esses venenos e
que não recolhem? Sabemos que existe aí a
responsabilidade do Idaf, mas a Vigilância Sanitária,
que trabalho tem feito em relação a essa questão que
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tem matado muita gente?
A SR.a MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Obrigada pela pergunta.
Em relação ao trabalho da Vigilância
Sanitária, é de coletar os alimentos e fazer a análise,
como temos feito, e temos encaminhado ao
Ministério Público, à Associação de Supermercados.
Pretendemos ampliar esse trabalho para uma coleta
fiscal no programa estadual e implantar a
rastreabilidade. O papel da saúde é esse.
O papel da dispersão no ambiente compete à
Secretaria de Meio Ambiente. Não temos
governabilidade para atuar nisso, mas havia me
esquecido de citar que encaminhamos os resultados,
inclusive, para a Secretaria de Agricultura, porque é
ela quem fiscaliza a aplicação do produto na cultura.
Começamos a trabalhar na hora que o produto vem
para o consumo. V. Ex.ª entendeu?
Então, dentro da atribuição da Vigilância
Sanitária, o que estamos fazendo é um
monitoramento dos resíduos e divulgando a
informação. As outras secretarias, os outros órgãos de
governo, é que têm de tomar as posições necessárias.
Com relação ao município, como o senhor colocou,
dois municípios proíbem. A atribuição deles, como
ente federado autônomo, é fazer valer essa legislação,
aplicá-la, ou definir que no seu território isso não
pode acontecer.
O Sr. Padre Honório – (PT) – No estado do
Mato Grosso foi detectado um alto índice de veneno
no leite das mães no período de aleitamento. Como
podemos fazer para ter as informações dessas
pesquisas sobre a toxidade dos alimentos? Vocês
poderiam fornecer o grau de toxidade desses venenos
nesses alimentos para esta Casa?
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Podemos. Depois que damos ciência a toda
a cadeia é um dado público. Não há problema
nenhum que encaminhemos esses resultados obtidos
das análises do laboratório.
O Sr. Padre Honório – (PT) – Obrigado.
A SR. MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Em relação ao leite materno, devo dizer
para V. Ex.ª que, segundo os estudos sobre os quais
tomei conhecimento, não se confirmou a transmissão
pelo leite materno. Mas posso rever também e trazer.
O Sr. Padre Honório – (PT) – Inclusive, no
próximo dia 30, será realizada uma audiência pública
em Vitória, convocada pela secretária da prefeitura.
Está vindo de Mato Grosso para Vitória uma das
pessoas responsáveis por essa pesquisa, fazendo
todas as colocações daquele estado.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Está certo! Obrigada.
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O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – Parabéns
pela explanação.
Tenho três questões que não sei se conseguirá
responder. Primeiro, a senhora colocou uma
infinidade de funções e atividades exercidas, e
objetivos, mas vocês têm mão de obra e
equipamentos suficientes para dar conta de tudo
aquilo?
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Hoje, em relação a recursos humanos, o
quadro de vigilância sanitária do Estado está
carecendo de mais pessoas, até porque houve um
aumento de serviços a ser inspecionados, houve um
aumento da população e esse quadro permaneceu
estável. Dentro desse quadro, pessoas se
aposentaram, pessoas se afastaram. Inclusive, na
Secretaria de Saúde, está tendo um processo seleção
interno para trazer pessoas, lotadas em outros
serviços, para trabalhar em vigilância sanitária para
recompor, minimamente, as perdas por aposentadoria
e exonerações. Algumas pessoas passaram em
concurso e pediram demissão porque passaram em
outro concurso.
Em relação a equipamentos, não temos
problemas com equipamentos até porque nossa
ferramenta de trabalho é o conhecimento técnicocientífico da equipe, o veículo para nos levar, caneta,
papel e muito sapato, porque andamos muito,
conversamos muito, avaliamos muito o processo
produtivo. E aquilo que precisa de confirmação,
nossa ferramenta é o laboratório central. Coletamos o
produto e o encaminhamos para o laboratório, que faz
a análise, ou encaminhamos para um laboratório de
referência, e com o laudo em mãos, tomamos a
decisão.
O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – Parte dos
agentes que trabalham são comissionados, não são
estatutários?
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Não! Hoje, na Vigilância Sanitária do
Estado, só tem um cargo comissionado que é o meu.
E sou efetiva de carreira.
O Sr. Sergio Majeski –(PSDB) – Então,
todos os agentes são efetivos.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Efetivos.
O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – A senhora
disse que o requisito é o conhecimento técnico e tal.
Mas existe uma formação específica para trabalhar
nessa área?
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Não. Não existe nem graduação dessa
área. O que temos hoje no estado em andamento é um
curso de especialização em vigilância sanitária, que
está sendo ministrado em oitos
turmas
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consecutivamente. Foram abertas cem por cento de
vagas para os profissionais técnicos, de nível
superior, dos municípios, e dos profissionais técnicos
do estado. Esse é um processo de capacitação que
está em andamento.
A capacitação para ações pontuais é muito
feita pela Anvisa, tanto a Anvisa oferece, como
pedimos quando temos dificuldades. Por exemplo, a
equipe, agora, está com dificuldade de conhecimento
para fazer essa inspeção em banco de reprodução
humana. A Anvisa capacitará nosso técnico.
Temos uma equipe nova na área de
medicamentos,
uma
equipe
recentemente
recomposta, que está com dificuldade de fazer a
certificação da produção nas indústrias. Já foi
providenciado pela Anvisa, mandamos cinco técnicos
para Belo Horizonte para fazer capacitação. E, agora,
a Anvisa está fornecendo mais duas capacitações,
inclusive uma para farmácia de manipulação, e nosso
técnico também será mandado para fazer.
Então, além do curso de especialização, a
Anvisa oferece as capacitações. E devo dizer ao
senhor que tenho uma equipe boa, que gosta de
estudar e que aprende muito também estudando,
porque todo dia é uma novidade nessa área.
O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – Outra
coisa, ouvimos muitas coisas a respeito de uma
infinidade de instituições e, claro, muitas coisas as
pessoas propagam e não têm fundo de verdade, mas,
por exemplo, estive recentemente com fiscais do Idaf,
está em andamento um estudo para que os
abatedouros não sejam mais fiscalizados pelo Idaf.
Os próprios abatedouros contratarão os fiscais. É
como aquela história em Mariana: as pessoas não
aprendem. Em Mariana, aquelas pessoas, que faziam
a fiscalização, eram demandadas pelas próprias
empresas.
Senhor Presidente Doutor Hércules, não sei
se V. Ex.ª ouviu falar, mas foi aprovado agora pela
Comissão de Constituição e Justiça do Senado que as
próprias empresas contratem os fiscais que
fiscalizarão as obras. Ora, em um país como o Brasil,
onde falta seriedade para tudo quanto é lado, isso é
algo muito complicado. Enfim!
Conversando com alguns fiscais do Idaf,
disseram que, muitas vezes, eles sofrem muita
pressão. Então, determinados abatedouros que não
poderiam funcionar, ou que tenham alguma situação
irregular, fazem pressões porque o dono tem amigo
político, parente senador ou algo do tipo. Eles são
pressionados, ainda que sejam efetivos, e conseguem
bancar isso. A pressão é muito grande.
Já ouvi algumas vezes, não necessariamente
agora, sobre a Vigilância Sanitária, que, muitas
vezes, fiscaliza determinados segmentos ou
ambientes, mas com determinadas pessoas ou
empresas e empresários, que têm um político
importante que é amigo, parente, financiador de
campanha ou não sei o quê, a fiscalização não é tão
severa.
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Vocês sofrem mesmo a pressão política em
relação a isso, ou isso é lenda?
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Não, não é lenda. Infelizmente existe a
pressão política, mas, por exemplo, hoje, no quadro
da Vigilância Sanitária do Estado, em que todos os
servidores são efetivos, essa pressão não chega a
fazer volume.
Temos tratado todos – público e privado –
sem distinção. Fazemos a inspeção, chamamos a
empresa, seja pública ou privada, e conversamos em
um primeiro momento. Não resolveu? Aplicamos a
penalidade que pode ser interdição, multa, proibição
de algumas atividades.
Uma fala anterior do senhor me preocupou
com relação ao Idaf estar falando que permitirão a
contratação de empresas. Por enquanto, a Vigilância
Sanitária é função de Governo. Constitucionalmente
ela é indelegável, tem que ser serviço público.
Preocupa-me muito ouvir falar dessa possibilidade no
Brasil, ou em qualquer outro lugar, pelo que o senhor
falou mesmo: pela seriedade, pelo compromisso, pela
responsabilidade e pela ética. Isso é muito sério.
O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – É muito
sério. Se não me engano, essa questão do Idaf já foi
aprovada em um ou dois estados.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Espero que isso não aconteça com a
Vigilância Sanitária. Honestamente, que isso não
passe. Hoje, os políticos – como o senhor tocou no
assunto, está me dando a liberdade de falar – ligamnos e dizem: Você precisa fazer isso. Cuidado! Eu
falo que tudo bem, mas que será feito o que tiver que
ser feito. E estamos fazendo isso.
O Sr. Sergio Majeski – (PSDB) – Muito
obrigado.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Por nada.
O Sr. Bruno Lamas – (PSB) – Senhora
Marizete, boa-noite. Parabéns pela explanação, que
foi longa, porém com informações importantes.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Peço desculpas pelo longa! Queriam me
dar dez minutos, mas falei que não consigo falar de
Vigilância Sanitária em dez minutos.
O Sr. Bruno Lamas – (PSB) – Foram
informações importantes e exemplificadas.
Parabenizo o Senhor Deputado Doutor
Hercules, nosso Doutor Saúde, por esse momento
especial, até porque nossas sessões são transmitidas
para o nosso estado através da TV Ales, e essas
informações importantes chegarão às pessoas.
Cumprimento sua equipe, toda presente.
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Senhor Deputado Doutor Hércules, os
desafios da Vigilância Sanitária são enormes.
Considero muitas ações e atribuições para um corpo
pequeno e para apenas a Vigilância Sanitária fazer
todo esse trabalho. A cada dia vai crescendo porque
vão surgindo demandas, situações, problemas e
novos desafios.
Desejo sucesso nessa empreitada. O
governador conversou conosco semana passada,
durante um almoço no Palácio Anchieta, e colocou
claramente as dificuldades de reforço no quadro
pessoal de qualquer secretaria do Estado, o que exige
ainda mais, sendo preciso mais criatividade e um
esforço enorme por parte de todos nós.
Coloco-me à inteira disposição. Qualquer
iniciativa envolvendo a estrutura da Vigilância
Sanitária de nosso estado tem o apoio do Senhor
Deputado Bruno Lamas.
Apenas um esclarecimento: como é a relação
com os municípios? Em nossas andanças, moro na
cidade de Serra, tenho uma boa relação com o setor
produtivo, - e sabemos que o setor produtivo cobra
muito e considera a Anvisa, em muitos momentos,
um Bicho Papão, que quer colocar entrave – e, em
algumas situações, pedem que se municipalize esse
segmento ou que se leve para o Estado essa
responsabilidade. Um pouquinho sobre isso de forma
introdutória.
Mais uma vez, obrigada pela oportunidade.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Eu que agradeço.
Todo o trabalho da Vigilância Sanitária é
pactuado com o município. No final de todos os anos,
já encaminhamos para o município uma solicitação
que nos informa quais as ações de vigilância sanitária
serão feitas, e quem decide isso é o município, de
acordo com sua equipe e com a capacidade instalada.
As demais ações que o município não tem condições
de fazer, ou que ele diz que não tem condições de
fazer, nós assumimos. Recebemos o plano de ação do
município, fazemos uma avaliação, inclusive de
equipe e de estrutura, e aprovamos aquelas ações para
que o município possa executá-las.
Temos uma relação boa. Capacitamos os
municípios, fazemos uma assessoria técnica, quando
solicitada, ações conjuntas de inspeção. Às vezes, o
município liga dizendo que há uma indústria de
cosméticos, que pactuou, mas que o técnico que fazia
saiu. O Estado vai junto e emite a licença, se for o
caso.
É uma relação muito boa e de conversa, de
pacto, de sentar à mesa de negociação e definir quem
fará o que.
O Sr. Bruno Lamas – (PSB) – Muito
obrigado.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – De nada.

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PMDB) – Alguém da equipe quer
fazer alguma complementação? Ainda temos cinco
minutos.
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Todos se sentiram contemplados? Estava
com muito medo, Senhor Deputado Doutor Hércules.
Bem nervosa de vir a esta tribuna.
A Sr.ª Gilsa Aparecida Pimenta Rodrigues
– Como a Marizete, também agradeço o convite e a
oportunidade, porque é sempre bom que tenhamos
espaços como este para falar o que foi esclarecido
hoje nesta Casa.
Na verdade, essa equipe faz milagre, com a
equipe que existe e com o tanto de processos que
chegam todos os dias solicitando alvará. O que
realmente precisamos é conseguir ampliar a equipe.
Para isso o doutor Ricardo de Oliveira está
empenhado.
O Senhor Deputado Sergio Majeski
perguntou se tem equipe para fazer. A Marizete
colocou a questão das capacitações, do constante
apoio da Anvisa. Assim como a Anvisa faz conosco,
fazemos com os municípios. Quando o município
coloca que tem dificuldade, temos todo o interesse de
subsidiar para que ele tenha condições de fazer,
porque, por vezes, temos que fazer juntos e, tendo
essa equipe reduzida, isso é ainda mais difícil. Nosso
interesse realmente é que o município consiga fazer
aquilo que é de competência dele para que façamos
com mais proficiência o que é da nossa competência.
Gostaria de agradecer principalmente a
oportunidade e de colocar nossa equipe à disposição.
Não somente a equipe da Marizete, de vigilância
sanitária, mas os demais núcleos que ela apresentou e
que estão sob minha gerência.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PMDB) – Mais alguma
complementação, senhora Marizete?
A SR.ª MARIZETE DE OLIVEIRA
SILVA – Não, Senhor Deputado Doutor Hércules.
Muito obrigada. Desejo uma boa-noite a todos e
registro que continuamos contando com esta Casa.
Inclusive no dia 05 de agosto, e outras vezes que
forem necessárias, para voltarmos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PMDB) – Muito obrigado.
Parabenizo não somente a senhora Marizete, mas
toda sua equipe.
Quero deixar registrada a importância do
serviço de Vigilância Sanitária. Fiz questão de trazer
a Vigilância Sanitária a esta Casa para mostrar para
todo o estado, pois estamos ao vivo para quase o
Espírito Santo inteiro, para mostrar a importância da
Vigilância Sanitária. Porque muita gente tem uma
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ótica totalmente distorcida, demonizam a Vigilância
Sanitária achando que ela persegue todas as
atividades, de hospitais, clínica e alimentação, enfim,
todo esse sistema.
Mas, a Vigilância tem somente uma ótica e
apenas uma direção: salvar vidas. Proteger a saúde
das pessoas, essa é a função da Vigilância. Aqui no
estado temos esse serviço que vocês desempenham,
apesar do tão pequeno grupo de pessoas para
trabalhar. Fiz questão de trazê-los a esta Casa para
mostrar a importância desse trabalho.
Tivemos até uma reunião na Secretaria há
poucos dias, no mês passado, em que alguém
questionava a atuação da Vigilância e também da
prerrogativa da Comissão de Saúde, que não é só
prerrogativa, é um dever nosso, da Comissão de
Saúde, fiscalizar todos os hospitais, clínicas e
congêneres, que oferecem serviço à população
contratado pelo SUS. Essa não é uma prerrogativa, é
um dever que tenho como presidente da Comissão de
Saúde.
Parabenizo e coloco mais uma vez a
Comissão de Saúde à disposição. Com certeza
teremos outros encontros, inclusive para criação do
Dia Nacional da Vigilância Sanitária, que
comemoraremos em agosto. Faremos o projeto de lei
e queremos fazer, também, uma audiência pública
convidando não só as pessoas que trabalham na
Vigilância, mas também todos os prestadores de
serviço, a população geral, restaurantes, enfim, todas
as atividades em que a Vigilância Sanitária tem
atuação para fiscalizar.
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor
Presidente, pela ordem! V. Ex.ª pode sofrer um
processo por quebra de decoro parlamentar por causa
dessa caneca aí em cima. Mas, seremos
compreensivos com sua experiência, com suas
contribuições para nosso estado, com seu coleguismo
com todos os parlamentares, e fingirei que não vi
essa caneca aí em cima.
O SR. PRESIDENTE
– (DOUTOR
HÉRCULES – PMDB) – Foi por acaso, não foi de
propósito. Tomarei minha água, então, para lubrificar
minha garganta, que está meio ressecada.
Naturalmente foi uma aula para o estado
mostrar a capacidade da Vigilância Sanitária. Ao
mesmo tempo, mando um abraço para o nosso povo
de Serra, porque nosso querido Senhor Deputado
Bruno Lamas ainda será prefeito daquela maravilhosa
cidade. Vitória acabou invadindo a cidade de Serra.
O aeroporto, Camburi, tudo era de Serra.
S. Ex.ª está me trazendo uma caneca da
Desportiva Ferroviária, campeã também, que merece
o nosso aplauso e as nossas felicitações.
Antes de encerrar a sessão farei uma
retificação no veto que está no item 1 da pauta.
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, da
Constituição Estadual, do veto total, aposto ao
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Projeto de Lei n.º 496/2015, de autoria da Senhora
Deputada Luzia Toledo, que denomina Professor
Arabelo do Rosário o nome do Colégio Estadual do
Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 06/01/2016.
Mensagem de Veto n.º 123/2016, publicada no DPL
do dia 12/04/2016. Parecer n.o 178/2016, da
Comissão de Justiça, pela manutenção do veto total.
(Veto vencido em 07/04/2016). Onde se lê: Veto
vencido em 07/04/2016; leia-se: Veto vencido em
07/05/2016.
O veto foi mantido, é só para retificar a data:
07/05/2016.
Agradeço a todos.
Findo o tempo destinado a presente sessão,
vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, solene, hoje, dia 09 de
maio de 2016, às 19h, conforme requerimento da
Senhora Deputada Eliana Dadalto, aprovado em
Plenário, em comemoração ao Dia do Assistente
Social, para qual designo Expediente o que ocorrer, e
comunico que haverá sessão ordinária dia 10 de maio
de 2016, cuja Ordem do Dia é a seguinte: discussão
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º
113/2016; discussão especial, em 3.ª sessão, do
Projeto de Decreto Legislativo n.º 53/2016; discussão
especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os
506/2015, 84/2016 e 98/2016; discussão especial, em
2ª sessão, dos Projetos de Decreto Legislativo n.os
54/2016, 55/2016, 56/2016; discussão especial, em
2.ª sessão, do Projeto de Resolução n.º 10/2016;
discussão especial, em 1.ª sessão, dos Projetos de Lei
n.os 60/2016, 83/2016, 93/2016,
109/2016 e
114/2016.
Está encerrada a sessão.
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Assistente Social.
O serviço social é uma profissão de caráter
sociopolítico, crítico e interventivo das ciências
humanas e sociais que analisa e intervém nas
questões sociais e estão inseridas nas áreas da saúde,
previdência, educação, habitação, lazer, assistência
social, justiça, dentre outras. E tem o perfil de
planejar, gerenciar, executar e assessorar políticas,
programas e serviços sociais.
O assistente social surgiu no Brasil na década
de 1930. O dia é comemorado em virtude do Decreto
n.º 994/62. A profissão encontra-se regulamentada
pela Lei n.º 8.662, de 7 de junho de 1993, que
legitima o Conselho Federal de Serviço Social e os
conselhos regionais.
Os assistentes sociais colaboraram para o
processo de redemocratização do país, realizam
estudos e pesquisas, emitem parecer social, propõem
planos, programas, projetos e políticas públicas,
prestam assessoria às instituições públicas e privadas,
realizam estudos socioeconômicos para fins de
acesso a benefícios e serviços sociais, além de
atuarem como docente em universidades e na direção
de unidades de ensino e centro de estudos.
A cor do serviço social é verde e seus
símbolos são: turmalina verde e a balança com a
tocha.
Neste momento são convidados à Mesa a
Senhora Deputada Eliana Dadalto, proponente desta
sessão; a Senhora Deputada Raquel Lessa e os
Senhores Deputados Doutor Hércules, Freitas, Padre
Honório e Sergio Majeski, que farão a abertura dos
trabalhos, conforme é regimental.
(Tomam assento à
referidos deputados)

Mesa

os

Encerra-se a sessão às dezoito horas.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não registrou presença o Senhor Deputado
Almir Vieira.
___________________________________________
NONA
SESSÃO
SOLENE,
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA
ORDINÁRIA,
DA
DÉCIMA
OITAVA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE
MAIO DE 2016.
ÀS DEZENOVE HORAS E DEZOITO
MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA ELIANA
DADALTO
OCUPA
A
CADEIRA
DA
PRESIDÊNCIA.
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Senhoras e senhores, Deputados
presentes, telespectadores da TV Ales, boa noite.
É com satisfação que a Assembleia
Legislativa do estado do Espírito Santo recebe a
todos para a sessão solene em homenagem ao Dia do

A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA
DADALTO – PTC) – Boa noite a todos e todas.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta
a sessão e solicito ao Senhor Deputado Padre
Honório que proceda à leitura de um versículo da
Bíblia.
(O Senhor Deputado Padre
Honório lê Apocalipse, 3:20)
A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA
DADALTO - PTC) - Dispenso a leitura da ata da
sessão anterior.
Informo aos Senhores Deputados e demais
presentes que esta sessão é solene em homenagem ao
Dia do Assistente Social, conforme requerimento de
minha autoria, aprovado em plenário.
O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o
representante do Conselho Regional do Serviço
Social, Vitor Carlos; a diretora presidente do Instituto
de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo –
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Iases, Alcione Potratz. (Pausa)
(Tomam assento à
referidos convidados)

Mesa

os

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Neste momento convido todos
para em posição de respeito ouvirmos a execução do
Hino Nacional e em seguida o Hino Oficial do
Espírito Santo.
(É executado o Hino Nacional e o
do Espírito Santo)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Neste momento é convidada à
Mesa a Senhora Deputada Luzia Toledo, vicepresidenta da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo.
(Toma assento à Mesa a referida
deputada)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convidamos neste momento
para fazer o uso da palavra a Senhora Deputada
Eliana Dadalto, proponente desta sessão.
A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA
DADALTO – PTC) – Passo a presidência ao Senhor
Deputado Doutor Hércules. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES – PMDB) – Assumo a presidência dos
trabalhos neste momento.
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC – Sem
revisão da oradora) – Boa noite mais uma vez a
todos os senhores, senhoras e familiares presentes.
Cumprimento em especial todos vocês que saíram de
suas casas e adiaram seus compromissos para estarem
aqui nesta noite.
Cumprimento também a Mesa, nossos
colegas deputados estaduais. Cumprimento a Senhora
Deputada Luzia Toledo, a Senhora Deputada Raquel
Lessa, o Senhor Deputado Doutor Hércules e o
Senhor Deputado Freitas. Obrigada pelo prestígio de
estarem aqui comigo. Estão vendo que estão todos
com o prestígio nas mãos. Carinhosamente venho
dizer a V. Ex.as que são muito especiais por estarem
aqui conosco também. Cumprimento o Senhor
Deputado Padre Honório e o Senhor Deputado Sergio
Majeski que, por ocasião de outra agenda terá que se
ausentar a daqui mais um tempinho. Até às 20h dá
para ficar conosco, não é, Senhor Deputado Sergio
Majeski? É grande nosso o deputado, que luta tanto
pela educação, mas também pelo social, nesta Casa
de Leis.
Cumprimento o Vitor Carlos, do Conselho
Regional de Serviço Social – Cress. Obrigada pela

presença e por estar prestigiando nossa festa, porque
é uma festa este dia. Cumprimento também a Alcione
Potratz, diretora-presidenta do Instituto de
Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo –
Iases. Obrigada pela presença de todos vocês.
Hoje é um dia muito especial para mim, pelo
fato de ter passado pela Secretaria de Assistência
Social do meu município. Sou professora, não sou
assistente social, mas valorizo muito essa categoria
por tantos trabalhos realizados em nosso estado do
Espírito Santo. A minha fala será bem breve para dar
oportunidade também aos meus colegas deputados de
se expressarem neste dia.
Sinto-me feliz e realizada por fazer parte da
bancada feminina composta pelas quatro mulheres
deputadas estaduais desta Casa. Estou como
presidente da Comissão de Assistência Social,
Socioeducação – socioeducação foi recentemente
acrescentada nesta Casa de Leis, graças a Deus as
meninas assistentes sociais estão presentes
prestigiando conosco – Segurança Alimentar e
Nutricional. Estamos lutando para desenvolver,
dialogar e encaminhar demandas sobre os temas que
dizem respeito a esta Comissão.
Mas o dia de hoje é para realizarmos sessão
solene em homenagem ao Dia do Assistente Social.
Sabemos que a data oficial é o dia 15 de maio e
sabemos como foi difícil trazer todos, pois alguns até
tiveram que desmarcar seus compromissos.
Os profissionais que escolhi para serem
homenageados são aqueles com quem tenho
proximidade, ou aqueles cuja vida profissional
conheço um pouco. Com certeza houve também
indicações dos meus colegas deputados.
Em um momento de minha trajetória política
e profissional atuei como secretária municipal de
Assistência Social na cidade de Linhares, período em
que lutei para que acontecesse o primeiro concurso
público para o cargo de assistente social da minha
cidade, que foi um grande marco para Linhares.
Começamos a efetivar os aprovados no concurso
público e, rapidamente, a implantar os instrumentos
de gestão do Suas, Sistema Único de Assistência
Social do governo federal.
Minha convivência com essa categoria criou
um vínculo afetivo e profissional muito intenso, me
estimulando e ampliando a parceria e o
reconhecimento dessa profissão que tem o caráter
sociopolítico, crítico e interventivo das ciências
humanas e sociais, e que analisa e intervém nas
questões da sociedade. Insere ações extremamente
importantes em várias áreas, como nos programas
sociais da saúde, da assistência social e da educação,
pelo que também precisamos lutar. Vamos lutar para
que os profissionais da assistência social estejam
também na educação.
Vivenciei um episódio de relevância, que
marcou um recomeço e reprogramou o meu dia-a-dia:
um acidente automobilístico onde estavam vários
assistentes
sociais
da
citada
secretaria.
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Lamentavelmente esse trágico acidente fez vítimas
fatais, dentre elas o assistente social Rosemberg
Soares Pereira. De quinze assistentes sociais que
tínhamos na Secretaria, só tinha ele do sexo
masculino. Coragem, não é? Era um homem de
coragem. Meu colega de trabalho era lotado no Cras
e desenvolvia, na época, um brilhante trabalho com a
população jovem.
Esse episódio marcou muito a minha vida,
motivo pelo qual elaborei um projeto de resolução,
protocolado no ano de 2015, o ano passado, para
instituir a Comenda Rosemberg Soares Pereira,
aprovada em sessão ordinária deste ano e que ficará
marcada na Assembleia Legislativa. Quero agradecer
aos nossos colegas deputados por esse prestígio que
deram, por essa honra de termos essa comenda.
Fico triste em não poder, no dia de hoje,
entregar a todos vocês essa comenda. A tramitação
burocrática não nos deu essa oportunidade, mas no
ano que vem, com muito orgulho, essa comenda
estará disponível para os homenageados.
Apresentei também, como parlamentar, o
projeto de lei que institui incluir profissionais
assistentes sociais na equipe multidisciplinar das
escolas, que foi arquivado. Fiz nova indicação com o
mesmo tema. Afirmo que não desistirei desses
profissionais nas escolas, uma vez que fui educadora,
já estive na regência de sala de aula e sei da
ansiedade, da necessidade, deste profissional dentro
das escolas.
Gosto de planejar, gerenciar e executar
políticas e programas sociais, por este motivo, integra
em minha equipe de trabalho duas assessoras de
gabinete, que são assistentes sociais, que é a Wania
Marcia Reis Riani Britto e a Graciosa Charilli. Essas
são minhas duas assessoras que são assistentes
sociais.
Agradeço, mais uma vez, a todos vocês, aos
Senhores Deputados Sergio Majeski, Freitas, Raquel
Lessa, Doutor Hércules, Padre Honório. Hoje, eu não
confundi, não. De vez enquanto eu confundo as
carecas deles e confundo os nomes. Só para rirmos
um pouquinho, não é? A Senhora Deputada Luzia
Toledo, que é da educação. Olhem a necessidade de
ter este profissional dentro da educação. Ela é a
presidente da Comissão de Educação, então, fica o
apelo neste dia. E agradeço também aos nossos
convidados, o Vitor e a Alcione.
Estou muito feliz neste dia, feliz mesmo, pelo
fato de ter todos vocês aqui. Este momento vai ficar
marcado para sempre em nossas vidas. Muito
obrigada e que Deus continue nos abençoando.
Vamos à luta, nós assistentes sociais e educadores.
Obrigada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR
HÉRCULES - PMDB) – Parabéns, Senhora
Deputada Eliana Dadalto. Vou devolver a presidência
a V. Ex.ª, mas com um protesto, de confundir a
minha careca com a do Senhor Deputado Padre
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Honório, porque eu tenho mais cabelo que ele.
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Neste momento fará uso da
palavra o Senhor Vitor Carlos Gomes de Souza,
representante do Conselho Regional de Serviço
Social do Espírito Santo.
O SR. VITOR CARLOS GOMES DE
SOUZA – (Sem revisão do orador) – Boa noite a
todos. Em especial quero cumprimentar todos os
assistentes sociais que estão nesta sessão solene a
convite da Senhora Deputada Eliana Dadalto, da
qual, em nome do conjunto Cfess/Cress, o Conselho
Federal de Serviço Social e o Conselho Regional de
Serviço Social, trazemos os nossos agradecimentos
por estar neste momento, nesta sessão solene, com
todo este reconhecimento a esses profissionais, a esta
justa homenagem que se faz a estes profissionais.
É uma satisfação muito grande para o
conselho estar presente neste momento. O mês de
maio é um mês comemorativo para toda a categoria.
O Conselho Regional de Serviço Social desenvolve o
Encontro Capixaba de Assistentes Sociais que
acontece já há alguns anos, e este ano com um caráter
mais especial porque comemoramos oitenta anos
desta profissão no Brasil.
São oitenta anos de uma trajetória de muitas
lutas, de muitos desafios. É uma profissão que
historicamente se coloca a favor da defesa
intransigente dos direitos da classe trabalhadora.
Portanto, compartilhamos hoje esta solenidade com
todos aqueles trabalhadores e aquelas trabalhadoras
que deixaram o seu suor e, muitas vezes, até o seu
sangue registrado numa passado que se faz presente
na nossa história.
Portanto, é com muita satisfação que
compartilhamos esta noite. Brindamos este momento
com cada um dos colegas atuam mesmo na execução
na linha de frente das políticas públicas garantindo o
acesso do direito a esta população historicamente
excluída dos processos de participação e da vida
democrática.
Deixamos o convite. O Encontro Capixaba
acontece nesta semana na Ufes, nos dias 12 e 13,
quinta e sexta-feira. Já tivemos, como início das
atividades, na última sexta-feira, uma oficina sobre
sigilo profissional, que aconteceu também na Ufes,
com a participação massiva e expressiva de bastantes
profissionais. Neste momento está havendo uma
oficina com esses profissionais abrangendo o debate
da lei de inclusão, antiga lei da pessoa com
deficiência. Quinta e sexta-feira, então, temos o
Encontro Capixaba, onde reuniremos profissionais de
todo os Estado do Espírito Santo, promovendo esse
debate, essa reflexão em torno dos oitenta anos dessa
profissão no Brasil.
Ainda dando continuidade, na próxima
semana teremos os encontros dos núcleos, no Cress
Norte e no Cress Sul, já que temos os municípios que
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compõem a região norte e a região sul. Também
estenderemos essa programação a esses municípios.
Até o final do mês, então, teremos um conjunto de
atividades que foram programadas especialmente
para celebrarmos esse marco dos oitenta anos de
história dessa profissão e de toda sua contribuição.
Para ilustrar um pouco deste momento,
trouxe um poema de Elisa Lucinda, que acredito que
talvez alguns já conheçam, e que considero bastante
pertinente para este momento em que fazemos essa
análise, essa reflexão da importância dessa profissão
que tanto tem se esforçado ao longo dos anos, ao
longo da história e se comprometido com os
princípios da cidadania, da justiça, da democracia, na
perspectiva da emancipação dos sujeitos, e da
construção de uma nova ordem societária em que
consigamos ter, todos, condições plenas do exercício
da cidadania.
Ontem estava preparando esta fala,
amadurecendo algumas questões, e me pego nesse
dilema. Vivemos numa democracia e ainda
precisamos pensar em políticas inclusivas. Então, que
democracia é essa que ainda carece de estratégias
inclusivas para se dizer democrática? Exemplo, hoje,
dessa oficina que o Cress está promovendo e que
debate a lei de inclusão. Acho que isso traz para nós
essa necessidade de pensar sobre o que temos
produzido, o que temos feito. Acima de tudo, além
dessa comemoração de hoje, também queremos
deixar registrados a necessidade e o empenho de
todos os setores da sociedade, especialmente esta
Casa, no sentido de avançar no que diz respeito às
condições de trabalho para esses profissionais e para
todos os trabalhadores de forma geral.
Temos um projeto de lei das trinta horas, que
foi aprovado em 2010, e que ainda carece da real
aplicabilidade, que prevê jornada de trabalho de trinta
horas sem redução dos salários. Temos também um
projeto de lei em tramitação que ainda carece de
apoio, que está em análise nas comissões, que diz
respeito às condições de trabalho, da periculosidade e
da insalubridade, que reconhece que esse profissional
muitas vezes se insere em contextos de trabalho que
colocam em risco a sua própria condição de vida ou a
sua saúde. Portanto, também contamos com a
colaboração e o apoio de vocês, para que consigamos
avançar.
Por fim, o último projeto de lei que também
está em tramitação, que passa por análise em algumas
comissões, diz respeito ao nosso piso salarial, que fixa o
piso salarial de assistente social em três mil setecentos e
vinte reais. Essa é uma realidade extremamente
importante num contexto em que vivemos de
precarização das condições de trabalho.
Atualmente estou vinculado ao município de
Colatina, no âmbito do Poder Executivo municipal.
Desenvolvo um trabalho na condição de assistente
social num equipamento de proteção social básica,
num Cras. Junto com outros colegas, desenvolvemos
um trabalho social com as famílias, uma proposta que
está colocada para esse novo reordenamento.
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E aí temos uma colega de trabalho, assistente
social, que fala que, quando foi criado esse cargo, no
âmbito do Poder Executivo, o salário do assistente
social era o equivalente a dez salários mínimos. Hoje
não recebemos nem três salários mínimos. Como essa
situação do mercado de trabalho, dessa lógica da
reestruturação produtiva, do neoliberalismo, provoca
esses impactos e esses efeitos nas nossas condições
de vida e provoca essa defasagem, esse rebaixamento
salarial e como isso, obviamente, temos implicações
na nossa atuação profissional e no nosso cotidiano.
Portanto, mais que celebrar esses oitenta
anos, também queremos fazer o registro desses
desafios, que ainda temos, e trazer para o conjunto da
sociedade a necessidade de nos empenharmos cada
vez mais.
Novamente agradeço o convite à deputada,
por estarmos aqui, neste momento. E que
continuemos nos empenhando, somando, unindo
esforços para construirmos essa política pública, essa
profissão, sobretudo, comprometida com a garantia
dos direitos da população, como um todo.
Por fim, deixo o poema da Elisa Lucinda, que
diz:
Só de Sacanagem.
Meu coração está aos pulos!
Quantas vezes minha esperança será
posta à prova?
Por quantas provas terá ela que
passar?
Tudo isso que está aí no ar, malas,
cuecas que voam entupidas de
dinheiro, do meu, do nosso dinheiro,
que reservo
duramente para educar os meninos
mais pobres que eu, para cuidar
gratuitamente da saúde deles e dos
seus
pais, esse dinheiro viaja na bagagem
da impunidade e eu não posso mais.
Quantas vezes, meu amigo, meu
rapaz, minha confiança vai ser posta
à prova? Quantas vezes minha
esperança vai esperar no cais?
É certo que tempos difíceis existem
para aperfeiçoar oaprendiz, mas não
é certo que a mentira dos maus
brasileiros venha quebrar no nosso
nariz.
Meu coração está no escuro, a luz é
simples, regada ao conselho simples
de meu pai, minha mãe, minha avó e
dos justos que os precederam: "Não
roubarás", "Devolvao lápis do
coleguinha",
"Esse apontador não é seu, minha
filhinha".
Ao invés disso, tanta coisa nojenta e
torpe tenho tido que escutar.
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Até habeas corpus preventivo, coisa
da qual nunca tinha visto falar e
sobre a qual minha pobre lógica
ainda insiste: esse é o tipo de
benefício que só ao culpado
interessará.
Pois bem, se mexeram comigo, com a
velha e fiel fé do meu povo sofrido,
então agora eu vou sacanear:
mais honesta ainda vou ficar.
Só de sacanagem!
Dirão: "Deixa de ser boba, desde
Cabral que aqui todo o mundo
rouba" e eu vou dizer: Não importa,
será esse o meu carnaval, vou
confiar mais e outra vez. Eu, meu
irmão, meu filho e meus amigos,
vamos pagar limpo a quem a gente
deve e receber limpo do nosso
freguês.
Com o tempo a gente consegue ser
livre, ético e o escambau.
Dirão: "É inútil, todo o mundo aqui é
corrupto, desde o primeiro homem
que veio de Portugal".
Eu direi: Não admito, minha
esperança é imortal.
Eu repito, ouviram? IMORTAL!
Sei que não dá para mudar o
começo, mas se a gente quiser, vai dá
para mudar o final!

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Ato de grande importância nesta
sessão, passaremos à entrega das homenagens e, para
tanto, convido a Senhora Deputada Eliana Dadalto,
proponente desta sessão, e os demais deputados.

Para encerrar essa fala, a partir desta poesia,
o Serviço Social, historicamente, é uma profissão que
rompeu com esse caráter conservador, tradicionalista,
reprodutor meramente dessa lógica e se coloca hoje,
neste horizonte, comprometido com o interesse das
classes trabalhadoras. Continuamos acreditando,
apostando no ideal dessa profissão e é com muita
satisfação que nos fazemos presentes neste plenário
hoje.
Muito obrigado! (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Deputado
Sergio Majeski a proceder à entrega aos seus
homenageados, juntamente com a Senhora Deputada
Eliana Dadalto.
Convido a senhora Andressa Silva Veloso
para receber o certificado das mãos da Senhora
Deputada Eliana Dadalto e do Senhor Deputado
Sergio Majeski. (Pausa)

A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA
DADALTO - PTC) – Agradecemos a participação
ao Vitor Carlos.
Vocês estão vendo que nossos colegas
deputados são todos comprometidos com o social.
Temos a educação; o Senhor Deputado Padre
Honório, sempre lutando pelos direitos humanos; o
Senhor Deputado Doutor Hércules, um grande
lutador na área da saúde; a Senhora Deputada Raquel
Lessa, que foi prefeita de São Gabriel da Palha, fez
um trabalho belíssimo, um trabalho social muito
bom. Lembro-me, quando secretária, sempre tinha
referências de lá, as secretárias de Assistência Social
sempre falavam muito bem do trabalho de S. Ex.ª. O
Senhor Deputado Freitas também está sempre
lutando nesta Casa de Leis, sempre embutido nessa
luta. E também o Senhor Deputado Sergio Majeski,
que é um lutador da educação, que é social.

A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA
DADALTO - PTC) – Passo a presidência dos
trabalhos à Senhora Deputada Raquel Lessa.
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido o Senhor Deputado
Doutor Hércules a proceder à entrega aos seus
homenageados, juntamente com a Senhora Deputada
Eliana Dadalto.
Convido a senhora Enoan Cunha Maroto para
receber o certificado das mãos da Senhora Deputada
Eliana Dadalto e do Senhor Deputado Doutor
Hércules. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Maria Inês
Tannus Vianna para receber o certificado das mãos
da Senhora Deputada Eliana Dadalto e do Senhor
Deputado Doutor Hércules. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

(A
homenageada
certificado)

recebe

recebe

o

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Silvia
Moreira Trugilho para receber o certificado das mãos
da Senhora Deputada Eliana Dadalto e do Senhor
Deputado Sergio Majeski. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a Senhora Deputada
Luzia Toledo, vice-presidente da Assembleia
Legislativa, a proceder à entrega aos seus
homenageados, juntamente com a Senhora Deputada
Eliana Dadalto.
Convido a senhora Mariana da Silva Lima
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Zeni para receber o certificado das mãos das
Senhoras Deputadas Eliana Dadalto e Luzia Toledo.
(Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o
(A
homenageada
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Paula
Campos Rocha para receber o certificado das mãos
das mãos das Senhoras Deputadas Eliana Dadalto e
Luzia Toledo. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SERGIO
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Marlene
Gonçalves para receber o certificado das mãos da
Senhora Deputada Eliana Dadalto e do Senhor
Deputado Freitas. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SERGIO
SARKIS FILHO) - Convidamos o Senhor Deputado
Padre Honório para proceder à entrega aos seus
homenageados.
Convido a Senhora Maiana Fávero Ceccon
para receber o certificado das mãos da Senhora
Deputada Eliana Dadalto e do Senhor Deputado
Padre Honório. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SERGIO
SARKIS FILHO) - Convido a Senhora Rosalina do
Carmo Lima Paula Batista para receber o certificado
das mãos da Senhora Deputada Eliana Dadalto e do
Senhor Deputado Padre Honório. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Polyanna
Barcelos dos Santos Bragato para receber o
certificado das mãos das Senhoras Deputadas Eliana
Dadalto e Raquel Lessa. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SERGIO
SARKIS FILHO) - Convidamos o Senhor Deputado
Freitas para proceder à entrega aos seus
homenageados.
Convido a Senhora Ednéia Maria Ribeiro do
Espírito Santo para receber o certificado das mãos da
Senhora Deputada Eliana Dadalto e do Senhor
Deputado Freitas. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

seus homenageados.
Convido a Senhora Anedacir Nunes Reis
para receber o certificado das mãos das Senhoras
Deputadas Eliana Dadalto e Raquel Lessa. (Pausa)

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SERGIO
SARKIS FILHO) - Convidamos a Senhora
Deputada Raquel Lessa para proceder à entrega aos

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido Jackeline Rodrigues,
assessora de gabinete da Senhora Deputada Janete de
Sá, para proceder à entrega aos homenageados de S.
Ex.ª, juntamente com a Senhora Deputada Eliana
Dadalto.
Convido o senhor Anselmo Assis para
receber, em nome da senhora Nelma Assis,
homenageada da Senhora Deputada Janete de Sá, o
certificado das mãos da senhora Jackeline Rodrigues
e da Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
(O convidado recebe o certificado
em nome da homenageada)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Rosiane
Nascimento Batista Xavier, homenageada da Senhora
Deputada Janete de Sá, para receber o certificado das
mãos da senhora Jackeline Rodrigues e da Senhora
Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Passamos agora à entrega dos
certificados aos homenageados indicados pela
Senhora Deputada Eliana Dadalto.
Convido a senhora Andreia Aparecida
Gabrielli dos Santos, homenageada da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, para receber o certificado
das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Andrea Leite
Serafim Pereira, homenageada da Senhora Deputada
Eliana Dadalto, para receber o certificado das mãos
de S. Ex.ª. (Pausa)
(A

homenageada

recebe

o
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certificado)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Andria Carla
Prati, homenageada da Senhora Deputada Eliana
Dadalto, para receber o certificado das mãos de S.
Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Rita de
Cássia dos Santos Cortez, homenageada da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, para receber o certificado
das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Jeani
Ferreira da Silva Santos, homenageada da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, para receber o certificado
das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Marly de
Oliveira Mendes, homenageada da Senhora Deputada
Eliana Dadalto, para receber o certificado das mãos
de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Dayane
Piske de Medeiros, homenageada da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, para receber o certificado
das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Maria
Helena Elpídio Abreu, homenageada da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, para receber o certificado
das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Danielle
Cristina Tonon, homenageada da Senhora Deputada
Eliana Dadalto, para receber o certificado das mãos
de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Luzia
Scandian Francisco, homenageada da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, para receber o certificado
das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Cleusa
Maria de Menezes Vieira, homenageada da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, para receber o certificado
das mãos de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Lucineri
Ronchette Silva, homenageada da Senhora Deputada
Eliana Dadalto, para receber o certificado das mãos
de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

recebe

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Célia Subtil
Neves Cândido, homenageada da Senhora Deputada
Eliana Dadalto, para receber o certificado das mãos
de S. Ex.ª. (Pausa)
(A
homenageada
certificado)

(A
homenageada
certificado)

recebe

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Graciosa
Charilli para receber uma placa alusiva ao Dia do
Assistente Social das mãos da Senhora Deputada
Eliana Dadalto. (Pausa)

o

O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Joelma
Bazoni Pagung, homenageada da Senhora Deputada
Eliana Dadalto, para receber o certificado das mãos
de S. Ex.ª. (Pausa)

(A homenageada recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Laura Maria
de Oliveira Fêu para receber uma placa alusiva ao
Dia do Assistente Social das mãos da Senhora
Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
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(A homenageada recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Luciana
Helena dos Santos Zanetti para receber uma placa
alusiva ao Dia do Assistente Social das mãos da
Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
(A homenageada recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Luciana
Andrade Jorge Oliveira para receber uma placa
alusiva ao Dia do Assistente Social das mãos da
Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
(A homenageada recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Marcielli
Vieira Gallon dos Reis para receber uma placa
alusiva ao Dia do Assistente Social das mãos da
Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
(A homenageada recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Sarah Elisa
França Marinato Toretta para receber uma placa
alusiva ao Dia do Assistente Social das mãos da
Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
(A homenageada recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convido a senhora Wânia
Marcia Reis Riani Britto para receber uma placa
alusiva ao Dia do Assistente Social das mãos da
Senhora Deputada Eliana Dadalto. (Pausa)
(A homenageada recebe a placa)
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Feitas as homenagens, a
Senhora Deputada Eliana Dadalto, proponente desta
sessão, retorna à Mesa.
A SR.ª PRESIDENTA – (RAQUEL
LESSA – SD) – Devolvo a presidência à Senhora
Deputada Eliana Dadalto.
O SR. CERIMONIALISTA – (SÉRGIO
SARKIS FILHO) – Convidamos para fazer uso da
palavra, em nome de todos os homenageados desta
noite, a assistente social Sarah Elisa França Marinato
Toretta.
A SR.ª SARAH ELISA FRANÇA
MARINATO TORETTA – (Sem revisão da
oradora) - Boa-noite a todos e todas. É com muita
honra e com sincero sentimento de agradecimento
que, neste momento, me faço porta-voz dos meus
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colegas assistentes sociais para agradecer, de um
modo muito especial, por esta homenagem, por este
dia, sobretudo à Senhora Deputada Eliana Dadalto,
que teve essa iniciativa de não deixar passar em
branco essa data, esse dia.
A Senhora Deputada Eliana Dadalto sempre
esteve atenta às questões sociais. Pude acompanhar
um pouco o trabalho de S. Ex.ª porque fiz parte de
sua equipe quando esteve à frente da secretaria
municipal de Assistência Social de Linhares. Endosso
as palavras de S. Ex.ª quando diz dos avanços
naquele município à frente da assistência. Sua
atuação foi muito eficaz e, realmente, importantes
resultados naquele município aconteceram na sua
gestão, como efetivar a assistência como uma política
pública, como dever do Estado.
S. Ex.ª à frente dessa Comissão de
Assistência Social, comissão estadual, acreditamos
que importantes avanços estão para acontecer.
Não posso deixar de destacar seu
compromisso com a defesa no campo dos direitos, na
cidadania, sua luta pela efetivação das políticas
públicas. Também não posso deixar de destacar sua
atuação pautada pela valorização e consolidação, pela
inserção e ampliação do serviço social nas
instituições, como mesmo fala da importância da
ampliação do serviço social na educação e em outras
áreas também.
Neste dia de comemoração, não poderia
deixar de mencionar os oitenta anos do serviço social
no Brasil, essa profissão que vem se transformando
ao longo dos anos com a contribuição não só no
combate à desigualdade, mas também na construção
de uma sociedade mais justa e igualitária.
O assistente social ocupa um papel
fundamental, na medida em que contribui para a
mudança de valores e para a superação dos processos
contrários às perspectivas de liberdade, da justiça
social e do direito.
Gostaria, também, de fazer memória ao
assistente social Rosemberg Soares Pereira, que a
Senhora Deputada Eliana Dadalto mencionou. Foi
um profissional que faleceu ainda muito jovem, no
ano de 2007, e fez uma grande diferença nos espaços
institucionais onde atuou, como um grande
protagonista na consolidação de programas e projetos
no município de Linhares. Também pude compartilhar
um pouco algumas experiências com ele e posso dizer
que foi um profissional que muito fez e com quem
muito aprendi.
Por fim, gostaria de estender essa
homenagem aos assistentes sociais que atuam na
socioeducação deste Estado e, principalmente, os
profissionais do Iases, incansáveis na luta, que lutam
arduamente na defesa intransigente dos direitos
humanos, sendo o socioeducação, hoje, um dos
espaços mais desafiadores para os assistentes sociais.
Protagonistas na luta pela consolidação dos
direitos e na construção de uma sociedade mais justa
para todos, profissionais que fazem história não
apenas no dia 15 de maio, mas todos os dias do ano.
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Parabéns a todos os assistentes sociais e nosso
agradecimento à Senhora Deputada Eliana Dadalto.
(Muito bem!) (Palmas)
A SR.ª PRESIDENTA – (ELIANA
DADALTO – PTC) – Agradecemos a participação
da Sarah. Trabalhamos juntas. Foi uma guerreira
também nas políticas públicas sociais de Linhares.
Quando assumi a Secretaria, só tínhamos três
assistentes sociais. O número foi ampliado para doze,
conseguimos chegar a quinze e, com esse número de
assistentes sociais, conseguimos captar muitos
recursos do Governo Federal e implantar políticas
públicas sociais em Linhares. Foi um avanço muito
grande. Ficou marcado na minha vida e também na
história político-social de Linhares.
Agradecemos por este momento tão
importante, de valorização desse profissional.
Costumo dizer que são profissionais que estão
sempre dando tudo de si em prol desses que tanto
necessitam. São as mãos estendidas a esses que tanto
necessitam no nosso Estado do Espírito Santo.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Padre Honório.
O SR. PADRE HONÓRIO – (PT – Sem
revisão do orador) – Obrigado, Senhora Presidenta
Eliana Dadalto, essa deputada atuante na Assembleia.
Deus coloca, nos lugares certos, as pessoas
certas, em alguns tratamentos especiais. E
percebemos que a presença da mulher ocupa um
espaço muito especial, principalmente na formação e
no acolhimento das pessoas, principalmente daquelas
que estão nos lugares mais vulneráveis.
Na família, ontem, comemoramos o Dia das
Mães. Parabéns a vocês, mães, pela grande
importância que têm na formação e na condução de
uma família; na educação predominam as mulheres
que sabem a arte de educar e que assumem, com
muita bravura, essa missão que, muitas vezes, não é
valorizada principalmente pelos gestores públicos; e
na assistência social, onde trabalham nos lugares
mais necessitados, com as pessoas mais necessitadas
e, às vezes, precisando de um cuidado especial,
predominam também as mulheres.
Deveríamos ter também, na política, a
predominância das mulheres. Quem sabe, assim,
teríamos mais sensibilidade, mais justiça e, com
certeza, políticas públicas com mais respeito,
principalmente nos lugares mais distantes.
Às vezes, as pessoas dos bairros, em vez de
pedirem políticas públicas para evitarem o crime,
pedem polícia para prender seus próprios filhos. E
assim nos diversos lugares.
Quero parabenizar os senhores, assistentes
sociais e minhas homenageadas: Naína, uma
guerreira que tem um trabalho exemplar na sua
cidade e que faz por vocação, e Maiane, que um dia
chegou lá em casa pedindo ajuda para fazer
monografia. Apresentei o centro de reabilitação e, a
partir dali, ela atua como voluntária naquele projeto e
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faz um trabalho extraordinário com os dependentes
químicos. A vocês duas, com suas famílias, muito
obrigado, e a todos os homenageados, parabéns.
Que Deus os abençoe e proteja. Jesus fala:
aquele que dá um copo de água em meu nome, vai
receber sua recompensa. E os senhores fazem isso
todos os dias. Que Deus os abençoe. (Muito bem!)
A SR.ª
PRESIDENTA - (ELIANA
DADALTO - PTC) - Gostaríamos de dar placas a
todos os assistentes sociais, mas na Casa existe todo
um ritual e precisamos obedecê-lo. Todos têm o
mesmo valor, mas não podemos distribuir placas a
todos. Por isso, como podem ver, alguns receberam
certificados e, outros, placas. As placas são um
direito que tenho de distribuir, mas todos têm direito
e, por isso, justifico. Fica o agradecimento por todos
estarem conosco. Muito obrigada e um abraço a
todos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores
Deputados para a próxima, ordinária, dia 10 de maio
de 2016, para a qual designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: anunciada na trigésima
sétima sessão ordinária, realizada dia 09 de maio de
2016.
Está encerrada a sessão.
Encerra-se a sessão às vinte horas e vinte e
quatro minutos.
___________________________________________
TRIGÉSIMA
OITAVA
SESSÃO
ORDINÁRIA,
DA
SEGUNDA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10
DE MAIO 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,
Doutor Hércules, Doutor Rafael Favatto,
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Freitas,
Gilsinho Lopes, Hudson Leal, Janete de Sá,
José Esmeraldo, Luiz Durão, Padre Honório,
Pastor Marcos Mansur, Sergio Majeski e
Theodorico Ferraço)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão.
(Assume a 1.ª Secretaria o Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos e a 2.ª
Secretaria o Senhor Deputado Cacau
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Lorenzoni)

Vitória, 06 de maio de 2016.

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor Deputado
Cacau Lorenzoni a proceder à leitura de um versículo
da Bíblia.
(O Senhor Deputado Cacau
Lorenzoni lê Provérbios, 31:31)

Senhor Presidente:
Com fulcro no artigo 67, inciso XVI,
encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório das
Atividades desta Comissão, referente ao mês de
Abril de 2016.
Atenciosamente,

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (CACAU
LORENZONI – PP) – Senhor Presidente, pela
ordem! Registro a presença em nosso meio do
presidente do Partido Progressista de Apiacá, Senhor
Fabrício Thebaldi. Seja bem-vindo a esta Casa de
Leis, senhor Fabrício.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – O PP hoje está ganhando as
manchetes nacionais e internacionais.
O SR. 2.º SECRETÁRIO – (CACAU
LORENZONI – PP) – Estamos nas manchetes, mas
por acaso, porque já foi desfeito.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) – Convido o Senhor 2.º
Secretário a proceder à leitura da ata da trigésima
sétima sessão ordinária, realizada em 09 de maio de
2016. (Pausa)

GILSINHO LOPES
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte
Ao
Ex. mo Sr.
THEODORICO FERRAÇO
Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito
Santo
NESTA
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM N.º 150/2016
Vitória, 06 de maio de 2016.
Senhor Presidente:

(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
(Registra
presença
o
Deputado Marcelo Santos)

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO – DEM) - Aprovada a ata como lida.
(Pausa)
Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à
leitura da ata da nona sessão solene, realizada em 09
de maio de 2016. (Pausa)
(O Senhor 2.º Secretário procede à
leitura da ata)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Aprovada a ata como lida.
(Pausa)
Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à
leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
DO CONTRIBUINTE
OFÍCIO N.º 06/2016

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao
pedido de informações, formulado pelo Deputado
Sérgio Majeski, por meio do Requerimento N.º 246,
de 2015, ao Secretário de Estado da Educação,
conforme documento em anexo.
PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
PROJETO DE LEI N.º 128/2016
DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO
DO BOTÃO DE PÂNICO, GPS E A
INTEGRAÇÃO DAS CÂMARAS
DE VÍDEO DOS ÔNIBUS COM O
CENTRO
INTEGRADO
OPERACIONAL DE DEFESA
SOCIAL (CIODES).
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
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DO ESPÍRITO SANTO
RESOLVE:
Art. 1º - As empresas concessionárias e
permissionárias no Estado do Espírito Santo deverão
efetuar a instalação de câmeras de vídeo integradas
com o Centro Integrado Operacional de Defesa
Social (CIODES), sistemas de segurança equipados
com dispositivos de localização global por satélite GPS e botão do pânico em todos os veículos de
transporte público.
Parágrafo Único - Os itens de instalação
mencionados no caput deste artigo deverão ser
instalados de forma gradual, iniciando-se pelas linhas
de maior índice de violência e incidentes registrados.
Art. 2º - As imagens devem ser direcionadas
para uma Central de imagens de monitoramento, a
qual deve ter contato direto com a polícia Militar,
Bombeiros e Guardas Municipais, de forma que
constatado perigo iminente, incêndios ou acidente de
trânsito, imediatamente os órgãos responsáveis sejam
acionados.

Art. 4º- No interior de cada veículo deverá
ser afixado um cartaz informando aos passageiros
que os mesmos estão sendo filmados.
Art. 5º - O descumprimento desta lei
implicará a aplicação de multa diária de 1.000 (hum
mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual –
VRTEs; e revertida a SESP - Secretaria de Estado
da Segurança Pública e Defesa Social. Em caso de
reincidência, multa de 2.000 (dois mil) Valores de
Referência do Tesouro Estadual – VRTEs.
Art. 6º - O Poder Público regulamentará em
180 (cento e oitenta) dias os dispositivos desta Lei.
Art. 7º - Está Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio Domingos Martins, 09 de maio de
2016.
HUDSON LEAL
Deputado Estadual - PTN
JUSTIFICATIVA

Parágrafo Primeiro - As imagens
capturadas devem ser armazenadas conforme
legislação em vigor e poderão ser utilizá-las para
qualquer demanda administrativa ou judicial.
Parágrafo Segundo - As imagens ficarão a
disposição das autoridades para identificação de
qualquer cidadão, suspeito de participação ou prática
de qualquer tipo de crime.
Parágrafo Terceiro - A recusa ou o
descumprimento
por
parte
das
empresas
permissionárias ou concessionárias implicará da
entrega das imagens, além das penalidades previstas
em Lei, implicará na presunção de culpa e
negligência por parte destas, respondendo civil e
criminalmente, sem prejuízo da aplicação da multa
prevista nesta Lei.
Art. 3º - O Botão do Pânico só deve ser
utilizado pelo motorista ou cobrador do veículo,
quando constatado perigo eminente, tal como roubo,
emprego de violência contra si ou contra passageiros
ou perigo de destruição do veículo, seja por
vandalismo ou por incêndio.
Parágrafo Primeiro - Ao ser acionado o
Botão do Pânico pelo motorista ou cobrador,
automaticamente a Central de monitoramento será
avisada, a qual deverá tomar as providências cabíveis
para cada caso, acionando o órgão responsável.
Parágrafo Segundo - O Botão do Pânico
deverá ficar em local de fácil acionamento pelo
motorista ou cobrador, porém não visível a terceiros.

O presente projeto visa aumentar a segurança
dos passageiros de linhas intermunicipais, os quais
vêm sendo alvos de assaltos constantes, bem como
viabilizar a identificação dos meliantes pela
autoridade policial. Investir em segurança é sempre
um bom negócio, ainda mais quando se trata da vida
dos passageiros. Infelizmente, essa prática criminosa
de assaltos no interior de ônibus coletivos vem
aumentando a cada dia, aproveitando-se, muitas
vezes, a implantação do botão do pânico e a
integração das câmeras que possam flagrar a ação, o
que poderia ser desestimulado com a viabilização da
investigação criminal, mediante o investimento em
dispositivos
de
segurança
pela
empresa
transportadora de passageiros. É importante ressaltar
que a aquisição dos equipamentos de segurança não
acarretará grandes ônus as empresas, pelo contrário,
visa garantir maior segurança aos seus funcionários e
passageiros, evitando assim, a ocorrência de atos de
vandalismo, depredação, mortes, roubos e furtos
atualmente ocorridos no interior dos ônibus.
Diante do exposto, faço votos de que os
nobres Pares, imbuídos do mesmo propósito, unamse na aprovação deste projeto.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Ciente.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de
Decreto Legislativo n.º 57/2016, do Deputado José
Esmeraldo, que concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Senhor Alexinaldo dos Santos Liske.
Publicado integralmente no DPL do dia 11 de
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maio de 2016.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Devolva-se ao autor.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de
Decreto Legislativo n.º 58/2016, do Deputado José
Esmeraldo, que concede Título de Cidadão EspíritoSantense ao Senhor Marcos Alexandre Nunes Silva.
Publicado integralmente no DPL do dia 11 de
maio de 2016.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Publique-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de
Decreto Legislativo n.º 59/2016, do Deputado José
Esmeraldo, que concede Título de Cidadão EspíritoSantense a Senhora Terezinha Falcão Silva Cosmi
Petri. Publicado integralmente no DPL do dia 11
de maio de 2016.
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 41/2016
PARECER DO RELATOR: Projeto de Lei n.°
422/2015
AUTOR: Deputada Luzia Toledo
EMENTA: "Institui o Dia Estadual sem Carro".
I – RELATÓRIO
Trata-se de Projeto de Lei elaborado
pela Deputada Luzia Toledo, que apresenta o
seguinte assunto: "Institui o Dia Estadual sem
Carro".
A Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa em exercício de juízo de delibação que
lhe impõe o Artigo 120 do Regimento Interno —
Resolução n° 2.700/2009 proferiu o despacho de 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 proposição que foi protocolizada no dia
15/10/2015, lida no expediente da Sessão Ordinária
do dia 19/10/2015.
Após a emissão de Parecer Técnico pela
procuradoria desta Casa Legislativa, o projeto de
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Lei veio a esta Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação para a análise de sua
constitucionalidade nos termos do artigo 41,
inciso I do Regimento Interno (Resolução
n° 2.700/2009).
É o relatório.
II - PARECER DO RELATOR
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO
DA
JURIDICIDADE,
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E
TECNICA LEGILATIVA A - ANÁLISE DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
E
MATERIAL
Sobre o prisma da constitucionalidade, não
há quaisquer obstáculos a serem invocados, eis
que o projeto de lei em epígrafe trata de matéria
de competência legislativa remanescente consoante
o que dispõe o art. 25, §1° "in verbis":
"Art. 25. Os Estados organizam-se
e regem-se pelas Constituições
e
leis
que
adotarem,
observados os princípios desta
Constituição.
§ 1° - São reservadas aos
Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta
Constituição."
Verifica-se inicialmente a competência
legislativa Estadual para deflagrar o presente
procedimento, em razão de sua competência residual,
cabe aos Estados exercer e regulamentar por se tratar
de matéria relacionada à Administração Pública,
inscrita no Capítulo V, da Carta da República,
consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal; não caracterizando inconstitucionalidade.
Apesar da relevante importância da matéria,
numa analise mais aprofundada da matéria podemos
verificar uma grave inconstitucionalidade no Projeto
de Lei n° 422/2015, quando o mesmo em seu artigo
3° cria atribuições para órgãos da Administração
Pública Estadual, adentrando assim na esfera de
competência privativa do Governador do Estado,
senão vejamos:
Art. 63. (...)
Parágrafo único. São de iniciativa
privativa do Governador do
Estado às leis que disponham
sobre:
III - organização administrativa e
pessoal da administração do
Poder Executivo.
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VI - criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de
Estado e órgãos do Poder
Executivo.
Ocorre que em 24.06.2015, foi publicada
no Diário do Poder Legislativo (DPL), a Instrução
Normativa n°.002/2015, que assim estabelece:
Art. 1° A Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação,
com base no caput do artigo 35 da
Resolução n° 2.700, de 15.07.2009,
e suas alterações, que aprovou o
Regimento
Interno
desta
Assembleia Legislativa, e de
conformidade com a deliberação
unânime de seus membros ocorrida
na 138 Reunião Ordinária realizada
no dia 16 de junho de 2015,
decide que as proposições
cujos
vícios
de
inconstitucionalidade
sejam
sanáveis por meio de emenda terão
parecer favorável desta Comissão da
seguinte forma:
1 nos casos de despacho
denegatório, as proposições
receberão
pareceres
desta
Comissão pela Rejeição do
Despacho Denegatório, quando da
análise de recurso do autor, desde que
verificado que a inconstitucionalidade
aventada seja sanável por meio de
emenda, cujos fundamentos serão
incluídos na minuta de parecer;
11 nos casos de análise do mérito
das proposições que apresentem
inconstitucionalidade
sanável
receberão pareceres desta Comissão
pela Constitucionalidade com
Adoção de Emendas, que constarão
na minuta de parecer juntamente com
os fundamentos legais.
Art. 2° A Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação
decide recomendar à Procuradoria
Geral que elabore a proposta de
minuta do parecer do relator neste
Colegiado Legislativo nos termos
propostos
por
esta
Instrução
Normativa.
Art. 3° Esta Instrução Normativa
entra em vigor na data de sua
publicação.
Com efeito, o objetivo desta instrução
Normativa é que, sempre que possível, nas
proposituras que, a priori, contenham vícios de
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inconstitucionalidade,
sejam
recomendadas
emendas com vistas a sanar tais vícios e
possibilitar a sua regular tramitação, o que é o
caso do presente Projeto de Lei.
Sendo
assim,
a
referida
inconstitucionalidade poderá ser sanada apenas
com a supressão do texto do artigo 2° do projeto
de lei retirando assim de criar as atribuições para a
referida secretaria.
Emenda
Supressiva
n°
/2015 ao Projeto de Lei n°
422/2015
- Fica suprimido o artigo 3° do
Projeto de Lei n° 422/2015, de
autoria da Deputada Luzia
Toledo, que institui o Dia
Estadual sem Carro.
Desta forma, suprimindo o artigo 3°
conforme emenda acima referenciada, passa a
matéria deixar de criar atribuição para a
Administração Pública Estadual, permitindo que a
iniciativa seja de parlamentar conforme feito.
Sanado
o
vício
formal
de
inconstitucionalidade, podemos dizer que no que
diz respeito à iniciativa da matéria em exame,
pode-se concluir por sua subjunção aos preceitos
constitucionais, com fundamento no artigo 63,
caput da constituição estadual, que estabelece a
iniciativa legislativa da matéria ora em apreciação,
conforme podemos verificar:
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.
Destarte, não- há que se falar em
inconstitucionalidade por vício de iniciativa
pelas razões supracitadas.
Espécie normativa.
O artigo 61, inciso III da Constituição
Estadual prevê como uma das espécies
normativas a lei ordinária. Nesse mesmo sentido,
o artigo 141, inciso II do Regimento Interno
disciplina.
Logo, verifica-se a compatibilidade da
presente proposição com os textos normativos
acima citados.
Regime inicial de tramitação da
matéria, quórum para sua aprovação e
processo de votação a ser utilizado.
Quanto ao regime inicial de tramitação da
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matéria, ao quórum para sua aprovação, ao
processo de votação a ser utilizado, e a
competência para promulgação, cumpre fazer as
ponderações a seguir expostas.
Ressalta-se que deverá observar o regime
especial de tramitação nos termos do art. 148,
inciso III, do Regimento Interno desta
Assembleia (Resolução n° 2.700/09).
Com relação ao quórum e o processo de
votação, nos termos do artigo 277, §1° do
Regimento Interno, o projeto de lei será
aprovado pelo voto favorável da maioria,
estando presente a maioria absoluta dos membros
da comissão em votação nominal.
Constitucionalidade material.
Inicialmente, é válida a citação dos
ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do
Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar
Ferreira Mendes, sobre a inconstitucionalidade
material, in verbis:
Os vícios materiais dizem respeito
ao próprio conteúdo ou ao aspecto
substantivo do ato, originando-se
de um conflito com regras ou
princípios
estabelecidos
na
Constituição.
A inconstitucionalidade material
envolve, porém, não só o
contraste
d ir e t o
do
ato
l e g i sl a t i v o c o m o p ar â m e tr o
constitucional, mas também a
aferição do desvio de poder ou do
excesso de poder legislativo.
É possível que o vício de
inconstitucionalidade substancial
decorrente do excesso de poder
legislativo constitua um dos mais
tormentosos temas do controle de
constitucionalidade
hodierno.
Cuida-se
de
aferir
a
compatibilidade da lei com os
fins
constit ucio nalm ente
pr evistos ou de con statar a
observância do princípio da
proporcionalidade, isto é, de se
proceder à censura sobre a
adequação e a necessidade do ato
A proposição não contraria os
princípios e regras, implícitos ou explícitos,
disciplinados pelas Constituições Federal e
Estadual. Cumpre ainda esclarecer que inexiste
violação ao princípio da isonomia, ao direito
adquirido, ao ato j urídico perfeito e a coisa
j ulgada (artigo 5°, inciso XXXVI, da
Constituição da República).
Logo, não se verifica a existência vício de
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inconstitucionalidade material, pois a matéria sob
análise está em conformidade com as normas,
princípios, direitos e garantias previstos nas
Constituições da República e Estadual.
Por fim, não resta caracterizado desvio de
poder ou excesso de poder legislativo, de maneira
que a presente proposição está completamente
em conformidade com a Carta Magna.
MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio
Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso
de Direito Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. —
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.
No que se refere à vigência da lei no
tempo, assim dispõe ao artigo 8° da Lei
Complementar n° 95/98, in verbis:
Art. 8° A vigência da lei será
indicada de forma expressa e de
modo a contemplar
prazo
razoável para que dela se tenha
amplo conhecimento, reservada a
cláusula "entra em vigor na data
de sua publicação" para as leis de
pequena repercussão.
In casu, não há que se falar em norma de
grande repercussão, não havendo qualquer
ressalva a ser feita no que tange a vigência da lei
no tempo.
B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:
A despeito dos requisitos acima elencados,
pode-se depreender que o presente projeto de lei
respeita as demais formalidades previstas no
Regimento Interno (Resolução n° 2.700 de 15 de
julho de 2009).
Neste contexto, vislumbra-se a total
conformidade da presente matéria com o
ordenamento jurídico.
C - TÉCNICA LEGISLATIVA:
No caso em exame, houve obediência
ao art. 3° da LC n° 95/98, porquanto o projeto
de lei 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. 7° da LC n°
95/98, pois o primeiro artigo do texto indica o
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objeto da lei e o respectivo ãmbito 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, o âmbito de aplicação da lei está
estabelecido de forma tão específica quanto o
possibilite o conhecimento técnico ou científico
da área respectiva, e o mesmo assunto não está
sendo disciplinado por mais de uma lei.
A vigência do projeto de lei está indicada
de maneira expressa (art. 8° 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, evitandose preciosismo, neologismo e adjetivações
dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo
verbal em todo o texto das normas legais, dandose 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 n° 95/98, pois, para
obtenção de ordem lógica.
Quanto
ao
aspecto
da
técnica
legislativa, podemos verificar que a Diretoria
de Redação realizou o estudo da técnica
legislativa apresentamos mínimas correções às
quais passo a adotá-las.
Em face do exposto, opina-se pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
422/2015, de autoria da Deputada Luzia
Toledo, e desta forma sugerimos aos demais
membros desta douta Comissão a adoção do
seguinte:
PARECER N.º 41/2016
A Comissão de Constituição e Justiça
Serviço
Público
e
Redação
é
pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade,
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n°
422/2015 de autoria da Deputada Luzia Toledo,
com a adoção da seguinte emenda:
Emenda Supressiva n°
/2015
ao Projeto de Lei n° 422/2015
- Fica suprimido o artigo 3° do
Projeto de Lei n° 422/2015, de
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autoria da Deputada Luzia
Toledo, que institui o Dia
Estadual sem Carro.
Sala das Comissões, 23 de fevereiro de
2016.
RAQUEL LESSA
Presidente
ELIANA DADALTO
Relatora
JANETE DE SÁ
GILDEVAN FERNANDES
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE
LOGÍSTICA
PARECER N.º 04/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 422/2015
Autor (ª): Deputada Luzia Toledo
Ementa: “Institui o Dia Estadual sem Carro”
RELATÓRIO
O Projeto de Lei n° 422/2015, ora
apresentado de autoria da Deputada Luzia Toledo,
“Institui o Dia Estadual sem Carro.”
A matéria foi protocolizada no dia 15 de
outubro de 2015, lida no expediente da Sessão
Ordinária do dia 19 de outubro de 2015. Quanto à
publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL,
não foi encontrado nos autos. Por se tratar de
providência legal obrigatória que regula a tramitação
das proposições, consoante o artigo 146 do
Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009 e
alterações cabe recomendar a sua juntada aos autos
pela autoridade competente em tempo hábil.
Encaminhado a Douta Procuradoria para
exame e parecer na forma do disposto no art. 121 do
Regimento
Interno
(Resolução
2.700/2009),
recebendo
parecer
pela
constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa,
devendo a matéria prosperar em sua tramitação
regular por não conter vícios à sua natureza, bem
como analisado pela Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, oportunidade em
que recebeu nos termos do Parecer nº 41/2016, pela
sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade, e
boa técnica legislativa, com a Emenda Supressiva
constante do Parecer da referida Comissão.
A seguir a presente proposição veio a esta
Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento
Urbano e Regional, de Mobilidade urbana e de
Logística para análise do mérito nos termos do Art.
47, do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009.
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É o relatório.
PARECER DO RELATOR
Trata-se de Projeto de Lei n.° 422/2015, ora
apresentado de autoria da Deputada Luzia Toledo,
“Institui o Dia Estadual sem Carro.”
Descrito o objeto da proposição, devemos
ressaltar que o Parecer desta Comissão de
Infraestrutura abrange apenas a analise de mérito,
estando prejudicada qualquer analise sob o ponto
diverso, que compete as outras comissões, nos termos
regimentais.
Aduz a autora em sua justificativa que é
estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do
automóvel, além de propor às pessoas que dirigem
todos os dias que revejam a dependência que criaram
em relação ao carro ou moto.
A ideia é que essas pessoas experimentem
pelos menos nesse dia, forma alternativas de
mobilidade, descobrindo que é possível se locomover
pela cidade sem usar o automóvel e que há vida além
das quatro rodas.
Vale mencionar que a presente Proposição,
versa sobre tema de grande interesse público, visando
acordar a população sobre os grandes problemas
causados pelo uso intenso de automóveis como forma
de deslocamento, sobretudo nos grandes centros
urbanos e um convite ao uso de meios de transportes
sustentáveis, entre os quais se destaca a bicicleta.
Com relação à emenda aprovada na
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação a mesma apenas foi apresentada com
intuito de tornar a matéria constitucional não
interferindo na analise de mérito da presente
comissão de Infraestrutura.
Dito isso, sugerimos a aprovação da
iniciativa, com base nas normas mencionadas no
Parecer, podendo desta forma seguir sua tramitação
regimental, com adoção da Emenda Supressiva,
apresentada na Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação.
Isto posto, somos pela adoção do seguinte:
PARECER N.º 04/2016
A COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA
DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE
LOGÍSTICA é pela Aprovação do Projeto de Lei nº
422/2015, de autoria da Ilustre Deputada Luzia
Toledo, com a adoção da Emenda Supressiva
apresentada na Comissão de Constituição e Justiça,
Serviço Público e Redação e na forma do artigo 276
do Regimento Interno.
Plenário Rui Barbosa, 09 de maio de
2016.
EDSON MAGALHÃES
Presidente
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MARCELO SANTOS
Relator
DOUTOR HÉRCULES
SERGIO MAJESKI
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO
PARECER N.º121/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 35/2016
Autor (a): Deputado Estadual Gilsinho Lopes
Assunto: Institui o Dia Estadual do Condutor de
Transporte Escolar.
RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei nº 35/2016, de
autoria do Deputado Estadual Gilsinho Lopes, que tem
por finalidade instituir o Dia Estadual do Condutor de
Transporte Escolar, nos seguintes termos:
Art. 1º - Fica instituído o dia 17 de
julho como Dia Estadual do
Condutor de Transporte Escolar.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Em sua justificativa, a autora argumenta:
“As pessoas que executam esta
atividade
tão
fundamental
e
necessária são em maiorias pessoas
físicas, pais de família que encontram
nessa área o seu ganha pão de cada
dia, criando assim laços positivos
com as famílias e entidades às quais
prestam serviço, tornando-os parte do
cotidiano de nossa cidade e de nossas
famílias.”
A matéria foi protocolada no dia 22.02.2016
e lida no expediente da sessão ordinária do dia
23.02.2016. 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 no. 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
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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. 1º1 e 252,
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 o
Dia Estadual do Condutor de Transporte Escolar.
Verifica-se que a competência legislativa foi
respeitada, pois não há qualquer vedação
constitucional para que o Estado institua em seu
Calendário Oficial uma data em homenagem. Logo,
atuou o Estado no uso de sua competência legislativa
remanescente ou residual, prevista no art. 25, § 1º, da
Constituição Federal, verbis:
Art. 25. Os Estados organizam-se e
regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados
as competências que não lhes
sejam
vedadas
por
esta
Constituição.
Dito isso, fica evidente que pode o Estado do
Espírito Santo exercer sua competência legislativa
remanescente para tratar da matéria alvo do Projeto
de Lei no. 35/2016, não havendo, portanto, que se
falar em inconstitucionalidade por vício de
competência, conforme arts. 25, § 1º da CRFB/1988.
Superada a questão da competência
legislativa,
passa-se
à
análise
da
inconstitucionalidade formal propriamente dita, que
decorre da inobservância do devido processo
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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).
Analisando
o
aspecto
da
inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, da
iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei,
tem-se que a Constituição Federal, assim, como a
Constituição Estadual, asseguram a independência
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
respectivamente em seus arts. 2º e 173. 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 fulcro 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. 615, e a CE/1989, em seu art. 63, parágrafo
único6, 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, a matéria não encontra-se
dentre aquelas cuja iniciativa seja reservada ao Chefe
do poder Executivo. Assim, o presente Projeto de Lei
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, apresentar-se-á plenamente
possível que a Deputada 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 35/2016 não pretende emendar a Constituição
Estadual, nem se amolda às hipóteses previstas no
art. 68, parágrafo único da CE/19897, que traz as
hipóteses reservadas à lei complementar.
Considerando que o tema aqui tratado não
constitui matéria objeto de resolução ou decreto
legislativo nos termos do art. 151, §§ 1º e 2º do
Regimento Interno da ALES, infere-se que veículo
introdutor deve ser, de fato, a lei ordinária, haja vista
seu viés residual, nos termos do § 3º do mesmo art.
151 do Regimento Interno da ALES (Resolução n.
2.700/09). Assim, deve a matéria ser objeto de lei
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ordinária, sendo a proposição constitucional neste
aspecto.
Em relação aos demais requisitos formais
atinentes ao processo legislativos, tem-se:
- regime inicial de tramitação da
matéria: em princípio, deverá seguir
o regime de tramitação ordinário, nos
termos do art. 1488 do Regimento
Interno da ALES (Resolução no.
2.700/2009), podendo ser solicitado o
requerimento de urgência, nos termos
do art. 2219, observado o disposto no
art. 22310 do Regimento Interno da
ALES.
- quorum para aprovação da
matéria: em linha com o art. 19411
do Regimento Interno da ALES
(Resolução no. 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, l12, do Regimento Interno, o
processo a ser utilizado deve ser, em
princípio, o simbólico, podendo ser
convertido em nominal, nos termos
do art. 202, II13 do RI.
Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade
formal da proposição.
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previstos nas Constituições Federal ou Estadual.
No tocante à vigência da lei, a previsão de
que deve entrar em vigor na data de sua publicação
está adequada, de forma que a propositura não
pretende atingir situações pretéritas, sendo
materialmente constitucional nesse aspecto.
Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no.
35/2016 está de acordo com as regras e princípios
estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual,
sendo materialmente constitucional.
Juridicidade e Legalidade
Juridicidade é a conformidade ao Direito.
Diz-se que uma matéria é jurídica, ou possui
juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em
consonância com a Constituição, as leis, os princípios
jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, com o
Direito como um todo. Caso não haja tal
conformidade, a matéria é dita injurídica ou
antijurídica. 14
Faz-se necessário, então, averiguar se o
Projeto de Lei está em sintonia com o ordenamento
jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores.
Estendendo a análise técnica da proposição,
verifica-se que não há oposição na doutrina ou na
jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que
impeça, material ou formalmente, a proposta de ser
aprovada.
Da mesma forma, a tramitação do projeto, até
o momento, respeita as demais formalidades previstas
no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).
Assim, o projeto de lei não afronta a
legislação federal ou estadual, ao contrário, atende a
todos os preceitos.

Constitucionalidade Material
Técnica Legislativa
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.
Realizado o estudo da constitucionalidade
formal, resta submeter a proposição que ora se
analisa ao filtro constitucional em seu aspecto
material, comparando-a com as regras e princípios
que
compõem
o
chamado
bloco
de
constitucionalidade.
Não se vislumbra violação aos textos das
Constituições Federal ou Estadual, havendo
compatibilidade entre os preceitos da proposição e as
normas e princípios das Constituições Federal e
Estadual.
Não há que se falar em ofensa a direitos e
garantias estabelecidos nas Constituições Federal e
Estadual, tampouco à isonomia, ao direito adquirido,
ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
Como se trata de instituição de data em
homenagem, não ocorre violação a Direitos Humanos

No caso em exame, houve obediência ao art.
3º da Lei Complementar nº 95/1998, porquanto o
projeto de lei foi estruturado em três partes básicas:
parte preliminar, parte normativa e parte final.
Atendidas também as regras do art. 7º da LC
nº 95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o
objeto da lei 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, o âmbito de
aplicação da norma está estabelecido de forma tão
específica quanto o possibilite o conhecimento
técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo
assunto não está sendo disciplinado por mais de uma
norma.
Cumpridas também as regras do art. 10, pois
no texto da proposição, a unidade básica de
articulação é o artigo, indicado pela abreviatura
“Art.”, seguida de numeração ordinal.
Respeitadas as regras do art. 11, I, pois as
disposições normativas foram redigidas com clareza,
precisão e ordem lógica, e, para obtenção de clareza,
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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 art. 11, III 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, e expressaram-se
por meio dos parágrafos os aspectos complementares
à norma enunciada no caput do artigo.
Sobre à vigência da lei, esta encontra-se
indicada de maneira expressa no art. 2º., com
previsão de que deve entrar em vigor na data de sua
publicação. Como a cláusula "entra em vigor na data
de sua publicação" deve ser reservada apenas para as
leis de pequena repercussão, o que se aplica à
presente proposição.
Assim, quanto ao aspecto da técnica
legislativa, observa-se o atendimento às regras
previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que
rege a redação dos atos normativos.
No mais, a Diretoria Redação – DR já
efetuou as correções devidas na redação do referido
projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa à fl. 06
dos autos, com as quais estou de acordo e opino pela
sua adoção).
Ex positis, propomos aos nossos Pares desta
importante Comissão Permanente da Assembleia
Legislativa do Estado do Espírito Santo o seguinte:
PARECER N.º121/2016
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é
pela
CONSTITUCIONALIDADE,
LEGALIDADE,
JURIDICIDADE
e
BOA
TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº
35/2016, de autoria do Exmo. Deputado Estadual
Gilsinho Lopes.
Sala das Comissões, 15 de março de 2016.
RAQUEL LESSA
Presidenta
MARCELO SANTOS
Relator
PADRE HONÓRIO
LUIZ DURÃO
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
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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;
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 ProcuradoriaGeral 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
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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
OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de
`Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e
Pesquisas/CONLEG/Senado, agosto/2014 (Texto para
Discussão no. 151).

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL,
DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA
PARECER N.º05/2016
Parecer do Relator: Projeto de Lei n.º 35/2016
Autor (a): Deputado Estadual Gilsinho Lopes
Assunto: Institui o Dia Estadual do Condutor de
Transporte Escolar.
RELATÓRIO
Trata-se de parecer a ser elaborado por esta
Comissão em que se analisa o mérito o Projeto de Lei
nº 35/2016 proposto pelo Exmo. Deputado Estadual
Gilsinho Lopes, nos termos do disposto no
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Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo (Resolução no. 2.700/2009).
Em linhas gerais, o presente projeto de lei
tem por finalidade instituir o Dia Estadual do
Condutor de Transporte Escolar.
O autor justifica que as pessoas que executam
a atividade de condutor de transporte escolar, tão
fundamental e necessária, são em maiorias pessoas
físicas, pais de família que encontram nessa área o
seu ganha pão de cada dia, criando assim laços
positivos com as famílias e entidades às quais
prestam serviço, tornando-os parte do cotidiano das
cidades e das famílias.
A matéria foi protocolada no dia 22.02.2016
e lida no expediente da sessão ordinária do dia
23.02.2016. A Diretoria de Redação ofereceu estudo
de técnica legislativa à fl. 06 dos autos.
A Procuradoria da Assembleia Legislativa,
em parecer de fls. 08/16, opinou pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa da proposição.
Seguindo os trâmites regimentais, conforme
estabelece o disposto no art. 41, I do Regimento
Interno da Casa (Resolução no. 2.700/2009), a
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público
e Redação, por meio do parecer nº 121/2015 (fls.
31/40 dos autos), concluiu igualmente pelo
atendimento dos pressupostos de constitucionalidade,
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa,
determinando, por conseguinte, a sua regular
tramitação.
Após parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, Serviço Público e Redação, a proposição
seguiu para esta Comissão de Infraestrutura, de
Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade
Urbana e de Logística para exame e parecer, na
forma do disposto no art. 47 e incisos do Regimento
Interno desta Casa (Resolução no. 2.700/2009).
É o relatório.
PARECER DO RELATOR
Conforme determina o Regimento Interno da
ALES (Resolução no. 2.700/2009), o presente parecer
irá abordar as matérias atinentes e de competência da
Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento
Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de
Logística nos termos do disposto no seu art. 47 e
incisos, resguardando às demais Comissões a sua
competência regimentalmente estabelecida.
Conforme exposto no relatório acima, o
Projeto de Lei nº 35/2016 tem por objetivo instituir o
Dia Estadual do Condutor de Transporte Escolar.
O art. 47, III do Regimento Interno da ALES,
deixando clara a competência desta Comissão para
opinamento sobre as presentes proposituras,
estabelece que:
Art. 47. À Comissão de Infraestrutura,
de Desenvolvimento Urbano e
Regional, de Mobilidade Urbana e de
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Logística compete opinar sobre: [...]
XI – outros assuntos correlatos.
(original sem grifo)
Isto posto, verifica-se que a proposição
legislativa em exame vai ao encontro do interesse
público, pois os condutores de transporte escolar
constituem-se em um importante grupo que colabora
para a logística das famílias e para a mobilidade
urbana. Por esse motivo, merecedores desta
homenagem, justificando-se a instituição deste dia
comemorativo.
Assim, conclui-se que o Projeto de Lei nº
35/2016, de autoria do Deputado Estadual Gilsinho
Lopes, deve ser aprovado no exame de mérito, o que
nos leva a sugerir aos demais membros desta
importante
Comissão
de
Infraestrutura,
de
Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade
Urbana e de Logística a adoção do seguinte:

no Poder Público, bem como o disposto na Lei de
Acesso à Informação que regulamenta o direito as
informações garantidas pela Constituição Federal,
obrigando órgãos públicos a considerar a publicidade
como regra, venho, por meio deste, solicitar a Vossa
Excelência que nos seja encaminhado, um relatório
contendo:
1 - Quantitativos de Procuradores no
estado do Espírito Santo.
2 - Seus nomes completos.
3 - Se possuem escritórios
particulares, ou participam de
sociedade
em
escritórios
de
terceiros? Se positivo qual o maior
campo de atuação do escritório, e
quais são suas razões sociais,
endereços e CNPJ.
4 - Se mantêm ou mantiveram algum
vínculo com escritórios advocatícios
desde
que
assumiram
seus
respectivos cargos?

PARECER N.º 05/2016
A COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA,
DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO
E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE
LOGÍSTICA é pela APROVAÇÃO do Projeto de
Lei nº 35/2016, de autoria do Deputado Estadual
Gilsinho Lopes.

5 - Caso positivo o vínculo com
escritórios particulares, informar se
os mesmos já patrocinaram ações
contra o poder público estadual,
informando, ainda, os processos
inerentes, bem como o nome dos
procuradores que atuaram em prol do
Estado nessas ações.

Plenário Rui Barbosa, 09 de maio de 2016.
EDSON MAGALHÃES
Presidente
DOUTOR HÉRCULES
Relator
MARCELO SANTOS
SERGIO MAJESKI

6 - Quantos exercem ou já exerceram
cargos em outros órgãos federais,
estaduais ou municipais? E quais
funções?

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Publiquem-se.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:

SANDRO LOCUTOR
Deputado Estadual – PROS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO
44/2016

DE

INFORMAÇÃO

Palácio Domingos Martins, 09 de maio de
2016.

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Oficie-se.
Continua a leitura do Expediente.

N.º

Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas constitucionais, com base no artigo 57,
§2º da Constituição Estadual, requer a V. Exª. que
encaminhe ao Excelentíssimo Sr. PAULO
ROBERTO FERREIRA, Secretário de Estado da
Casa Civil, o seguinte pedido de informações:
Considerando a importância da transparência

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO
REQUERIMENTO N.º 77/2016
Senhor Presidente:
O Deputado Estadual abaixo assinado vem, à
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ilustre presença de Vossas Excelências, com fulcro
no artigo 305, I do Regimento Interno, requerer que
lhe seja concedida licença para desempenhar
missão autorizada durante o período de 15/05/2016
à 25/05/2016, tendo em vista que, no citado
interregno, o parlamentar estará representando a
União Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE
no Programa de Intercâmbio Parlamentar, a ser
realizado na Suíça e na Holanda, consoante
documentação ora colacionada.
Cumpre ressaltar que as passagens da
referida viagem correrão por conta da entidade
nacional supracitada a qual o parlamentar em voga
preside.
Palácio Domingos Martins, 09 de maio de
2016.
SANDRO LOCUTOR
Deputado Estadual - PROS
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Defiro.
Continua a leitura do Expediente.
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PADRE HONÓRIO
MARCOS BRUNO
DOUTOR RAFAEL FAVATTO
PASTOR MARCOS MANSUR
DARY PAGUNG
HUDSON LEAL
ERICK MUSSO
AMARO NETO
GILDEVAN FERNANDES
JUSTIFICATIVA
Nossa Carta Magna, em seu Titulo IV – DA
ORGANIZAÇÃO DOS PODERES, Capítulo I – DO
PODER LEGISLATIVO – Seção II – DAS
ATRIBUIÇÕES
DA
ASSEMBLÉILA
LEGISLATIVA determina:
“Art. 55 Cabe à Assembleia
Legislativa, com a sanção do
Governador do Estado, dispor sobre
todas as matérias de competência do
estado, especialmente sobre:
I...

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIMENTO N.º 79/2016
Senhor Presidente:
O deputado Nunes e demais deputados
abaixo assinados, com base no artigo 17, inciso
XXXIV e § 2º do Regimento Interno, requerem a V.
Exa a necessária autorização para a formação de um
grupo parlamentar de caráter suprapartidário,
denominado FRENTE PARLAMENTAR para a
CONSOLIDAÇÃO
DAS
DIVISAS
INTERMUNICIPAIS
E
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”, cujo objetivo
é abrir o debate junto a sociedade civil, Poder
Executivo Estadual, Instituto de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito Santo - IDAF, Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Associação
dos Municípios do Estado do Espírito SantoAMUNES, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística-IBGE, Procuradoria Geral do Estado do
Espírito Santo – PGE, Instituto Jones dos Santos
Neves, para a elaboração de projeto de lei que trata
da consolidação
e fixação as divisas dos 78
municípios capixabas.
Sala das sessões, 09 de maio de 2016.
NUNES
ELIANA DADALTO
SERGIO MAJESKI
DOUTOR HÉRCULES

VI – criação, incorporação, fusão,
anexação e desmembramento de
Municípios;
VII – DIVISÃO TERRITORIAL EM
MUNICÍPIOS
e
organização
administrativa do Estado, judiciária,
do
Ministério
Público,
da
Procuradoria Geral, da Defensoria
Pública e do Tribunal de Contas”.
No
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS,
especificamente em seu artigo 5º, parágrafos 1º e 2º,
o assunto ganha relevância ao afirmar:
“Art. 5º O Estado do Espírito Santo,
mediante acordo ou arbitramento,
fará a demarcação de suas linhas
divisórias atualmente litigiosas,
podendo para isso fazer as alterações
e compensações de áreas
que
atendam aos acidentes naturais,
critérios históricos, conveniências
administrativas e a comodidade das
populações limítrofes.
§ 1º Os municípios cujas linhas
divisórias apresentam indefinições
promoverão a demarcação das
mesmas, mediante acordo ou
arbitramento e respeitados, no que
couber, os critérios constantes deste
artigo.
§

2º

CONCLUÍDA

A
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DEMARCAÇÃO DAS LINHAS
DIVISÓRIAS O GOVERNADOR
DO ESTADO SUBMETERÁ À
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA O
PROJETO DE LEI DE DIVISÃO
TERRITORIAL DO ESTADO.
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permite a aplicação dos recursos provenientes da
Lei nº 8.308, de 12.6.2006, em despesas correntes,
inclusive em ações de prevenção e combate ao
mosquito Aedes Aegypti. Oriundo da Mensagem
Governamental Nº 147/2016
Palácio Domingos Martins, 09 de maio de

Como observamos os Constituintes lá pelos
idos do final da década de 80 do século passado, já
percebiam os problemas causados pela falta de
definições claras e objetivas sobre os problemas
territoriais existentes no estado do espirito santo com
seus vizinhos e, sobretudo, nos municípios capixabas,
já que o número de emancipações foram expressivas
até então e, os desenhos territoriais em vários casos
não atende aos interesses da população envolvida. A
indefinição de limites ou mesmo uma divisão
administrativa realizada inadequadamente tem
levados a prejuízos sociais, políticos, administrativos
e financeiros, aos municípios como também aos
distritos. Há caso de distrito situado acerca de 15
quilômetros de um determinado município, cuja
vinculação está a outro município a cerca de 30 ou
mais quilômetros de distância, causando grandes
transtornos a seus habitantes. E outras estórias
surreais.
Cabe ressaltar que desde 1964, portanto 52
anos atrás, não foi estabelecido nenhuma lei de
caráter geral com o intuito de reorganizar o quadro
politico administrativo de nosso Estado, que a época
era dividido, contava com apenas 53 (cinquenta e três
municípios). Daquela época (1964) até hoje foram
emancipados e/ou criados mais 25 municípios.
Urge, portanto, reaver essa situação,
realizando um chamamento a todos os envolvidos na
questão, em um amplo debate, com a participação,
sobretudo, dos mais interessados no processo, os
habitantes das regiões, para que possamos realizar
um novo realinhamento, condizente com nossa
época, uma nova reorganização administrativa dos
municípios capixabas. É com esse intuito que
conclamo a meus pares o apoiamento nessa matéria.
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 DA LIDERANÇA DO GOVERNO
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 31/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo assinado, Líder do
Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas
regimentais, requer a V. Exª, após ouvido o Plenário,
regime de urgência, para o Projeto de Lei que

2016.
GILDEVAN FERNANDES
Deputado Estadual - PV
Líder do Governo
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Em votação o Requerimento
de Urgência n.º 31/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIMENTO N.º 78/2016
Senhor Presidente:
O Deputado abaixo-assinado, fundamentado
nos artigos 57 e 58 do Regimento Interno, requer a
Vossa .Excelência, ouvido o Plenário, a constituição
de uma COMISSÃO ESPECIAL, composta de 03
(três) membros efetivos e igual número de suplentes,
para no prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias
analisar e apurar a real localização e a quantidade de
servidores comissionados por órgãos dos Poderes e
Órgãos Públicos do Estado do Espirito Santo e
verificar o cumprimento do disposto no Inciso V do
artigo 37 da Constituição Federal.
Palácio Domingos Martins, 04 de maio de
2016.
ENIVALDO DOS ANJOS
SERGIO MAJESKI
ELIANA DADALTO
JANETE DE SÁ
HUDSON LEAL
PASTOR MARCOS MANSUR
BRUNO LAMAS
GILSINHO LOPES
EUCLÉRIO SAMPAIO
DOUTOR HÉRCULES
(Registram presença os Senhores
Deputados Dary Pagung e Edson
Magalhães)
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Em votação o Requerimento
n.º 78/2016, que acaba de ser lido.
Os Senhores Deputados que o aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovado.
Continua a leitura do Expediente.
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O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Em votação a Indicação n.º
390/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEPUTADO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA

INDICAÇÃO N.º 390/2016
INDICAÇÃO N.º 391/2016
Senhor Presidente:
Senhor Presidente:
O Deputado signatário, no uso de suas
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência,
com base nos artigos 141, inciso VIII e artigo 174 do
Regimento Interno, que seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo
César Hartung Gomes, a presente INDICAÇÃO:
Estabelece a “Implantação de
Telefonia Móvel e Internet 3G a
ser instalada na localidade de
Santo Antônio do Muqui, distrito
de Mimoso do Sul”.
Assembleia Legislativa, 09 de maio de

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,
“Ampliação do Projeto Patrulha da Comunidade
para incluir no Projeto, o Bairro Santa Martha,
no Município de Vitória – ES”.
Palácio Domingos Martins, 09 de maio de
2016.
RAQUEL LESSA
Deputada Estadual – SD

2016.
JUSTIFICATIVA
CACAU LORENZONI
Deputado Estadual
2.º Secretário da Mesa Diretora
JUSTIFICATIVA
Trata-se de uma justa reivindicação dos
moradores, associações de produtores rurais da região
e entidades locais, que sonham com essa melhoria.
É importante destacar que essa comunidade,
não diferente das demais em nosso Estado, tem
passado por um processo evolutivo em todas as áreas,
e em especial na expansão agrícola, que requer de
seus moradores e os produtores rurais, que hoje
passam de cento e cinquenta famílias na região,
tenham condições de produção e comunicação com o
restante do mundo globalizado.
A chegada da Telefonia Móvel naquela
região irá capacitá-los a um contato maior com outros
municípios, Estados e por que não outros países, pois
não podemos imaginar que em pleno século XXI
existam pessoas importantes para o crescimento de
nosso País que estejam alijadas das comunicações
necessárias.
Nesse sentido, gostaríamos que o Governo do
Estado do Espírito Santo acolhesse essa proposta.

Busca-se com a presente proposição garantir
algumas medidas de proteção e segurança no Bairro
Santa Martha, em Vitória.
O Bairro Santa Martha, conta com
aproximadamente 9.000 (nove mil) habitantes e,
apesar de contar com um Quartel da Polícia Militar
em seus arredores (Bairro Maruípe) ainda não são
raras as queixas dos moradores quanto à insegurança
e reiterados crimes na região.
Diante disso, vimos solicitar a ampliação de
abrangência do Projeto Patrulha da Comunidade para
que o bairro Santa Martha, no Município de Vitória
possa ser beneficiado com esse projeto tão nobre do
Governo do Estado.
O projeto, para o bairro, será de grande valia
visto que irá assistir os moradores e comerciantes e,
com isso o Estado assumirá sua função de levar
segurança pública e bem estar à população em geral.
Sabemos a preocupação e o cuidado que o
Governo do Estado têm com os cidadãos capixabas
no que diz respeito a ações voltadas à segurança
pública, sobretudo através das realizadas pelo
Programa Estado Presente que é uma referência ao
país no que diz respeito à gestão integrada com a
população e por isso pretendemos que o Bairro Santa
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Martha seja beneficiado pelo Projeto Patrulha da
Comunidade.
Pelo exposto, rogamos aos Nobres Pares pela
APROVAÇÃO da presente proposição, para o fim de
ser remetida ao Governo do Estado, que após análise,
poderá atender os moradores e comerciantes do
referido bairro.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Em votação a Indicação n.º
391/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEPUTADA
INDICAÇÃO N.º 392/2016
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,
“Construção de Barragem no Rio Itapemirim à
Jusante do Ponto de Captação de Água Bruta do
SAAE, no Município de Itapemirim – ES”.
Palácio Domingos Martins, 09 de maio de
2016.
RAQUEL LESSA
Deputada Estadual-SD
JUSTIFICATIVA
Busca-se com a presente proposição garantir
algumas medidas de proteção e gestão controlada da
água necessária ao abastecimento das cidades de
Itapemirim e Marataízes, para que nunca falte à nossa
população.
O SAAE – Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do Município de Itapemirim é responsável
pelos serviços públicos de saneamento básico,
abastecimento de água e esgotamento sanitário, na
circunscrição dos Municípios de Itapemirim e
Marataízes, atendendo uma população de,
aproximadamente, 73.000 (setenta e três mil)
habitantes.
Ocorre que, com a crise hídrica que assola o
Estado, o SAAE vem encontrando enorme
dificuldade para abastecer, de forma ininterrupta,
toda a população que desse serviço essencial
necessita.
O ponto de captação do SAAE está situado já

Vitória-ES, terça-feira, 17 de maio de 2016
próximo à foz do Rio Itapemirim, que deságua na
Barra, no Município de Marataízes, de forma que, a
redução do volume hídrico está permitindo o avanço
robusto do mar e isso tem gerado enormes
transtornos à população, pois com a estiagem outros
inconvenientes emergem e o maior deles é o alto teor
de cloreto na água.
A situação se agravou com a chegada da
frente fria deixando a ETA-SEDE inoperante por 48
horas consecutivas. 48 horas de paralização de um
serviço essencial à vida e à dignidade humana!
As barragens são ferramentas legais e
ambientalmente corretas para a reserva de água, e
tem como objetivo o gerenciamento da água para que
o serviço de abastecimento seja prestado de forma
ininterrupta. Objetiva, ainda, atenuar os efeitos da
salinidade no abastecimento público de água tratada.
Pelo exposto, rogamos aos Nobres Pares pela
APROVAÇÃO da presente proposição, para o fim de
ser remetida ao Governo do Estado, que após análise,
poderá atender essa população.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) – Em votação a Indicação n.º
392/2016, que acaba de ser lida.
Os Senhores Deputados que a aprovam,
permaneçam como estão; os contrários se manifestem
verbalmente. (Pausa)
Aprovada.
Continua a leitura do Expediente.
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (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.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Pastor Marcos Mansur. Lembrando que o Senhor é
meu pastor e nada me faltará.
O SR. PASTOR MARCOS MANSUR –
(PSDB – Sem revisão do orador) – Senhor
Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, colaboradores da Casa, audiência nas
galerias, internautas, telespectadores da TV Ales e,
principalmente, nossos conterrâneos do sul do estado
do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, os
nossos cumprimentos.
Trago um assunto da maior relevância, que é
o momento dramático que o estado do Espírito Santo
está atravessando em relação à crise hídrica – à falta
de água, à seca que assola, de maneira muito cruel, o
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nosso Estado.
Hoje, vemos reportagens estampadas nos
jornais mostrando que já está morrendo gado aqui
bem próximo de nós, no município de Colatina e
adjacências, já estão sepultando vacas, bois, bezerros,
por conta da inanição. Não tem pasto, não tem
alimento e não tem água para o nosso gado. A crise é
grave, real, verdadeira.
Cachoeiro de Itapemirim também está
enfrentando uma seca tremenda. Os nossos rios estão
assolados, esqueléticos. Dá medo passar nas pontes.
O rio Doce já foi, já não existe mais, é um filete de
água, um córrego. Podemos dizer correguinho, como
falamos no popular. Com o rio Itapemirim e o rio
Jucu não é diferente. Marataízes, Itapemirim e
Presidente Kennedy estão com problemas de
captação de água porque na foz dos rios, ao invés dos
rios estarem jogando água para o mar, é a água
salgada que está voltando para o rio.
Esta é a
realidade que estamos vivendo, a gravidade da
situação pela qual passamos.
Cabe uma reflexão, além daquelas que já têm
sido feitas desta tribuna, além da conscientização,
para tentarmos parar a situação, estancar a situação
no ponto em que ela está, porque para que possamos
reverter alguns poucos por cento dessa situação
vamos demandar cinquenta, sessenta, oitenta, cem
anos para poder mexer com a natureza e recuperá-la.
Agora o que temos de tentar fazer, além da
conscientização, é estarmos atentos também a uma
questão política, porque temos os nossos agricultores,
os nossos pequenos proprietários rurais. No Espírito
Santo, por exemplo, são oito bilhões em dívidas
relacionadas à questão agrícola, agropecuária. Dívidas
de pequenos produtores e produtores familiares que não
têm como pagar os financiamentos, não porque não
querem, mas porque entramos no terceiro ano de uma
consecutiva crise hídrica, falta de água
O governo federal, principalmente, precisa
ver. O governo estadual, por meio da Secretaria de
Agricultura, tem tentado sensibilizar. O próprio
governador assinou, na quinta-feira passada, decreto
de estado de emergência por conta da situação que aí
está. Quer dizer, o indivíduo planta e não consegue
colher. Como vai pagar a dívida? O indivíduo compra
um plantel de gado e agora está jogando o gado nas
valas, morto. Jogando os bezerros, as vacas e os bois
nas covas por conta da falta de água e também da falta
de alimentos. Entramos no polígono da seca, da
desertificação, e isso tem de ser levado em conta pelo
governo federal. Tem de ser revisto. Estamos nesta
tribuna sensibilizados e dizendo: essas dívidas
precisam ser perdoadas.
Muito obrigado, Senhor Presidente. (Muito
bem!)
(Registram presença os Senhores
Deputados Amaro Neto, Gildevan
Fernandes e Eliana Dadalto)
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
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FERRAÇO – DEM) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Doutor Hércules.
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
lamentavelmente falarei mais uma vez sobre o
assunto que está no painel: remédios descartados em
caçamba.
Quero mandar um abraço ao meu colega e
apresentador, Senhor Deputado Amaro Neto, porque
já fizemos um projeto de lei, já discutimos
exaustivamente e já buscamos informações em outros
estados, inclusive no Paraná, com relação ao descarte
de medicamentos e à logística reversa.
Aos laboratórios interessa apenas vender o
medicamento, só interessa o lucro. Mas com o
destino final do medicamento vencido ou fracionado,
quando não é usado, infelizmente, os laboratórios não
têm nenhuma responsabilidade, porque a lei não
determina isso, porque, infelizmente, somos fracos
para exigir isso. No slide vemos uma caçamba com
antibióticos, antialérgicos, enfim, com vários tipos de
medicamentos.
Eu e o Senhor Deputado Amaro Neto já
fizemos o Projeto de Lei n.º 407/2015, que está em
tramitação e trata disso. Lamentavelmente assistimos
na televisão, até no programa apresentado pelo
Senhor Deputado Amaro Neto, o menino de três anos
que achou um comprimido na rua, tomou-o e morreu.
Não é possível ficarmos de braços cruzados
assistindo a isso!
Temos um fórum pra discutir essa questão no
Vitória Apart Hospital, e discutimos com o Senhor
Deputado Amaro Neto, com a direção do hospital,
com o Instituto Cidadania, com várias ONGs e várias
entidades. Precisamos dar um basta nessa questão.
Vou pedir mais uma vez uma audiência ao
governador do Estado para levar esse fórum e discutir
essa questão, porque não é possível assistirmos de
braços cruzados esses medicamentos sendo jogados
no vaso. O médico receita vinte comprimidos, mas se
a caixa tem vinte e quatro – porque ao laboratório só
interessa vender – o que será feito com quatro
comprimidos? Se são jogados no lixo vão para o
lençol freático; se não são jogados no lixo são
jogados no vaso e é dada descarga, e vão para o
lençol freático, contaminando-o. Não podemos
assistir a isso!
O nosso querido Deomar Bittencourt, que é
um grande bioquímico já aposentado, mas que ainda
luta para melhorar essa questão, é presidente do
Ibramed, Senhor Deputado Amaro Neto, e lutamos
muito por essa questão do medicamento que é jogado
no lixo, como V. Ex.ª noticiou há dois anos. Fizemos
o projeto de lei para que alguém seja responsável,
especialmente os laboratórios que vendem. Não
podemos assistir a isso. O menino se chamava
Fernando. Repito: tinha três anos, achou o
comprimido na rua, em Serra, tomou-o e morreu, e
agora estamos vendo isso que o Senhor Deputado
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Amaro Neto já noticiou.
Senhor Deputado Amaro Neto, a assessora de
V. Ex.ª também esteve conosco hoje no Hospital
Jayme Santos Neves. Estivemos lá fazendo uma
visita técnica muito proveitosa com a Senhora
Deputada Eliana Dadalto e com o Senhor Deputado
Hudson Leal. Andamos todo o hospital, das 9h às
13h, olhando toda a estatística, todo o movimento. O
hospital está muito bom, muito bom mesmo. Vou
trazer o relatório e expô-lo nesta Casa. Vou projetar o
atendimento que aquele hospital tem feito, com
quatrocentos e vinte e sete leitos, um hospital de
portas abertas, que tem salvado tantas e tantas vidas!
Quero também aproveitar e parabenizar os
Senhores Deputados que foram até o hospital. O
Senhor Deputado Amaro Neto estava na hora de seu
trabalho, do programa, mas mandou sua assessora,
que acompanhou todo o nosso levantamento.
Ficamos maravilhados com o Hospital Jayme
Santos Neves na manhã de hoje. (Muito bem!)
(Registra
presença
Deputado Da Vitória)

o

Senhor

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 Theodorico
Ferraço, grande Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, demais companheiros e
companheiras desta Casa de Leis, servidores públicos
da Assembleia, alunos que nos acompanham das
galerias, e aqueles que nos acompanham através da
TV Ales, esse grande meio de comunicação que leva
as informações dos trabalhos desta Casa até aos
moradores de todo o Estado, boa tarde.
Parabenizamos o nosso diretor Marcelo Bozio
Monteiro e toda equipe de comunicação.
Hoje, o Senhor Deputado Pastor Marcos
Mansur já fez uma fala sobre a crise hídrica. E, a
cada dia que passa, estamos mais preocupados com
essa escassez hídrica que tem assolado
principalmente os municípios do norte e noroeste do
estado. Preocupação esta que leva toda a sociedade
do Estado do Espírito Santo a refletir sobre seus atos,
principalmente no que se refere à questão ambiental.
Temos em vista um prejuízo muito grande
por parte dos produtores no que se refere à colheita
do café, da pimenta, das hortaliças, da fruticultura.
Todas as atividades agrícolas do norte do estado,
região noroeste e algumas do sul estão
comprometidas.
Temos visto muitas ações emergenciais como
a chegada dos carros pipas, que já não é mais uma
novidade em nossos municípios, mas que estão
servindo para este momento de calamidade, que
deixa a população da cidade cada vez mais
apreensiva cada dia que passa sem a presença das
chuvas.

Ao mesmo tempo, temos também outras
iniciativas como: algumas barragens, que não serão
soluções no momento porque precisam chegar chuvas
em grande quantidade para que essas represas sejam
abastecidas; como o Reflorestar, outro grande
programa que vem trazer aos capixabas a
oportunidade de refazer alguns lugares que foram
destruídos pela ganância, pela falta de conhecimento,
pela falta de orientação, regiões enormes que estão
totalmente comprometidas.
Mas há uma luz, uma esperança. A assinatura
do Decreto de Emergência do Governo do Estado
traz um pouco de esperança para os nossos
agricultores para que possam negociar suas dívidas
ou receber do Governo Federal a anistia das mesmas,
e assim prosseguirem suas atividades; esperança dos
municípios que podem fazer contrato com algumas
iniciativas particulares nos momentos mais difíceis,
quando seus municípios passam por momentos
realmente preocupantes.
Queremos agradecer ao Governo do Estado
ter assinado esse decreto, que com certeza traz para
os nossos agricultores, principalmente da região norte
e noroeste, um pouco mais de esperança. Não
esperança em ter uma boa colheita, mas esperança
em, pelo menos, de não ter que vender sua terra,
aquilo que resta ainda em suas propriedades, os seus
equipamentos, ou de verem seus nomes inscritos no
SPC. Esperança de ter um pouco mais de alívio
porque não produzem e têm a preocupação de pagar
aquilo que devem. Mais de um bilhão e setecentos
milhões de reais já vencem este ano.
Então, queremos mais uma vez agradecer ao
Governo do Estado que assinou esse decreto de
emergência possibilitando aos nossos agricultores e
agricultoras a negociação de suas dívidas e aos
nossos municípios terem algumas atividades
emergenciais sem tanta burocracia. Obrigado e bom
trabalho a todos! (Muito bem!)
(Registram presença os Senhores
Deputados Bruno Lamas, Luzia
Toledo e Sandro Locutor)
O SR. CACAU LORENZONI – (PP) –
Senhor Presidente, pela ordem! Registramos, em
nossa Casa de Leis, a presença de alunos da sexta
série da Escola Oceanus, do Município de Serra,
coordenados pelos professores Thiago Fontes, Luiz
Alberto e Graziela Rangel. Sejam bem-vindos a esta
Casa.
O SR. HUDSON LEAL – (PTN) – Senhor
Presidente, pela ordem! Recorro da decisão de V.
Ex.ª ao Projeto de Lei n.º 128/2016, de minha autoria,
para audiência do Plenário.
O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO
FERRAÇO - DEM) - Defiro.
À Comissão de Justiça para oferecer parecer
sobre o recurso.
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Concedo a palavra ao Senhor Deputado José
Esmeraldo.
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB Sem revisão do orador) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, aqueles
que nos assistem pela TV Ales, TV Educativa, nossas
queridas taquígrafas e taquígrafos, profissionais da
comunicação, quero fazer uma saudação especial
àqueles brilhantes alunos presentes nas galerias desta
Casa, assistindo a esta sessão.
Antes de iniciar minha fala, concederei um
aparte de trinta segundos a V. Ex.ª, Senhor Deputado
Erick Musso, porque meu tempo é exíguo.
O Sr. Erick Musso – (PMDB) - Obrigado,
Senhor Deputado José Esmeraldo. Na verdade, minha
fala é curta porque não consegui me inscrever, mas é
uma fala de repúdio ao que aconteceu hoje em frente
ao Palácio Anchieta. De uma forma brutal,
antidemocrática, de uma pequena parte de
manifestantes que pensa de forma pessimista,
tentaram agredir jornalistas, profissionais de
imprensa, tanto de A Gazeta, quanto de A Tribuna e
da TV Vitória. E já deu mídia nacional.
Não quero entrar no mérito da manifestação,
mas repudio, de forma veemente, a forma com a qual
os manifestantes agiram em desfavor dos
profissionais da imprensa capixaba. Deixo nosso
apoio aos profissionais de imprensa capixaba.
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) Agradeço o aparte e me junto a V. Ex.ª porque os
jornalistas, na verdade, estão fazendo um trabalho,
são profissionais da comunicação. Então, têm que
fazer o seu trabalho. Mas, infelizmente, existem esses
indivíduos mal-intencionados, irresponsáveis, por
que não dizer bandidos. São bandidos! Essa é a
linguagem que damos a esse tipo de gente. Quem
agride, quem chuta, quem bate, quem quebra a
máquina e provoca tumulto, realmente é a
bandidagem, pessoas que não deveriam estar no meio
da população.
Senhor Presidente, quero me reportar à seca
que está trazendo sérios prejuízos aos agricultores.
Infelizmente meu tempo é muito pouco, não dá para
começar a falar, mas gostaria de citar várias regiões,
como por exemplo, o noroeste de Colatina. Eu estava
assistindo a uma reportagem da TV Tribuna em que
vários e vários animais, numa propriedade, mais de
quarenta animais morreram por falta d’água e por
falta de comida. Isso é terrível para aquele agricultor,
aquele homem do campo, que tem as mãos calejadas,
e por meio daqueles animais terá um sustento para
seus filhos. Não sei aonde vamos chegar.
Mas não é só Colatina, na verdade é todo o
Estado do Espírito Santo. E o Governo Federal,
conforme foi dito desta tribuna, tem que rever isso. O
Governo do Estado está fazendo sua parte, mas o
Governo Federal tem que repassar verbas para que
sejam transferidas para essas pessoas que estão
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sofrendo.
Vimos, no jornal A Tribuna, que os
municípios de Alto Rio Novo, Ecoporanga, Barra de
São Francisco, São Mateus, Sooretama, São Roque
do Canaã, Nova Venécia, Santa Teresa, Itarana,
Serra,
Mantenópolis,
Itaguaçu,
Governador
Lindenberg e Pancas, toda essa região e as demais,
estão em calamidade pública. Faltou água! Não tem
água! Isso no mês de maio. Praticamente iniciaremos
o inverno, maio, junho, julho – o pior mês que há –,
agosto e setembro. Quando chegarmos a setembro,
não sei o que será desses homens e mulheres,
agricultores, que estão no interior. O que será das
propriedades dessas pessoas? Eles já perderam tudo,
perderam toda a colheita. Essa é a verdade! Alguma
coisa tem que ser feita. Não adianta somente ficar
falando neste plenário.
Já acabou o tempo. Quando comecei a falar
acabou o tempo. Em cinco minutos não dá para
falarmos. Têm que nos dar pelos menos vinte
minutos. Vamos começar mais cedo a sessão. Ao
invés de começarmos a sessão às 15h, vamos
começar às 13h. Estou na Casa às 13h. (Muito bem!)
(Registram presença os Senhores
Deputados Nunes e Raquel Lessa)
O SR. PRESIDENTE – (CACAU
LORENZONI – PP) – 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, àqueles
que nos visitam das galerias, especialmente à escola
que nos visita hoje com seus alunos e àqueles que nos
assistem pela TV Ales.
Sabidamente, o Brasil ainda é um país com
gravíssimos problemas de ordem social e econômica.
Para agravar, vivemos agora uma nova crise de
ordem política, ética, moral e econômica também.
Em países que ainda não alcançaram um grau
de desenvolvimento muito grande, uma série de
alternativa, às vezes, são necessárias para dar algum
tipo de possibilidade de mobilidade social à
população, de tal forma que as pessoas tenham uma
vida um pouco melhor. O melhor caminho para isso é
a educação, sem sombras de dúvidas.
O ideal seria que, em uma nação, todos os
alunos tivessem a mesma oportunidade de estudar
durante o dia, no período da manhã, no período da
tarde, ou em um sistema integral, mas que fosse dada
a oportunidade a todos. Muitos, infelizmente, não
tiveram essa oportunidade e não têm ate hoje.
Estudar no turno noturno não é uma opção
dos alunos, mas uma falta de opção. As pessoas
estudam no turno noturno porque elas não podem
estudar durante o dia, porque precisam trabalhar. Isso
é uma questão óbvia porque, do contrário,
poderíamos fechar os turnos noturnos e todos
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estudarem de dia. Além disso, temos uma quantidade
imensa, são milhões de jovens Brasil afora que não
estudaram na idade certa.
Por isso, a partir da Constituição de 88 e,
depois, com a regulamentação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, no Brasil, na década de 90, e
mais recentemente nos anos 2000, foram criadas
outras modalidades de ensino para além do ensino
chamado regular. Uma dessas modalidades é o EJA –
Ensino de Jovens e Adultos.
O EJA foi criado para aqueles jovens e
adultos que não estudaram na idade certa e está
previsto em lei, no Plano Nacional de Educação e no
Plano Estadual de Educação, sancionado pelo atual
Governador. Ocorre que, no calendário escolar do
Espírito Santo, não consta o Ensino de Jovens e
Adultos – EJA –, a partir de julho. Um forte indício
de que o Governo do Estado, por meio da Secretaria
de Educação, pretende fechar essa modalidade de
ensino a partir de julho. Ora! Como fechar?
O Governo pensa em criar uma modalidade
de ensino a distância, criando uma plataforma digital
e então os alunos poderiam estudar a distância. O
Governo desconsidera, nessa sua ideia absurda, uma
série de situações. Por exemplo, milhares desses
jovens não têm computador ou acesso à internet,
como então poderiam estudar a distância? Segundo
exemplo: o ensino a distância carece que as pessoas
tenham uma base. É claro que esses jovens que já se
encontram em defasagem no ensino não têm essa
base. Portanto, como o Governo pretende fazer isso?
Tenho denunciado muitas vezes que o
Governo do Estado comete crime de responsabilidade
quando não oferece o ensino noturno regular, porque
tanto a Constituição Federal quanto a Constituição
Estadual dizem que é obrigação do governo oferecer
ensino regular noturno, de acordo com as condições
do aluno.
O EJA já não é ensino regular, então como o
Governo pensa agora eliminar essa modalidade de
ensino, substituindo-a por ensino a distância? Ora!
Isso não se faz. Não é possível.
Pedimos à Comissão de Educação desta Casa
que haja no sentido de impedir que a Secretaria de
Educação cometa mais essa arbitrariedade,
impedindo que milhares de jovens permaneçam na
escola e concluam a educação básica, pelo menos por
meio dessa modalidade de ensino, chamada de EJA.
Não é possível que convivamos com isso e
que ninguém faça absolutamente nada. Estamos
denunciando mais uma vez ao Ministério Público e
também vamos fazer uma denúncia agora ao
Ministério de Educação a respeito desse fato.
Senhor Presidente, muito obrigado. (Muito
bem!)
(Registra
presença
o
Deputado Marcos Bruno)

Senhor

O SR. PRESIDENTE – (CACAU
LORENZONI – PP) – 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, Senhor Deputado
Cacau Lorenzoni que ora preside a sessão, alunos que
se encontram presentes visitando os trabalhos dos
deputados estaduais de nossa Assembleia Legislativa
e todos que nos assistem neste momento, boa-tarde!
Infelizmente, fomos surpreendidos, nesta
terça-feira, por uma decisão lamentável. Uma atitude
covarde do Ministério da Agricultura, comandado
pela ministra Kátia Abreu que, em um gesto covarde,
desferiu um duro golpe aos nossos produtores rurais,
plantadores de café de nosso estado do Espírito
Santo, revogando a resolução que suspendia a
importação do café verde do Peru, neste momento de
dificuldades pelo qual passamos, devido ao longo
período de estiagem.
O Estado decretou emergência devido à crise
hídrica, à seca que está assolando quase todo o estado
do Espírito Santo, que está passando por perdas
significativas, devido a essa crise hídrica na colheita,
com seus empréstimos vencendo, inclusive
discutindo renegociação das dívidas contraídas para
subsidiar as lavouras. No entanto, mais um golpe é
desferido à nossa cafeicultura capixaba, à agricultura,
o forte da economia de nosso estado: essa revogação
da resolução que suspendia a importação do café
verde do peru em nosso país.
É lamentável esse comportamento do
governo que, saindo do comando, num gesto de
desespero, toma atitudes que vão de encontro aos
interesses do nosso país, especialmente aos interesses
dos nossos produtores.
Quero declarar que a Comissão de
Agricultura se juntou às iniciativas do deputado
federal de nosso estado, Evair de Melo, que
representa no Congresso Nacional a agricultura
capixaba. Estamos nos unindo a S. Ex.ª para reverter
mais esse desserviço aos produtores rurais do nosso
estado e do nosso país, Senhor Deputado José
Esmeraldo.
Naturalmente, o estado da ministra Kátia
Abreu, que é uma grande criadora de gado, não se
preocupa com a agricultura como deveria se
preocupar e desconhece os problemas que os
produtores de nosso país – principalmente nas
lavouras de café e os produtores capixabas –, estão
amargando com as dívidas, por conta dessa crise
hídrica que está acontecendo em nosso Estado.
Quero, desta tribuna, deixar claro aos
produtores e àqueles que nos assistem, que estaremos
juntos, empenhados em derrubar esse decreto.
Derrubar não; fazer com que S. Ex.ª faça um novo
decreto e derrube essa resolução que suspendia a
importação do café verde do Peru.
É
inadmissível! E essa resolução precisa ser reeditada,
fazendo essa referência de que não tem cabimento a
importação de café verde do Peru por terras
brasileiras.
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Outra questão também que queremos estar
anunciando é que o Ministério do Planejamento
deixou claro o adiamento por tempo indeterminado
do censo agropecuário previsto para 2017. Se não
bastassem a crise política no nosso País e a seca que
assola nosso Estado, trazendo graves prejuízos,
também essa única fonte de informação segura sobre
a agropecuária estava com os dias marcados.
Encontram-se sem recursos, porque adiam por tempo
indeterminado quando vão começar esse censo,
trazendo essa insegurança em dados, que seriam e são
necessários para nossa agropecuária.
Então, não bastasse a queda da resolução que
suspende a importação de café verde do Peru,
também esse adiamento do censo agropecuário,
previsto para 2017, sem data marcada. A única fonte
de informação segura para a agropecuária fica
comprometida com esses gestos de desespero de fim
de um governo que está engatinhando e que quer
agora desforrar no povo brasileiro, principalmente da
agricultura do nosso País. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (CACAU
LORENZONI – PP) – Concedo a palavra ao Senhor
Deputado Luiz Durão.
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT – Sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, funcionários da
Casa, meus senhores e minhas senhoras, a situação
do agricultor é mais séria do que vocês pensam. Já
tivemos perdas de três agricultores que –
envergonhados por não poderem cumprir com os
financiamentos assumidos – se suicidaram. Isto é
lamentável: que o agricultor – já são poucos os
agricultores que ainda permanecem no interior –
esteja passando por essa situação.
O gado está morrendo por falta de água. O
cafezal também já está morrendo. O produtor pega
cento e cinquenta sacas de café maduro, bota no
secador e, quando vai pilar, dá nove ou dez sacas. O
resto está tudo chocho.
Hoje pude presenciar. Não vou citar o nome,
mas fui com ele ao Bandes. Sua propriedade vai ser
leiloada, porque não pôde pagar o empréstimo que
tirou para colocar irrigação na sua propriedade. E na
hora em que precisava ser usado nem água para
irrigar tinha. E como disse: Até para beber está
difícil! Vi esse homem chorar e fiz um apelo à
presidente do Bandes: Faça o levantamento, porque
não é um nem dois, hoje é cem por cento dos
agricultores que estão endividados e não podem
pagar. E temos que arranjar uma solução para isso!
Porque não é só refinanciar sua dívida, mas o banco
precisa emprestar mais dinheiro para plantar, porque
senão, não sei o que será do homem do campo.
O Sr. Da Vitória – (PDT) - Senhor
Deputado Luiz Durão, o discurso de V. Ex.ª me
chamou a atenção, tendo em vista que também temos
recebido essas demandas. Tenho acompanhado a luta
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de V. Ex.ª, que é um Deputado que dá muita atenção
ao produtor rural, até por conhecer suas dificuldades.
Acredito que nunca vivi esse tempo que
estamos vivendo. Tenho informação de que há mais
de oitenta anos não teve uma crise hídrica como essa.
Isso compromete toda economia do nosso estado,
cuja maior força vem da agricultura. A perda do café
é considerável, aproximadamente cinquenta, sessenta,
setenta, oitenta por cento de suas lavouras.
Não há possibilidade de se pensar em
refinanciar. O Governo Federal tem que se atentar e
peço à Comissão de Agricultura, a quem já
demandei, para intervir junto a nossa bancada federal.
Para que esse valor que, acredito que seja dois
bilhões de reais, segundo o levantamento que temos,
possa até ter uma possibilidade de perdão, perdão
parcial, para que os nossos agricultores continuem
produzindo.
Só para concluir, Senhor Deputado Luiz
Durão, a região de V. Ex.ª, sei que V. Ex.ª está
antenado, mas hoje recebi algumas ligações do
Município de Governador Lindemberg. Há sete dias,
não tem água nas casas! Não chega água. E a
captação de água mais próxima, acabou. Hoje a
prefeitura não tem recurso para poder colocar
combustível nos caminhões. Pedi encarecidamente, o
Governador Paulo Hartung já sinalizou com o envio
de mais caminhões-pipas. Mas, as prefeituras de
Marilândia, Água Doce do Norte, São Roque do
Canaã, Vila Pavão, assim como de Governador
Lindemberg já não sabem o que fazer.
Portanto, somo com V. Ex.ª e precisamos do
apoio do Governo do Estado, do Governo Federal
para esse tempo de crise hídrica.
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) - Obrigado,
Deputado.
A situação é grave! E pedi à presidente do
Bandes como fazer. E ela me falou: O dinheiro está
vindo do BNDES. Não podemos fazer nada a não ser
que os políticos, deputado federal e senadores
consigam mais formas de solução; ou o governo
baixar um decreto de anistia parcial ou financiamento
em longo prazo, porque são esses homens do campo
que sustentam as pessoas da cidade. A comida não
vem de dentro da geladeira; vem do campo.
Precisamos ajudar esses agricultores.
Hoje andamos pelo interior, aquelas pessoas
que conhecemos, sabem que têm vergonha na cara;
estão de cabeça baixa, porque estão devendo. Não
por eles, mas pela seca que igual nunca teve no nosso
estado. Precisamos fazer barragem, precisamos dar
apoio a esses homens que a maioria já veio embora,
mas ainda tem aquele que tem amor a terra. E
precisamos cuidar dessas pessoas para que continuem
produzindo para o homem da cidade! Ai do povo da
cidade se não fosse o homem do campo que está lá
lutando contra a seca, contra tudo, contra dívidas para
produzir e trazer alimentação para as pessoas da
cidade!
Por isso, peço a todos o apoio para que
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continuem lutando. Agradeço ao Governador, que já
deu o primeiro passo com o Decreto n.º 619, de
05/05/2016, que já vai ajudar; permitir alguns
financiamentos, prorrogar alguns financiamentos para
que o homem do campo continue no interior. Meu
muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS
– PSB) – Muito obrigado, Senhor Deputado Luiz
Durão.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Freitas.
O SR. FREITAS - (PSB - Sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Deputado Bruno
Lamas, meu companheiro socialista; Senhor
Deputado Dary Pagung, Presidente da Comissão de
Finanças, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
não trago uma notícia boa, não trago uma notícia
feliz. Nada a comemorar. Trago uma notícia muito
triste do município de São Mateus. Gostaria de
repercutir outras coisas. Muito mais triste, Senhor
Deputado Sandro Locutor, do que os problemas que
vivemos no nosso país, problemas econômicos, éticos
da política, problemas de recursos hídricos. Muito
mais grave do que isso para uma família
extraordinária do município de são Mateus, uma
família ordeira, uma família legítima: pai, mãe e seis
filhos. Quero falar da família do Senhor Raimundo,
amigo e companheiro lá do Balneário de Guriri,
Senhor Deputado José Esmeraldo. Família que passa,
no dia de hoje, pela maior injustiça que uma família
pode sofrer no município de São Mateus. Injustiça
nas vias da justiça. Não podemos imaginar que a
justiça só faça justiça. Tem hora que faz injustiça, e
grande porque, infelizmente, as pessoas para tratar
com a justiça precisam ter assessoria de um
profissional que, em alguns casos, não é um
profissional. Às vezes, falta com a capacidade
técnica, falta com competência, às vezes falta com o
zelo da organização. O senhor Raimundo, em 1970,
chegou com sua família ao Balneário de Guriri – não
existia Guriri. Acampou com sua família em um local
de três alqueires às margens do rio Mariricu, arrumou
um abrigo um certo tempo e ali ficou. Passado certo
tempo, chegou o Incra fazendo cadastramento de
áreas devolutas e ali estava o senhor Raimundo, ele e
a esposa naquele tempo e ele foi cadastrado como
posseiro de uma área devoluta. Passaram-se cinco
anos e ele estava lá; foram lá e titularam a terra em
nome dele e da esposa. Ali nasceram os seus seis
filhos e aí ele começou a pagar o Incra, elaborou e
registrou uma escritura. Escritura registrada, titulada,
Incra pago em mais de vinte anos, portanto,
atendendo ao artigo 5.º da Constituição Federal.
Direito de propriedade, legítimo proprietário com
todos as taxas do Incra pagas. Há dois anos apareceu
um cidadão dizendo que era dono daquilo. Dono
como, se nunca teve escritura? Dono como, se nunca
pagou ao Incra? O senhor Raimundo teve que
constituir advogado para provar que é dele. Em um
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determinado tempo, o advogado não recolheu as
custas processuais, parecido com o caso do exDeputado José Carlos Elias, com recurso que não
recolheu as custas e que tomou um deserto. O
processo deu deserto.
Hoje o BME foi ao sítio em que o senhor
Raimundo mora com seus seis filhos, moram nesses
três alqueires, ele com mais de oitenta anos de idade,
que não tem mais para onde ir, Senhor Deputado
Sandro Locutor, e o BME, com duas viaturas, um
aparato enorme da polícia especializada do Espírito
Santo, cumpre uma sentença e tira o senhor
Raimundo. Mas, vai levá-lo para onde? Ele não tem
para onde ir. Os filhos não têm para onde ir; os netos
não têm para onde ir e aí acontece uma grande
injustiça da justiça brasileira, por assessoria ruim de
advogados para uma família inteira de um senhor de
oitenta anos.
Não posso deixar de repercutir isso como
representante daquele município, representante da
sociedade capixaba, mas impotente ao ver essa
injustiça acontecendo. Ajudei o quanto pude a
retardar a situação, mas corta o coração porque não
consigo hoje mudar o rumo das coisas na justiça no
caso dele. Ainda bem que não estou lá porque se
estivesse lá só serviria para chorar abraçado com ele.
Mas infelizmente no dia de hoje e talvez fosse o caso
de uma TV Gazeta; eu vejo tantos casos colocados a
nível de Brasil que sensibilizam o país inteiro. O
senhor Raimundo é um caso da injustiça do País para
a imprensa do Brasil acompanhar. Senhor Raimundo,
a sua esposa e seis filhos estão sendo depostos do
lugar onde estão há quarenta e cinco anos, com a
escritura registrada, com todos os impostos pagos de
quando entrou até hoje, e estão sendo despejados no
dia de hoje pelo BME. É um caso para a Rede Globo
ir a fundo, saber o que aconteceu e porque aconteceu.
Não é normal isso, não pode ser, uma injustiça dessa
que tira um cidadão que está há quarenta e cinco anos
com a sua família, criou toda a sua família nesse local
e hoje é despejado pela justiça como se fosse um
bandido. É muito triste. É nesse ambiente de tristeza
que venho falar dessa situação.
Continuarei falando porque acredito que esse
caso tem que ter solução. Se a imprensa for mostrar
esse caso para o país, de repente, sensibilizará toda a
Justiça e começará a encontrar os caminhos para
fazer justiça para o senhor Raimundo e para toda a
família dele. Tenho dito. Muito obrigado pela
paciência. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS
– PSB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Doutor Rafael Favatto.
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO –
(PEN – Sem revisão do orador) – Senhor
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Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados, falarei por quatro minutos apenas porque
está chegando o horário da votação, mas não poderia
me furtar de falar nesta sessão, Senhor Deputado
Marcelo Santos.
Hoje tivemos inúmeros jornais noticiando a
seca que está chegando forte novamente ao nosso
Estado. Temos já alguns municípios, Senhor
Deputado José Esmeraldo, que estão sofrendo essa
calamidade novamente. O Senhor Deputado Luiz
Durão já falou hoje nesta sessão sobre o tema e no
seu relato foi muito feliz em falar que os agricultores
estão sofrendo, mas os próximos serão as cidades
grandes porque são abastecidas pelos agricultores.
Existem cidades que já têm racionamento,
Senhor Deputado José Esmeraldo, por exemplo, no
interior do Estado como Ecoporanga, São Mateus e
algumas outras cidades que estão sofrendo com o
racionamento de água para os animais. Como foi no
passado, Santa Teresa agora, minha família esteve na
região e a cidade toda está praticamente sendo
abastecida por carro-pipa. Tem uma comunidade que
está sendo abastecida por carro-pipa porque não tem
água que chega mais à torneira, isso não na cidade,
mas no interiorzinho onde o rio já está secando.
Temos que ficar atentos, Senhor Presidente
Bruno Lamas, que faz parte da Comissão de Meio
Ambiente também, para levar essa discussão para
todas as famílias capixabas porque a economia de
água não é só no momento; a economia de água é
diuturnamente, é quando vai fechar o seu chuveiro, é
onde vai economizar a sua água no seu dia a dia, para
que possamos enfrentar mais uma crise hídrica que se
avizinha no Estado. Já está chegando, temos uma
sensação de que não bate à nossa porta, mas muito
pelo contrário, já está dentro da nossa casa, já faz
parte da nossa visão como um todo.
Várias medidas estão sendo tomadas como a
barragem de Pinheiros e o Senhor Deputado Gildevan
Fernandes foi um lutador da Barragem de Pinheiros,
que está sendo construída no extremo norte do
Estado. Mas não só essa barragem, o governo do
Estado deu ordem de serviço a diversas barragens,
está trabalhando. Mas precisamos da ajuda da
população porque não adianta construir, como o Estado
de São Paulo tem, Senhora Deputada Janete de Sá, o
maior reservatório de água da América Latina, que é o
sistema Cantareira, mas não consegue colocar água
dentro do sistema porque não tem onde produzir
água. Temos que valorizar, no Estado do Espírito
Santo, aquele programa que foi criado no primeiro
governo Paulo Hartung, chamado Plantadores de
Água.
Estive em Alfredo Chaves, na bacia do Rio
Benevente, na época do lançamento do programa
Plantadores de Água, quando foi dado incentivo a
cada produtor rural que recuperasse seu manancial,
que recuperasse suas nascentes e se tornavam
produtores, plantadores de água.
Precisamos, urgentemente, valorizar e
acrescentar no Estado do Espírito Santo políticas
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públicas voltadas para esse tema e, como também já
discursei em virtude da outra crise, para a captação
da água do mar nas grandes cidades. Precisamos, sim,
fazer um estudo urgente sobre a dessalinização da
água do mar, porque não é possível que um País com
uma costa tão grande polua exaustivamente os rios e
não tenha condições de tirar, da água do mar, a água
nossa de cada dia e também para as plantações. Se a
cidade de São Mateus, que é cercada pelo mar,
conseguisse dessalinizar a água, toda ela poderia ser
usada toda para o consumo humano e para a
irrigação. Guarapari é outro exemplo que sofre com a
época das cheias.
Agradeço a complacência do Senhor
Deputado Bruno Lamas, em virtude do meu horário
de discurso. Obrigado, Senhor Deputado. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS
- PSB) - V. Ex.ª merece, Senhor Deputado Doutor
Rafael Favatto. Agradeço a sua palavra.
O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) –
Senhor Presidente, pela ordem! Senhor Deputado
Bruno Lamas, que agora preside esta Casa de Leis,
gostaria de fazer apenas um alerta aos deputados
estaduais desta Casa. Estamos vivenciando um
problema silencioso em virtude da grave crise que
assola o País, que é o aumento da violência no
Espírito Santo, aumento de furtos, de roubos, de
assaltos, de homicídios. As estatísticas demonstram
que diminuiu o índice de homicídios no Espírito
Santo, mas ainda é gigantesco.
V. Ex.ª mora em um município com uma das
maiores incidências de violência. Eu, no município
com a segunda maior incidência de violência, que é
Cariacica. Quando a população vem nos cobrar,
vamos até as autoridades para fazer a cobrança. Mas,
Senhor Deputado, os policiais militares e civis, que
se esmeram no dia a dia para prevenir e combater o
crime, não têm voz na rua.
Ouvi, atentamente, o Senhor Deputado
Freitas falando da ordem de despejo que o BME tem
que cumprir, se deslocando daqui até São Mateus.
Muitas vezes, Senhores Deputados Freitas e Bruno
Lamas, não se tem pneus para rodar na viatura na
região metropolitana, não se tem combustível para
rodar, fazer o trabalho preventivo como se deve.
Quando conversamos com os briosos policiais
militares, percebemos que têm todas as limitações
para cumprir seu papel de prevenir e combater o
crime no Espírito Santo, Senhor Presidente Bruno
Lamas.
Quero fazer um chamamento aos colegas
Deputados. Devemos, sim, apoiar aquilo que é do
governo e bom para o Espírito Santo, mas precisamos
também fazer o alerta no que se está pecando, no que
não está fazendo, que é cumprir os preceitos
constitucionais de garantir a segurança para o cidadão
capixaba. V. Ex.ª, reitero, mora, infelizmente, em um
dos municípios com maior incidência de violência da
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grande Vitória, e eu também, em Cariacica, quando
somos cobrados, não podemos deixar de dar voz
nesta Casa a esses serventuários da segurança do
Espírito Santo. Saiam e olhem nos quartéis. O
coronel-comandante geral é um cara incomunicável,
mas olhem, porque as viaturas estão todas sucateadas,
muitas não têm pneus e, muitas vezes, não têm
gasolina para rodar, ficando parados, Senhor
Deputado Bruno Lamas, naquela posição de PB,
chamada de ponto-base, de preventivo estacionado.
Estão colocando, inclusive, os policiais a pé,
novamente, porque não tem combustível para rodar e
a segurança está cada dia pior. Admiro o secretário
de Segurança, André Garcia, porque vem
apresentando resultados, mas, devido à falta de
estrutura financeira para bancar a segurança do
Espírito Santo, a segurança está sucateada.
A cada dia, a partir de hoje, Senhor
Presidente, trarei uma mazela que está tomando conta
do Estado do Espírito Santo, como na próxima
semana, quando falarei do balcão de negócios que se
encontra a secretaria de Saúde do Estado.
O SR. GILDEVAN FERNANDES
(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem!

–

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS
– PSB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gildevan Fernandes, tendo em vista que o Senhor
Deputado Nunes declinou.
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, respeito muito o deputado que
me antecedeu e estou muito à vontade para debater
esse tema.
O discurso genérico de corte de gastos, de
redução de despesas, de eficiência de poder fazer
mais com menos, esse discurso que tenta criticar uma
gestão responsável e equilibrada, que apresenta
resultados, é muito fácil de ser combatido.
Os números da segurança pública dos casos
de homicídios e outras criminalidades no Espírito
Santo, podemos registar, não comemorar, porque não
podemos comemorar quando ainda existem tantos
casos de violência, mas podemos dizer que temos a
satisfação de saber que o secretário de Educação,
juntamente com a Polícia Militar, sob o comando do
coronel Marcos Antônio, homem honrado,
trabalhador e dedicado, com a participação de todos
os Policiais Militares, nossa Polícia Civil sob o
comando da doutora Gracimeri Gaviorno, podemos
contabilizar no Estado do Espírito Santo a redução da
violência e de gastos também.
Críticas da redução de gastos, por si só, não
justificam nada. E a segurança pública do Estado do
Espírito Santo não está sucateada. A segurança do
Estado do Espírito Santo está apresentando resultados
que honram o Governo do Espírito Santo, que
honram a sociedade capixaba. Temos tranquilidade
de apresentar, nesta Casa, como poderíamos elogiar e

destacar tantos trabalhos realizados, como da
Delegacia de Homicídios, que tem apresentado um
resultado brilhante, com eficiência, dentro de um
tempo curto, prendendo os homicidas no Estado do
Espírito Santo. E tantas outras ações, como redução
de crimes contra mulheres e tantos outros indicativos
de melhoria da segurança pública do Estado do
Espírito Santo. Temos tranquilidade para enfrentar
esse debate.
O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) –
Senhor Presidente, pela ordem! Apenas um tópico a
mais. Milito na segurança no Espírito Santo desde a
polícia interativa, desde que o policial tinha a
mordaça, no governo anterior, e não podia reclamar.
Hoje, estou nesta Casa como representante,
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, líder do
Governo.
Acabei de dizer e, talvez, V. Ex.ª não tenha
prestado atenção. Enalteci, inclusive o secretário de
segurança e os membros da briosa Polícia Militar do
Espírito Santo e da Polícia Civil, que se desdobram.
Mas não sou quem está falando, não. Pega a matéria
do jornal da semana passada, em que o Sindicato dos
Policiais Civis mostra as delegacias sucateadas, as
péssimas condições de trabalho. Conversem com o
praça, que não pode falar e que está na ponta: no
bairro Central Carapina; no bairro Castelo Branco,
onde moro; em Porto Santana, onde tem deputado
daqui; na Grande Vitória; em São Geraldo, Senhor
Deputado Marcelo Santos, na Grande Campo
Grande. Conversa com o policial militar que está se
expondo todos os dias; conversa com ele e vê se sua
condição de trabalho é adequada; conversa com ele
sobre o trabalho preventivo que antes era feito com as
viaturas e se eles estão podendo circular no dia de
hoje.
Milito nos conselhos de segurança há muitos
anos, quando infelizmente era polícia interativa e era
polícia peditiva. Hoje, só não existe a polícia peditiva
porque estão todos amordaçados. E, nesta Casa, vou
dar voz a esses policiais que não podem reclamar das
condições de trabalho nas ruas porque são punidos
hierarquicamente.
Acompanhem, nas comunidades, os furtos, os
roubos, os assaltos e as tentativas de homicídios que
não são registrados. Por isso, existe uma maquiagem
sobre a incidência. Por exemplo, quando um policial
troca tiro com um vagabundo e ele morre, isso não
entra como homicídio. Quando o cara é baleado ou
esfaqueado, vai para o hospital e posteriormente
morre, isso não é apontado como homicídio.
O debate é salutar e o conheço muito bem,
pois atuo como liderança comunitária nos conselhos e
fóruns permanentes de segurança há muitos anos,
onde policiais, Senhora Deputada Eliana Dadalto,
tinham que ir às ruas pedir aos comerciantes, ao
cidadão, à sociedade, à comunidade para consertar
viatura para ter condição de rodar. Onde hoje
vivenciamos outras mazelas, que também
apontaremos: coletes à prova de balas, vencidos; ou
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até mesmo a questão do presídio, onde inúmeros
presos estão superlotando as carceragens do Espírito
Santo e onde ficam meia dúzia de agentes à noite
tomando conta de mil e duzentos presos, por
exemplo.
A situação é caótica e precisamos alertá-la
nesta Casa. Não estou fazendo crítica pura e
simplesmente pelo discurso fácil. Admiro, inclusive,
o trabalho dos policiais militares e civis e represento
condignamente grande fatia destes, que não têm voz
nesta Casa, às vezes. Senhor Presidente, temos
representantes nesta Casa que às vezes reivindicam,
mas muitos policiais que estão pondo o peito à prova
não têm as condições necessárias de trabalho.
Farei esse debate com muita tranquilidade
com o líder do Governo, com o secretário de
Segurança, com o Governo do Estado, porque
realmente conheço bem!
O SR. GILDEVAN FERNANDES –
(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! É muito
fácil pontualmente dizer que existe uma delegacia
com problema, que existe alguma falha,
principalmente quando quer se comportar como
deputado de oposição, porque problemas existem, é
verdade! Não existe a oitava maravilha do mundo na
segurança pública! Mas são problemas inerentes a um
Governo, assim como existiam problemas no
Governo anterior, que o Senhor Deputado defendia e
que nós também defendíamos nesta Casa.
Agora, é bravata querer combater estatística,
estudo científico, com discurso vazio! Os números
estão lá! Há mudança de metodologia? De forma
nenhuma! Quer combater números, traga números!
Quer citar fatos? Prove os fatos! Porque temos um
trabalho digno no Estado do Espírito Santo. Ninguém
quer fazer marola, ninguém quer inventar números
para garantir a segurança da população!
Desde o início do Governo, a crise no País e
a redução da receita no Estado do Espírito Santo, isso
é real! Isso não é conversa, nem é discurso! Os
números estão aí para todos os interessados
observarem. No Brasil, vários Estados estão tendo
dificuldade de pagar o funcionalismo, inclusive
policiais militares e policiais civis.
No Estado do Espírito Santo todos os ajustes
estão sendo feitos com muita responsabilidade pelo
governador Paulo Hartung, que se destaca no Brasil
pelo equilíbrio das contas públicas! Então, é preciso
ter responsabilidade para reduzir despesas; e o
Governo reduz despesas e apresenta resultados! Isso
se chama eficiência administrativa, eficiência da
gestão pública; e essa gestão e essa eficiência estão
bem representadas na segurança pública.
Quem disse que é preciso ter carro para rodar
à revelia, a bel prazer, para garantir a segurança da
população? E quantos projetos são justamente de
policiais em determinadas posições... Já tivemos,
inclusive, os chamados corredores de segurança
pública. O policial a pé, muitas vezes, precisa
garantir a segurança da comunidade; o policial
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montado... São diversas as formas de garantir a
segurança pública. Se essas formas adotadas não
estivessem apresentando resultados, tudo bem; mas
para infelicidade daqueles que querem fazer oposição
a esse Governo, essas práticas, essas formas estão
dando certo e há significativa redução da
criminalidade no Estado do Espírito Santo – com
destaque para o nosso secretário e para tantos outros
representantes da segurança pública do Estado do
Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS
– PSB) – Doze minutos de um bom debate sobre a
segurança pública.
Neste momento, passo a Presidência à
Senhora Deputada Luzia Toledo.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO – PMDB) – Findo o tempo destinado à
fase das Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.
Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 113/2016, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 140/2016, que dispõe sobre a
regularização fundiária de interesse social de imóveis
urbanos de domínio do Estado. Publicado no DPL do
dia 27/04/2015. Pareceres orais da Comissão de
Justiça, pela constitucionalidade; da Comissão de
Cidadania, pela aprovação, com emendas; da
Comissão de Agricultura e da Comissão de Meio
Ambiente, ambos pela aprovação, com as emendas
acolhidas pela Comissão de Cidadania. Na Comissão
de Infraestrutura, o Senhor Deputado Marcelo Santos
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria na Sessão Ordinária do dia 04/05/2016.
(Prazo até o dia 11/05/2016)
Concedo a palavra à Comissão de
Infraestrutura, para que esta ofereça parecer oral ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES - PSD) – Convoco os
membros da Comissão de Infraestrutura, Senhores
Deputados Marcelo Santos, Sergio Majeski, Doutor
Hércules e Padre Honório.
Senhora Presidente, hoje, pela manhã,
participei de uma reunião na Secretaria do Governo
com os senhores Roberto Carneiro e Paulo Roberto,
acompanhados da técnica Carolina. Discutimos
exatamente a regularização fundiária, em cima da Lei
n.º 6766/79. Fizemos um trabalho para que
chegássemos a uma conclusão e, ao mesmo tempo,
que o Governo pudesse, através desse ato social, ter
uma abrangência maior. Chegamos a um consenso.
Designo o Senhor Deputado Marcelo Santos
para relatar o projeto em cima daquilo que acordamos
no governo do estado.
O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB –
Sem revisão do orador) – Senhores membros da
Comissão de Infraestrutura, como disse o Senhor
Deputado Edson Magalhães, trata-se de matéria
muito importante, tanto que está sendo amplamente
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debatida em Plenário. E este Plenário não poderia se
furtar de discutir com profundidade, e assim o fez.
Não pude estar presente na reunião em
Palácio, mas o Senhor Deputado Edson Magalhães,
que representa o colegiado da Comissão de
Infraestrutura, esteve na reunião mostrando a
preocupação e debatendo temas, naturalmente com o
único objetivo: garantir melhores condições à
população necessitada - que pode ser e será alcançada
por essa lei encaminhada a esta Casa pelo governador
do estado.
Na verdade, a alteração melhora ainda mais o
alcance, e esse alerta nos foi feito pelo próprio
Senhor Deputado Edson Magalhães que, antenado,
nos reuniu e solicitou uma agenda ao autor, que é o
governo, para debater sobre o tema. Aí, surgiu uma
emenda que, naturalmente, passarei a lê-la:
- Os Incisos I e IV do artigo 5º do
Projeto de Lei nº 113/2016, passam a
ter a seguinte redação:
Art. 5º A regularização fundiária farse-á
por
doação
quando,
cumulativamente,
atender
aos
seguintes requisitos:
I – a área ocupada deverá ser igual
ou inferior a 500m2 (quinhentos
metros quadrados), observando o
limite mínimo de 125m2 (cento e
vinte e cinco metros quadrados),
estabelecidos no art. 4º, inciso II, da
lei federal 6.766 de 19 de dezembro
de 1979.
(...)
IV - o ocupante ou respectivo
cônjuge
não
for
possuidor,
concessionário, superficiário ou
proprietário de outro imóvel urbano
ou rural, nem houver sido
beneficiário
de
programa
habitacional; e
(...)
A lei segue conforme o original.
Na verdade, a alteração que foi feita...
Vale o registro: convidei o Senhor Deputado
José Esmeraldo, como engenheiro e conhecedor da
matéria, engenheiro concursado do município de
Vitória. Não é engenheiro de obra pronta, não.
Art. 5.º A regulamentação fundiária far-se-á
por doação quando (...) Esse trecho já foi lido, e no
projeto original constava: (...) inferior a trezentos
metros quadrados (...) Estamos alterando a redação
do projeto, por meio de uma emenda, numa conversa
da Comissão de Infraestrutura no seio do Governo do
Estado, para quinhentos metros quadrados.
Então relato pela aprovação da matéria,
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anexando a emenda e pedindo aos colegas deputados
que aprovem o projeto com a emenda, entendendo
que o braço do Estado alcançará muito mais pessoas.
Esse é o meu relatório.
Senhora Presidenta, na verdade, mais uma
vez dirijo-me a V. Ex.ª e ao presidente desta
comissão para dizer que neste momento estou
apresentando emenda, e não acatando qualquer
emenda apresentada em outra comissão. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES – PSD) – Em discussão o
parecer. (Pausa)
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutilo.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES – PSD) – Concedo a
palavra à Senhora Deputada Janete de Sá.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO – PMDB) – Enquanto a Senhora
Deputada Janete de Sá se dirige à tribuna, gostaria de
registrar, com prazer imenso, em nome de todas as
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados que estão
nesta Casa, a presença de um querido amigo nosso,
Atayde Armani, que se encontra nesta Casa. Seja
muito bem-vindo.
Como sempre, S.S.ª vem a esta Casa sem
terno e não consegue adentrar o plenário. Se S. S.ª
quiser, pode conseguir um terno emprestado. Já vi
muitas pessoas emprestando paletó, gravata etc.
Seja bem-vindo, ex-deputado Atayde
Armani, um amigo querido desta Casa.
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN – Sem
revisão da oradora) – Que bom que o ex-deputado
Atayde Armani está presente nesta Casa. É bom
entre, porque temos muitas saudades de S. S.ª neste
plenário.
Senhor Presidente e senhores membros da
Comissão de Infraestrutura, ultimamente temos
discutido nesta Casa algumas matérias importantes, e
essa regularização fundiária é de extremo alcance
social. É uma matéria que vem do Governo do Estado
para dar o direito de posse às pessoas mais pobres
que ocupam espaços urbanos há muito tempo. Essa
matéria remonta a 2007, e há um bom tempo ocupam
esses espaços. E mais: essas pessoas poderão ter a
titularidade de seus espaços, poderão contrair
empréstimos e melhorar sua moradia. Se a moradia
for consorciada, se servir para moradia e para espaço
comercial, ela pode contrair um empréstimo e
melhorar seu estabelecimento. Ou seja, é uma matéria
de grande alcance social. Agradeço ao senhor
governador por encaminhar matéria dessa natureza
para esta Casa.
Quanto à emenda apresentada pelo Senhor
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Deputado Marcelo Santos, que aumenta essa área em
quinhentos metros quadrados, acho altamente
providencial, porque muitas vezes o que passa de
trezentos metros é um pedacinho de terra. Ou ela
abandona aquele pedacinho que ultrapassa os
trezentos metros quadrados, ou então não pode
regularizar. Se resolve ficar com um pedacinho a
mais, não faz parte da regularização. Ou seja, acho
que é apropriado aumentar um pouco mais o
tamanho.
Já tendo feito essa conversa com o Governo,
fica de bom tamanho a matéria que chega a esta Casa
pelas mãos do governador. Houve uma discussão
profunda e celeridade por parte dos deputados, e
houve essa sensibilidade por parte da comissão de V.
Ex.ª, Senhor Deputado Edson Magalhães.
Falo também de outro projeto de grande
envergadura que, para poder beneficiar a população
mais pobre de nosso Estado, foi discutido hoje, em
uma reunião conjunta das Comissões de Justiça, de
Finanças, de Defesa da Cidadania e dos Direitos
Humanos e de Educação. O projeto trata da criação
da Ouvidoria da Defensoria Pública do nosso Estado.
A ouvidoria é a balizadora. Se há problemas, há a
ouvidoria para filtrá-los e buscar melhorias. Trata
também da implementação da coordenação da escola
de aperfeiçoamento de nossos defensores públicos.
Para quem não sabe, o defensor é o advogado
dos mais pobres, daqueles que não podem pagar
advogado, Senhor Deputado Edson Magalhães. Uma
matéria como essa, que visa criar a Ouvidoria da
defensoria e que visa fortalecer e qualificar, cada vez
mais, os nossos defensores, é, com certeza, uma
matéria de grande alcance social. Visa ajudar a
população mais pobre de nosso Estado, que não tem
acesso à Justiça porque não tem dinheiro para pagar,
e visa garantir que a justiça seja feita nos casos em
que as pessoas precisam desse profissional para
defendê-las.
Então são atitudes que realmente temos que
reverenciar nesta Casa, ao contrário do que,
lamentavelmente, faz o governo federal, que em um
fim de feira quer colocar as contas nas costas de
nossos produtores quando revoga, por meio de uma
atitude covarde da ministra de Agricultura de nosso
País, a resolução que suspendia a entrada do café
verde do Peru em nosso País. Isso é um desserviço.
Com uma economia do jeito que está e com um país
fragilizado, tanto economicamente quanto socialmente,
desferir um golpe como esse em nossos produtores
rurais é uma tremenda covardia. É um fim de feira de
uma ministra que já vai e já vai tarde. Estava fazendo
tudo bonitinho, mas, no final da feira faz agora esse
papelão que é dar nas costas de nossos produtores
rurais, principalmente da cafeicultura capixaba, da
cafeicultura e da economia brasileira, esse duro golpe
ao permitir que a empresa Nestlé, uma multinacional,
importe o café verde do Peru. A possibilidade de
importar o café verde do Peru, em prejuízo da
aquisição desse produto por meio de nossos
cafeicultores, pode trazer, inclusive, doenças para
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nossa cafeicultura.
Fica o meu registro da diferença de posição
entre dois tipos de governo: aquele que é responsável
e competente e aquele que lamentavelmente está
caindo devido a essas mazelas, a esses problemas e a
esse beneficiamento do capital internacional. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES – PSD) – Continua em
discussão o parecer. (Pausa)
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
discuti-lo.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES – PSD) – Concedo a
palavra ao Senhor Deputado José Esmeraldo.
A SR.ª PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO – PMDB) – Enquanto o Senhor Deputado
José Esmeraldo se dirige à tribuna, passo a
presidência dos trabalhos para o Senhor Deputado
Bruno Lamas.
Muito obrigada.
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e
senhores membros da Comissão, esse projeto,
oriundo do Executivo, alegra-nos. É um projeto que
vem regularizar os imóveis urbanos. Este deputado
poderia até dizer que seria uma reforma agrária
urbana, porque milhares de pessoas, principalmente
na região de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e
nos outros municípios, habitam terrenos devolutos,
terrenos pertencentes ao Estado, conforme já foi dito
nesta Casa. O cidadão está morando nesses terrenos
pertencentes ao Estado, mas não é o dono. Ele não
tem condições sequer de ter um financiamento.
A partir do momento que o Governo do
Estado legaliza esses imóveis, esses terrenos, Senhor
Deputado Enivaldo dos Anjos, com certeza toda a
população será beneficiada. Estou nesta Casa durante
quatro mandatos e poderia dizer em alto e bom som
que esse é um dos projetos que mais atinge
socialmente a classe humilde.
Vejo, por exemplo, na região do bairro da
Penha, quantas dezenas ou centenas de terrenos
temos naquela localidade que pertencem ao estado.
Na grande fazenda Maruípe são centenas e centenas
de terremos que o morador não pode ter a escritura
registrada porque até então o Estado nunca teve essa
oportunidade. Mas agora temos essa oportunidade. O
governo está repassando os terrenos pertencentes à
área urbana para que aqueles proprietários possam
legalizá-los.
Quando o governo encaminhou a esta Casa o
projeto, a área de trezentos metros seria o máximo,
mas o Senhor Deputado Marcelo Santos foi muito
inteligente ao fazer uma emenda. Em vez de
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trezentos, passou para quinhentos metros quadrados.
Terreno de 25x20m2, ou seja, uma área que dá para
morar a família toda.
Essa emenda vem realmente beneficiar o
morador. O projeto é excepcional. É um projeto de
alta qualidade. Quem dera que tivéssemos outros
projetos como esse nesta Casa para votarmos, porque
é para beneficiar a população que mora nas áreas
urbanas. Mas não são donos, não podem passar para
seus filhos. Não podem passar para ninguém. Se
morrerem, acabou. E fica aquela dúvida. Mas a partir
do momento que o terreno é legalizado, com certeza
aquele morador que ali estiver poderá dizer: sou dono
deste terreno.
Parabenizo o Senhor Deputado Marcelo
Santos e também o Senhor Deputado Edson
Magalhães, presidente da Comissão de Infraestrutura.
Inclusive a terra natal de S. Ex.ª, Guarapari, onde S.
Ex.ª tem feito um trabalho brilhante, também será
beneficiada.
Quantas centenas de pessoas que moram em
terras devolutas pertencentes ao estado a partir desse
projeto poderão ter esses terrenos legalizados, sem
nenhum problema. Isso é tudo que uma família quer.
Hoje morar de aluguel é difícil, com esse
desemprego. São quase onze milhões de
desempregados.
Parabenizo o Senhor Deputado Edson
Magalhães e o Senhor Deputado Marcelo Santos, de
Cariacica, que fez a emenda. Senhor Deputado
Marcelo Santos, inclusive serão beneficiadas
milhares de pessoas de Cariacica, milhares de
pessoas de Serra, milhares de pessoas da região de
Vila Velha, porque moram em terrenos pertencentes
ao estado.
A partir desse projeto, essas pessoas poderão
legalizar seus terrenos, morando ali com
tranquilidade, porque poderá ser dito em alto e bom
som: o terreno é da nossa família. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES – PSD) – Continua em
discussão o parecer. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Sandro Locutor para discutir a matéria.
Antes de o Senhor Deputado Sandro Locutor
falar, queria dizer ao Senhor Deputado José
Esmeraldo que além da titularidade da posse do
terreno evidentemente, isso também traz uma receita,
um benefício aos municípios, porque muitas pessoas
não pagam IPTU por conta de não serem donas de
suas terras.
São receitas a mais que cairão, com certeza,
no caixa dos municípios. Tive o maior prazer em
dividir essa emenda com o Senhor Deputado Marcelo
Santos, para que pudéssemos ter êxito.
O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS –
Sem revisão do orador) – Senhor Presidente e
senhores membros da Comissão de Infraestrutura,
boa tarde. Senhor Deputado Edson Magalhães,
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presidente da Comissão de Infraestrutura, agradeço a
V. Ex.ª a possibilidade de discutir esse projeto.
Ontem, Senhor Deputado, fiz uma solicitação
à Mesa Diretora para que esse projeto também
passasse pela Comissão de Defesa do Consumidor e
explico o porquê. Foi negado a mim inclusive a
cessão a essa comissão. Vou voltar à situação para
que, em especial a comissão de V. Ex.ª, a comissão
de mérito, possa dar sequência principalmente ao
quesito fiscalização.
Sou favorável à matéria, inclusive tem uma
Frente Parlamentar de Regularização de Serviços
Urbanos da qual sou presidente. Foi feito um trabalho
brilhante nesta Casa pelo Senhor Deputado Nunes,
por intermédio da Comissão de Cidadania, com o
Senhor Deputado Federal Givaldo, que cuida muito
bem, em nível nacional, da regularização de áreas de
imóveis urbanos. E, no meu munícipio, em Cariacica,
temos várias áreas assim.
Disse ontem, Senhor Deputado Padre
Honório, que em Cariacica está sendo feito um
trabalho de forma errônea. O cidadão vai ao registro
de imóveis, viu, Senhor Deputado Edson Magalhães?
É por isso que estou fazendo essa citação, para que a
comissão de V. Ex.ª acompanhe o posterior a isso, o
início da regularização, porque em Cariacica o
cidadão vai ao cartório de registro de imóvel; melhor
dizendo, vai ao setor de registro de imóveis da
prefeitura. A prefeitura manda ao cartório e o cartório
manda a uma empresa particular. Uma incoerência
judicial, um crime de improbidade administrativa
praticado no município de Cariacica porque essa
empresa não é licitada pelo município como é no
município de Serra, como é feita a regularização
fundiária pela Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo na região de São Pedro, por exemplo,
e em vários outros lugares. Um trabalho bem feito
pela Defensoria Pública.
Não estão de fato regularizando de vez,
porque está usando uma lei federal para que o
registro lhe dê a usucapião para que daqui a cinco
anos tenha de fato a escritura. Tanto que não é
validado que os documentos que estão sendo
entregues quando o cidadão vai, por exemplo, à
Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil,
para melhorar sua residência, conseguir um
financiamento para edificação e tudo mais, e não
consegue porque não são documentos de
regularização, é um termo de posse de usucapião para
que, daqui a cinco anos, possa lavrar sua escritura.
Aqui está a incoerência. Mesmo tachado como
deputado de oposição que sou pelo líder do governo,
mas aqui está a coerência de um deputado atuante.
Louvo a iniciativa do governo em um projeto dessa
monta. Mas só solicito que esta Casa, que é órgão
fiscalizador, acompanhe o desenrolar depois porque,
até em áreas públicas do Estado, o município de
Cariacica está lançando mão para a regularização e
estão fazendo negociatas com esses terrenos,
inclusive com a anuência da Secretaria de Meio
Ambiente e tudo mais.
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Tenho certeza de que V. Ex.ª como
presidente da Comissão de Infraestrutura e os
membros dessa Comissão farão o acompanhamento
de como serão procedidas essas regularizações
fundiárias, porque no município de Cariacica essa
empresa cobra de mil e quinhentos a mil e seiscentos;
agora já baixou para quinhentos. Quem pagou mil e
quinhentos agora já está no prejuízo em relação a
quinhentos. Essa mesma empresa, por exemplo, é
contratada em Serra, licitada pelo município e é o
município que está arcando com esse ônus.
Então, quero com coerência, deputado
coerente que sou, louvar a iniciativa do Governo do
Estado em relação a esse projeto e pedir a V. Ex.ª que
a posteriori, quando da execução do que aqui será
aprovado por esta Casa, a Comissão de Infraestrutura
olhe de perto com minúcias, com lupa, para ver se
também não será mais um balcão de negócios por
parte não do governo, mas talvez de alguns membros
desse governo que teimam ainda em fazer balcão de
negócios com a coisa pública. Muito obrigado,
Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES - PSD) – Senhor
Deputado Sandro Locutor, gostaria que V. Ex.ª
continuasse na tribuna, por gentileza, para dizer que
sua reivindicação é uma reivindicação muito justa. E
dizer a V. Ex.ª o seguinte: estou à frente de uma
comissão, sei da importância dela, não somente no
campo social, mas no campo do desenvolvimento do
estado do Espírito Santo, e não teria dificuldade
nenhuma, nem tenho, de chamar lideranças de cada
cidade da Grande Vitória para que possamos dar mais
publicidade e colocar esse debate, depois desse
projeto apresentado e aprovado. Tenho o maior
prazer, é só acionar a comissão que estaremos às
ordens.
V. Ex.ª faz um discurso muito pontual. Isso é
importante porque temos o defensor público aprovamos hoje o ouvidor – um projeto de lei da
Defensoria Pública, que não acarreta aumento de
despesas, muito pelo contrário, estão diminuindo os
membros do conselho da Defensoria Pública para que
a Defensoria faça o seu trabalho. No futuro, quero
crer que tenhamos uma Defensoria com mais
defensores e tenho certeza de que, na hora em que o
Governo fizer seu superávit, teremos mais
defensores. As pessoas têm que ser mais bem
informadas, que existe a Defensoria e o Ministério
Público para defendê-las e fazer toda a trajetória, toda
a tramitação de um processo de usucapião.
Muito obrigado.
O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) –
Agradeço a V. Ex.ª e tenho certeza de que, com V.
Ex.ª à frente, certamente a comissão estará
cumprindo seu papel de legislar, como faremos
agora, e de fiscalizar, depois a execução.
Agradeço a oportunidade concedida por V.
Ex.ª. (Muito bem!)
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O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) –
Senhor Presidente, pela ordem! Só queria fazer uma
correção no meu relatório.
Quando disse: apresentando emenda, que
naturalmente está sendo debatida pelos colegas, e
agradeço até as manifestações, esqueci-me de dizer
que acolhendo também as emendas na Comissão de
Defesa da Cidadania, dos Senhores Deputado Nunes
e Padre Honório. Gostaria apenas de colocar isso.
Então nosso relatório é: com emenda,
acolhendo as emendas da Comissão de Defesa da
Cidadania, apresentadas pelos Senhores Deputados,
respectivamente, Nunes e Padre Honório.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES – PSD) – Continua em
discussão o parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Senhores Deputados?
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) –
Com o relator, com as emendas.
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) –
Com o relator, com as emendas das duas comissões.
O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – Com o
relator, com as emendas das duas comissões.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(EDSON MAGALHÃES – PSD) – A Presidência
acompanha o voto do relator.
Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à
unanimidade pela Comissão de Infraestrutura.
Devolvo o projeto à Mesa.
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS
– PSB) – Muito obrigado, Senhor Deputado Edson
Magalhães.
Concedo a palavra à Comissão de Finanças,
para que esta ofereça parecer oral ao projeto.
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(DARY PAGUNG - PRP) – Convoco os membros
da Comissão de Finanças. (Pausa)
Há quorum.
Avoco para relatar o Projeto de Lei n.º
113/2016, que dispõe sobre a regularização fundiária
de interesse social de imóveis urbanos, de domínio do
Estado do Espírito Santo.
Quero comunicar aos membros da Comissão
de Finanças que pedirei prazo regimental, tendo em
vista que constam no projeto duas emendas. Foram
apresentadas na Comissão de Cidadania, Emenda n.º
01, de autoria do Senhor Deputado Padre Honório;
Emenda n.º 02, de autoria do Senhor Deputado
Nunes; e, agora, o Senhor Deputado Marcelo Santos,
relator na Comissão de Infraestrutura, também
aprovou a Emenda n.º 03.
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Quero estudar as emendas e, inclusive, o
projeto. Então, peço prazo regimental.

Bispo dos Santos. Publicado no DPL do dia
05/05/2016.

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS
- PSB) – É regimental, Senhor Deputado Dary
Pagung.
Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 53/2016, da Senhora
Deputada Eliana Dadalto, que concede Título de
Cidadão Espírito-Santense à senhora Sonia Maria
Sardinha Tebaldi. Publicado no DPL do dia
04/05/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
O projeto segue às comissões.

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Resolução n.º 10/2016, da Senhora Deputada
Luzia Toledo, que institui a Comenda do Mérito
Dário Martinelli no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado. Publicado no DPL do dia
04/05/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
Os projetos seguem à 3.ª sessão.

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 506/2015, da Senhora Deputada Eliana
Dadalto, que determina que se faça constar nos
editais do Departamento Estadual de Trânsito do
Estado do Espírito Santo destinados a contratação de
espaços físicos para recolhimento de veículos, a
obrigatoriedade de cobertura compatível com o
número de veículos. Publicado no DPL do dia
12/02/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.
O projeto segue à 3.ª sessão.
Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 84/2016, do Senhor Deputado Cacau
Lorenzoni, que obriga as instituições financeiras e/ou
operadoras de cartões de crédito a disponibilizar
serviços de alerta de compras e dá outras
providências. Publicado no DPL do dia 08/04/2016.

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 60/2016, do Senhor Deputado Doutor
Hércules, que dispõe sobre a criação da Delegacia
Eletrônica de Proteção Animal - DEPA, no Estado, e
dá outras providências. Publicado no DPL do dia
21/03/2016.
Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 83/2016, do Senhor Deputado Sandro
Locutor, que altera e inclui dispositivos na Lei n.º
10.322, de 29.12.2014, que obriga as farmácias do
Estado que participam do Programa Farmácia
Popular do Governo Federal a afixarem em suas
dependências, em local visível, a relação dos
remédios contemplados por esse Programa e dá
outras providências. Publicado no DPL do dia
08/04/2016.

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 98/2016, do Senhor Deputado Amaro Neto,
que dispõe sobre a divulgação, em três idiomas, das
informações de interesse turístico no Estado.
Publicado no DPL do dia 25/04/2016.

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 93/2016, da Senhora Deputada Luzia
Toledo, que estabelece a obrigatoriedade de
indicação expressa, na parte frontal dos rótulos de
todos os produtos comercializados no Estado, que
utilizem gás butano e/ou propano, sobre o risco de
morte que a prática de inalar referido gás pode
causar. Publicado no DPL do dia 20/04/2016. (Em
anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de
Lei n.o 104/2016, do Senhor Deputado Doutor
Hércules, publicado no DPL do dia 27/04/2015).

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 54/2016, do Senhor
Deputado Doutor Rafael Favatto, que concede título
de Cidadania Espírito-Santense ao senhor Eliomar
Santos da Paixão. Publicado no DPL do dia
05/05/2016.

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 109/2016, do Senhor Deputado Luiz
Durão, que dispõe sobre o armazenamento de
veículos apreendidos e removidos e os recuperados
em fraude e roubo. Publicado no DPL do dia
28/04/2016.

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 55/2016, do Senhor
Deputado Gilvevan Fernandes, concede Título de
Cidadania Espírito-Santense ao senhor Rogério
Vacari. Publicado no DPL do dia 05/05/2016.

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto
de Lei n.º 114/2016, do Senhor Deputado Sergio
Majeski, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
plantio de muda arbórea nativa ou repasse do valor
correspondente ao programa reflorestar, na venda
de veículo zero quilômetro, por lojas de
automóveis e concessionárias. Publicado no DPL
do dia 05/05/2016.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo oradores inscritos, declaro

Discussão especial, em 2.ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 56/2016, do Senhor
Deputado Almir Vieira, que concede Título de
Cidadania Espírito-Santense à senhora Suely Maria
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encerrada a discussão.
Os projetos seguem à 2.ª sessão.
O SR. NUNES – (PT) – Senhor Presidente,
pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª verificação de
quorum para efeito de manutenção da sessão.
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS
- PSB) – É regimental.
Solicito aos Senhores Deputados que
registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)
(Procede-se
presenças)

ao

registro

das

(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, não responderam
à chamada os Senhores Deputados
Amaro Neto, Cacau Lorenzoni,
Dary Pagung, Doutor Rafael
Favatto, Eliana Dadalto, Enivaldo
dos Anjos, Erick Musso, Gildevan
Fernandes, Gilsinho Lopes, Janete
de Sá, Luiz Durão, Luzia Toledo,
Marcelo Santos, Marcos Bruno,
Pastor Marcos Mansur, Raquel
Lessa e Theodorico Ferraço)
(Registram presença os Senhores
Deputados Bruno Lamas, Da
Vitória, Doutor Hércules, Edson
Magalhães, Freitas, Hudson Leal,
José Esmeraldo, Nunes, Padre
Honório, Sandro Locutor e Sergio
Majeski)
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS
- PSB) – Registraram presença onze Senhores
Deputados.
Há quorum para manutenção da sessão.
Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do
Grande Expediente, dividido em duas partes:
Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao líder do PRP, Senhor
Deputado Dary Pagung. (Pausa)
Ausente, concedo a palavra ao líder do PT,
Senhor Deputado Nunes. (Pausa)
Havendo declinado, concedo a palavra ao
líder do PDT, Senhor Deputado Da Vitória.
(Registram presença os Senhores
Deputados Enivaldo dos Anjos,
Gildevan Fernandes e Janete de Sá)
O SR. DA VITÓRIA – (PDT – Sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas
e Senhores Deputados, agradeço a V. Ex.ª, Senhor
Presidente, e ao Senhor Deputado Nunes, por
declinar em favor do Partido Democrático

Trabalhista.
Não poderia deixar de aproveitar esta
oportunidade e também fazer um registro, Senhor
Presidente. Hoje, pela manhã, os noticiários do
nosso estado anunciavam uma paralisação na BR262, próximo à cidade de Viana, com uma fila
quilométrica de veículos, de mais de dez
quilômetros, isso aproximadamente às 6h30min da
manhã, pois desde as 4h30min estava sendo feita
essa paralisação. No mesmo momento, ao lado do
Palácio do Governo do Estado, o Palácio Anchieta,
um bloqueio feito por manifestantes – no máximo
trinta, segundo informações dos veículos de
comunicação –, decorreu por algumas horas, por
algum tempo e, logo após, tendo conflitos com a
polícia e com profissionais da imprensa, aqui já
citado por alguns deputados, pelo Senhor Deputado
Erick Musso, repudio também as ações desses
manifestantes. Não entro no mérito do motivo que
estavam se manifestando, até porque é direito
constitucional de todo cidadão se manifestar por
aquilo que acredita, mas não pode ferir a
Constituição, principalmente o direito de ir e vir do
cidadão.
Quantos e quantos cidadãos deixaram de
chegar ao seu serviço? Qual o prejuízo que foi
atingido hoje no nosso Estado? A reportagem não
ficou somente no Estado, essa matéria foi para todo
o Brasil, por conta de alguns inconsequentes que
não souberam dosar na hora de fazer sua
manifestação: fechar pistas, de manhã cedo, em
frente ao Palácio do Governo.
Hoje as pessoas me ligaram avisando que
não poderiam chegar no horário, na Assembleia.
Assim deve ter sido também em toda repartição
pública, em todas as empresas. Isso não pode
acontecer. Acredito que a população não aceita
isso. Essa manifestação vai ter, com certeza,
sentido contrário ao que estava proposto.
Repudio, veementemente, esses atos de
colocar fogo na pista. A Polícia Militar atuou com
serenidade, com todo profissionalismo. As pessoas
precisam ser respeitadas, mas também precisam
respeitar os cidadãos com seus direitos
constitucionais.
Senhor Presidente, falarei também sobre
uma ação importante que participamos hoje, eu, a
Senhora Deputada Janete de Sá e o Senhor
Deputado Erick Musso. Acompanhamos um
evento no município de Ibiraçu, onde, naquela
comunidade, Senhora Deputada Janete de Sá, de
nome Rio Lampê, tivemos a reinauguração de uma
escola que teve sua ampliação e reforma.
Parabenizo o prefeito Duda Zanotti que,
com pouco recurso, conseguiu fazer muita coisa.
São várias escolas que S. Ex.ª tem reformado;
talvez em outra cidade o prefeito não conseguiria
fazer a reforma de nenhuma escola, mas S. Ex.ª
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usou a capacidade de planejamento, de fazer um
bom projeto e de ouvir a comunidade com reforma
que fosse simples, mas que atendesse à população.
Ouvimos as palavras do governador, de
muito entusiasmo, de muita motivação,
principalmente para vencer esse momento difícil
de crise no nosso Estado. Mas essa crise é do País.
Um remédio ainda não conseguimos identificar,
mas sabemos que se fizermos nossa organização
financeira, como já estamos fazendo, o governo
está fazendo com o apoio desta Casa, com o meu
voto e o de todos os outros parlamentares,
conseguimos reduzir o orçamento do Governo do
Estado. E os reflexos estão vindo, estão
acontecendo.
O nosso Estado está se destacando pela
organização e planejamento e, consequentemente,
alguns prefeitos estão observando o momento de
fazer os investimentos para aquilo que é
emergencial e essencial, principalmente as ações
para cuidar dos servidores públicos com a sua
folha de pagamento, não ferindo a Lei de
Responsabilidade Fiscal, e com a possibilidade até
de sobrar recurso para fazer ações como a que
vimos hoje, de investimento na educação.
Parabenizo mais uma vez toda equipe da
administração do prefeito Duda Zanotti, do
município de Ibiraçu. Acredito que a população
está acompanhando e, com certeza, é ela que dá o
aval sobre as ações de um gestor. Está muito
difícil, nos dias de hoje, as pessoas de bem terem
coragem para deixar as suas atividades e colocarem
o nome para administrar um município. Então,
temos que fazer isso que estou fazendo nesta
sessão, parabenizar para que outras pessoas possam
seguir esse exemplo.
Desta forma tenho andado o Estado.
Ontem, participei, no município de Serra, de uma
reunião em que o Governo do Estado estava
representado pelo secretário de Planejamento,
Régis Mattos Teixeira, convidado pela presidente
do partido, a ex-deputada e secretária Sueli
Vidigal, junto com o nosso presidente regional,
Sergio Vidigal, para dar uma palestra para várias
pessoas que postulam representar aquele município
como vereadores, pessoas que têm referência na
cidade. Parabenizo nesta sessão, tanto o nosso
deputado Sérgio Vidigal, como também o jovem
secretário, Régis Mattos Teixeira, que fez parte
desse sucesso de planejamento, antes mesmo de
tomar posse das ações do Governo do Estado.
O governador Paulo Hartung acabou
virando referência e dando palestra em outros
Estados federados, como fez já no Rio de Janeiro.
S. Ex.ª está sendo convidado para apresentar esse
modelo em vários Estados do Brasil.
Aproveitando este tempo de liderança do
PDT, Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos,
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Janete de Sá e José Esmeraldo, amanhã será um dia
importante para o nosso Brasil. Ontem,
amanhecemos com um aborto de uma decisão
esdrúxula e irresponsável de um cidadão, o
deputado Waldir Maranhão, que assumiu a
presidência da Câmara dos Deputados, que
representa o povo brasileiro. S. Ex.ª puxou para si
uma decisão monocrática e suspendeu os atos de
trezentos e sessenta e sete deputados da Câmara
Federal. Acho que não dá nem para julgar como
irresponsabilidade; dá para julgar como loucura. O
cidadão tem que ser louco para fazer um trem
desses. Tem que ter insanidade mental. Por
perceber a loucura que fez, logo à noite, tentará
corrigir a loucura. Acho que terá que mudar, não só
de Estado, como também de país para buscar outro
mandato.
Mas não quero falar da decisão que foi
dada, decisão a favor, decisão contra, mas da
loucura de mexer em uma decisão de um colegiado
da Câmara dos Deputados, que tem quinhentos e
treze parlamentares e, em uma única decisão,
depois de ter conversado no dia anterior com o expresidente Lula e com o advogado-geral da União,
de surpresa, de supetão, na surdina, faz uma
declaração pública para virar herói. Pera lá! Acho
que nenhum cidadão, por menos conhecimento que
tenha, avalizaria uma ação como essa.
Este não é o maior problema. Imaginem,
senhoras e senhores que nos acompanham pela TV
Ales e companheiros deputados estaduais, qual está
sendo a condução da Câmara Federal pela Mesa
Diretora, que tem um cidadão como esse como
presidente! Quem se sente hoje, dentre aqueles
quinhentos e doze parlamentares presidido por esse
cidadão?
O momento do nosso País já era de
insegurança, de instabilidade política. Ações
irresponsáveis e impensadas como esta nos
preocupam muito. O Governo Federal está sob
avaliação nas mãos do Senado. Que o Senado
tenha responsabilidade para avaliar, chancelar ou
não, a decisão da Câmara, para que o Brasil volte a
caminhar.
Acredito que a decisão do Senado, que já
está sendo apresentada, será a de confirmar a
mesma da Câmara Federal, porque esta página
precisa ser virada. Temos a convicção e a certeza
de que este governo não deu certo e não dará certo.
O Brasil, que era um país em ascensão, referência
no mundo dentre os que mais cresciam, hoje tem o
maior índice de desemprego, não só do nosso
continente, como também de todo o mundo.
Perdemos posições importantes. São quase doze
milhões de desempregados e o nosso Estado
também, consequentemente, tem a mesma
dificuldade. Já tínhamos dificuldades por
discriminação. De todo o imposto que sai daqui,
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pago pelo capixaba, nem vinte por cento –
pasmem, capixabas – retornam em investimentos.
A resposta desse isolamento, que já era feito pelo
Governo Federal, sempre foi dada nas urnas. A
presidenta, que já está na sua reeleição e foi eleita
pelo voto popular, que defendo, foi para as ruas,
assim como vários membros de seu partido, para
defender a legalidade do impeachment em um
determinado tempo que a irresponsabilidade do
governo foi apresentada à população com crimes
muito inferiores a este, na época de Fernando
Collor. O brasileiro, da mesma forma hoje, merece
também ter a sua liberdade e a possibilidade de ter
uma nova página.
O Governo que está sendo anunciado é um
Governo que será obedecido pela regra
constitucional da sua sucessão. Na linha de
sucessão primária está o vice-presidente que é o
Senhor Michel Temer, que tem que ser respeitado.
Tenho críticas sobre S. Ex.ª também até porque
fazia composição da chapa deste governo que não
apoiei, mas tem que ser respeitado. Qualquer fato
que possa ter em relação, será imputado e da
mesma forma tem que ter o mesmo procedimento.
Mas em uma coisa pelo menos acredito que S. Ex.ª
está tendo juízo: anunciou ontem a redução de dez
ministérios porque não adianta querer cuidar do
nosso país, se o gestor não cuida eminentemente do
seu governo, ou seja, não adianta apontar para os
estados e para os municípios se não cuida da
redução
dessa
quantidade
de
cargos
comissionados, de contratos mal firmados que
existem sangrando o dinheiro sofrido do cidadão
que falta para chegar à saúde, à educação do nosso
povo, para pagar o transporte escolar e a merenda
escolar, para poder ajudar os nossos produtores
rurais que foram citados desta tribuna, hoje, pelo
Senhor Deputado Luiz Durão e outros, que não têm
possibilidade de manter as suas lavouras porque
não conseguiram nem colher nada por conta dessa
crise hídrica e como vão pagar seu financiamento?
Como vamos ter água para beber se a crise hídrica
que assola o nosso Estado faz com que municípios
como Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas,
Alto Rio Novo, Vila Pavão, São Roque do Canaã,
estão há sete dias sem água somente com
investimento do Governo do Estado e do Governo
Federal? Mas isso não vai acontecer de uma forma
necessária, de uma forma que possa atender,
realmente, essa necessidade de investimento se nós
não tivermos um governo organizado. Então, acho
que está na hora, o nosso partido deu a colaboração
com o nosso membro nesta Casa em relação ao
voto, Senhor Deputado Sérgio Vidigal e espero
que, da mesma forma, os nossos senadores possam
também dar essa oportunidade ao povo brasileiro e
ao Brasil de virar essa página e amanhecermos o
dia de quinta-feira com uma expectativa melhor.
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Tenho certeza, Senhor Deputado Freitas,
que o dólar vai baixar, as empresas terão mais
oportunidades de ofertar empregos porque terão
rotatividade em suas vendas, teremos a inflação
caindo, o dólar estabilizado e a força da nossa
economia sendo reconhecida e a estabilidade
política que também trará possibilidade de
investimento dos estrangeiros que estão
observando o Brasil neste momento difícil que
estamos vivendo.
Acho que é nosso papel debater isso e não
virarmos as costas para esse debate. O parlamento
representa o povo do seu estado. O parlamento
capixaba representa os cidadãos capixabas que
estão ansiosos para que isso aconteça. Amanhã não
teremos outro assunto na boca do cidadão a não ser
a votação do senado que vai dar possibilidade de
termos uma oxigenação nesse governo e
planejarmos para que nas novas eleições possamos
ter uma alternativa para a população porque é
somente através da política que vamos conseguir
atingir a igualdade social e esse exercício que está
acontecendo em nosso país, acho que vai servir de
exemplo para nós, contemporâneos, que estamos
exercitando a vida pública, mas também para
nossos filhos, nossos netos para que tenhamos uma
nação melhor, um estado melhor e os nossos
municípios em condições de sobrevivência. Muito
obrigado, Senhora Presidente. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ – PMN) – Obrigada, Senhor Deputado Da
Vitória.
Findo o tempo destinado às Lideranças
Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado
Freitas, orador inscrito.
O SR. FREITAS – (PSB – Sem revisão
do orador) - Senhora Presidente, Senhoras
Deputadas e Senhores Deputados, volto a esta
tribuna agora para falar na fase dos oradores
inscritos.
Cumprimento a Senhora Deputada Janete
de Sá, que nos preside na Comissão de Agricultura
e nos preside agora; cumprimento, de forma
especial, meus queridos conterrâneos de São
Mateus, os mateenses; cumprimento a imprensa de
São Mateus, todos os jornais impressos, todas as
rádios, as televisões, todos os setores de
comunicação de São Mateus – quero acreditar que
muitos estão me ouvindo neste momento, toda a
sociedade de São Mateus.
Temos passado por momentos ruins em
São Mateus, por momentos difíceis. Mesmo
observando que estamos em uma década em que o
município
passa
pelo
seu
principal
desenvolvimento, um grande desenvolvimento,
mas dadas as circunstâncias do País: a crise
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política, a crise ética e a crise econômica; dadas as
circunstâncias da crise hídrica que assola o Estado
do Espírito Santo como um todo, levando o
governo do Estado, pelo que passamos, a fazer um
decreto de emergência; mas também, dada a fonte
de economia do nosso município, que está baseada
no petróleo. O município de São Mateus, para
muitos que não têm conhecimento disso, até para
alguns mateenses, foi a primeira fonte produtora de
petróleo do Estado do Espírito Santo, o primeiro
poço que jorrou petróleo no Estado foi no distrito
de Nativo da Barra Nova; e a nossa produção em
terra é forte. Temos nos royalties do petróleo uma
fonte importante de economia no nosso município,
que já teve arrecadação de mais de quatro milhões
por mês de royalties, e agora está em torno de um
milhão e duzentos – em função do preço do barril
de petróleo.
Passamos por um momento difícil em São
Mateus, mas neste dia – e para isso que quero
chamar a atenção da imprensa – foi proibido à
imprensa fazer a matéria, falo da deposição da
família do Seu Raimundo Ferreira e da Dona
Jandira Maria Ferreira. O Seu Raimundo é o Seu
Raimundo do Macaquinho – o conhecemos assim
porque chegando a Guriri pela rodovia Othovarino
Duarte Santos, quando atravessamos a ponte e
viramos à direita, vamos em direção ao bar do Seu
Raimundo. O Seu Raimundo tem uma galinha
caipira ou a tinha – não sei como será de agora em
diante; o Seu Raimundo tinha uma moqueca à
beira do rio Mariricu; o Seu Raimundo mora
naquele local há mais de quarenta e cinco anos e
no dia de hoje o Seu Raimundo está sendo
despejado! Está sendo deposto! Três viaturas do
BME retirando ele e sua família, os seis filhos.
Estou insistindo nisso desta tribuna porque
uma grande injustiça está sendo cometida hoje! E
por que uma grande injustiça, Freitas? Tem muita
gente especulando isso nas redes sociais sem
conhecimento algum de causa, sem saber o porquê
e o que está falando.
O Seu Raimundo chegou com a família
àquele local em 1969, para ser preciso, e se
acomodou com a família à margem do rio
Mariricu, no meio do mato, não tinha estrada para
Guriri, não tinha ponte, não tinha casa, há quarenta
e cinco anos não tinha nada em Guriri, nada! E o
Seu Raimundo acampou com a família. Fico
imaginando
como
foi
construir
um
acampamentozinho para a família naquele local,
onde ele ficou, cercou uma área pequena de três
alqueires e foi plantar arroz e feijão e constituiu
sua família, onde a maioria dos filhos nasceu.
Quando já havia um tempo em que ele estava
naquele local, passou uma comitiva do Incra
naquela ocasião fazendo identificação de áreas
devolutas e lá estava o Seu Raimundo com a
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família. Identificaram-no, fizeram um cadastro
para Seu Raimundo, deram um título para ele, mas
teria que esperar cinco anos para que esse título
fosse escriturado e fosse registrada uma escritura
para que ele passasse a ser dono.
Estamos votando hoje, nesta Casa - parou
a votação, mas continuará amanhã -, uma
regularização fundiária proposta pelo governador
Paulo Hartung. E estamos comemorando, porque o
Governo do Estado regularizará áreas devolutas em
que as pessoas estão morando. Foi isso o que
aconteceu com o Seu Raimundo. Foi regularizada
uma área em que o Seu Raimundo estava e lhe foi
permitido que fosse feita a escritura com título do
Estado, que ele registrasse a escritura e começasse
a pagar o Incra, que era rural. E Seu Raimundo foi
pagando. Então, não existe maior legitimidade do
que isso. Ele é dono legítimo, com todos os
impostos pagos rigorosamente em dia.
Os filhos foram morar junto dos pais, que
têm quase oitenta anos e aproximadamente
sessenta anos de casados. Um modelo de família
para o Brasil, que não incomodam ninguém, não
perturbam a vida de ninguém, trabalham no
restaurante da família, lugar onde comemos uma
galinha caipira, que Seu Raimundo vai ao quintal,
pega, mata e as famílias comem. Preservam a
natureza. Seu Raimundo do Macaquinho, porque
os macacos foram tomando conta da área e, hoje, é
um grande local de lazer, de turismo, para
visitarmos: Seu Raimundo do Maquinho, com a
dona Jandira Maria e seus seis filhos.
Cada filho foi construindo uma casa
próximo da casa do pai. Trabalham em outras
coisas, mas todos os dias estão próximos da casa
do pai e da mãe. Família maravilhosa. Uma família
da forma que é legítima, consagrada, instituída por
Deus. E, hoje, um caminhão baú para e vai
colocando tudo. E Seu Raimundo não tem para
aonde ir. Fruto de injustiça. Alguém foi questionar.
Por que isso? Ganância, meus senhores. Hoje está
valorizado. Hoje, Guriri é o melhor balneário do
Estado do Espírito Santo, um local nobre de se
morar. Se estivesse como antes, ninguém queria.
Terra devoluta. Apareceu um que diz que foi dono
e foi questionar uma escritura legítima.
Em algum momento Seu Raimundo errou.
Nunca foi perturbado por ninguém e tem que ir ao
Judiciário, ao fórum prestar depoimento.
Aproveitaram de uma fala de um homem matuto,
simples. Uma sentença desfavorável, uma
assessoria jurídica mal feita. Tenho toda a
tranquilidade em falar: uma assessoria jurídica mal
feita. Depois, quando apresentam recurso, não
recolhem custas processuais e o processo dá
deserto. E um legítimo proprietário está sendo
deposto com sua família daquilo que é dele. Art.
5.º da Constituição Federal: O direito de
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propriedade é sagrado, Senhor Deputado José
Esmeraldo.
Não consigo imaginar como alguém, de
hoje para amanhã, coloca a cabeça no travesseiro e
dorme, dizendo que tomou aquilo do Seu
Raimundo e da família dele. Não tenho dúvidas
nenhuma de que a justiça da terra erra, falha,
porque depende da assessoria jurídica, que falha.
Mas a justiça de Deus não falha e prevalece. Não
dá para tomar as coisas dos outros, meu irmão; não
tem possibilidade de tomar coisas dos outros e
dormir em paz.
Fiz o que estava ao meu alcance e a família
do Seu Raimundo sabe que fiz; fiz com a
consciência de que precisava defender uma
família; fiz algumas ações no tribunal para
retardar, porque em aproximadamente dois anos
passados essa ação teria acontecido. Não teve mais
como prorrogar, mas fica o meu apelo.
Deixei de falar sobre um tema importante
que a deputada abordou hoje, sobre a ação da Kátia
Abreu. Deixei de falar de qualquer outro tema que
tivesse para falar, porque era importante falar
disso. Estou tão seguro do que estou falando, que é
uma grande injustiça que está acontecendo com a
família, porque gostaria muito que o senhor Mário
Bonella estivesse ouvindo.
Hoje, não foi permitido à imprensa fazer
nada. A polícia não permitiu nada. A denominada
reintegração de posse de quem não é dono não
permitiu televisão, rádio, ninguém. Mas tenho
certeza de que, no dia de amanhã, encontrarei o
senhor Raimundo Ferreira Filho num canto. Deus
abençoe que S. S.ª não infarte de hoje para
amanhã, para a televisão mostrar, pelo menos, o
que era, tentar voltar há quarenta e cinco anos, ir
ao lugar, pegar sua escritura e mostrar uma
escritura registrada. Se escritura não vale, o que
vale neste País? Mostrar escritura registrada,
mostrar o Incra e o ITR pagos. Mostrar os ITRs
todo mês. Se perguntar a quem diz que é dono,
cadê o ITR que diz que pagou? Se escritura
registrada neste País não vale, o que vale, pelo
amor de Deus?
Então, faça uma matéria, senhor Mário
Bonella, com Seu Raimundo, Dona Jandira Maria
Ferreira e seus filhos e coloca na Rede Globo, e
este País inteiro se sensibilizará com o que
acontece hoje no Município de São Mateus.
Muito obrigado pela tolerância. (Muito
bem!)
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ – PMN) – Muito obrigada, Senhor Deputado
Freitas.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Gilsinho Lopes, orador inscrito. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
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Padre Honório, orador inscrito.
O SR. PADRE HONÓRIO – (PT- Sem
revisão do orador) – Senhora Presidenta,
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
servidores e aqueles que nos acompanham,
ouvindo o discurso do Senhor Deputado Freitas,
lembro-me, no Município de Mantenópolis, de
quando a justiça determinou uma ação da
prefeitura da época, de jogar no chão várias casas
de pobres, que os mesmos políticos tinham doado
os lotes em épocas de campanha política.
Senhor Deputado Freitas, quando V. Ex.ª
fala do Seu Raimundo e da Dona Jandira, me
lembro muito do senhor Sebastião Taruíra, que não
tinha as duas pernas, que subia aquela serra
empurrado na cadeira de rodas e que fez sua
casinha neste lugar, São José. E depois vimos, por
uma ação, os ônibus, a polícia, indo lá proteger as
máquinas, para jogar ao chão a casa daquelas
famílias que não tinham nada e lugar nenhum para
ir e jogá-los em aluguéis sociais durante tempos e
tempos, sem dar nenhuma esperança.
Vejo que as ações humanas, muitas vezes
são muito impiedosas. Mas a justiça divina, com
certeza, um dia reparará essas injustiças. Por isso
me atenho àquela parábola em que existe o rico
avarento e o pobre Lázaro. Lá da região de
tormentos ele dizia: Encosta, pelo menos, a ponta
do dedo em minha língua, porque estou na região
de tormentos.
Aqueles que sobrevivem pela ganância,
um dia hão de pagar sua própria avareza e sua
própria maldade. Que este testemunho seja uma
reflexão para a humanidade. A maldade não tem
espaço em lugar nenhum e a fala não pode ser
apenas jogada ao vento, e sim uma fala que traga
frutos de justiça e de solidariedade.
Parabenizo V. Ex.ª pelo empenho de
defender essa família indefesa: Seu Raimundo e
Dona Jandira.
Escutamos muitos discursos, às vezes,
bastante acalorados, como se a gestão pública fosse
feita num passe de mágica. E nós, na realidade,
queremos sempre procurar os culpados. Muitas
vezes, esquecemos que também estamos na mesma
linha, há muitos anos, nesse ou naquele governo, e
etc. Quando é do nosso lado, defendemos; mas,
quando é na oposição, tudo que faz não presta.
Estamos realizando, em Barra de São
Francisco, sob a benção do Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, nossa grande liderança
daquela região, um seminário no próximo sábado.
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, sua
presença será motivo de muita honra.
Lá estarão presentes muitas pessoas que
pretendem um dia, ou quem sabe nas próximas
eleições, ocupar um lugar no Parlamento ou na
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gestão pública de seus municípios. Estaremos
presentes na região, com mais um seminário, para
dar oportunidade de essas lideranças terem um
pouco mais de conhecimento sobre as funções que
assumirão a partir de 1.º de janeiro de 2017, se
assim a população desejar.
Teremos, no primeiro momento, uma
palestra com o prefeito Gilson Daniel, uma pessoa
que conheci há pouco tempo, mas que passei a
admirar pela simplicidade na maneira de conduzir
o seu município; pela capacidade de gestão ao
aproveitar as oportunidades do seu município,
transformando-o em um município diferenciado
quanto às oportunidades; e pela sua capacidade de
ouvir os movimentos, as organizações e as pessoas
na sua gestão.
Como percebi que o prefeito Gilson Daniel
tem um trabalho bonito na gestão do seu
município, nós o convidamos para que fosse a
Barra de São Francisco fazer uma palestra para os
nossos futuros candidatos, quem sabe, sobre a
questão da gestão pública.
Temos, no Estado, muitos prefeitos que
têm uma vocação especial para militar dentro das
unidades públicas e outros não; vão pela vaidade e,
quando assim o fazem, acabam transformando o
que é público em particular e, com isso, o
município acaba não tendo sucesso na
administração.
Teremos a presença do prefeito Gilson
Daniel fazendo essa reflexão e dando essa palestra
para os nossos futuros candidatos a prefeito e a
vereador de todo o norte do Estado, ligado ao
projeto Interagir para Construir. Logo após,
teremos também uma palestra com o nosso
Deputado Federal Givaldo Vieira, que falará e
refletirá sobre a questão da função parlamentar,
levando, assim, um pouco mais de conhecimento
para os nossos parlamentares municipais. Todas as
lideranças precisam ter uma nova visão sobre o
município, sobre o Estado e sobre a União, no trato
com os recursos, com as obras públicas e etc.
Em um terceiro momento, teremos, no
seminário, um momento para reflexão sobre a
nossa região e para trabalhar mais a gestão
participativa dentro da coletividade, procurando
aproveitar bem as lideranças comunitárias e as
organizações sociais e fazer uma administração
que realmente possa aproveitar todas as
possibilidades.
Por isso, convidamos os Senhores
Deputados e as Senhoras Deputadas a participarem
conosco, em especial o Senhor Deputado Enivaldo
dos Anjos, nosso líder de Barra de São Francisco,
grande Parlamentar, que tem vasta experiência e
qualquer cargo que ocupar no espaço público,
ocupará com qualidade e com responsabilidade.
Ao mesmo tempo, quero convidar para
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outro grande evento em Nova Venécia, na sextafeira, o VIII Noroeste Café Conilon. Contaremos
com a presença de muitas autoridades do Estado.
É um evento que está sendo realizado pela
Secretária de Agricultura do Estado em parceria
com o Incaper, com o município de Nova Venécia
e com diversas entidades.
No primeiro momento, teremos um painel
de debates. A seguir, as autoridades terão
oportunidade de se manifestar e às 14h30min
haverá um dia de campo, com a presença do doutor
Romário Gava Ferrão, grande pesquisador do
Incaper; senhor Fabiano Tristão Alexandri,
também do Incaper; senhor José Antônio Lani;
senhor Maurício Infantini e o senhor Luís Antônio
Vizeu.
São pesquisadores que estarão neste
momento onde os agricultores estão fazendo as
contas para ver se conseguem, pelo menos, pagar
os custos da colheita. Alguns deles nem isso
conseguem, mas não podemos ficar somente
olhando as tragédias. Acredito que o VIII Noroeste
Café Conilon será uma oportunidade para que
possamos pensar com mais otimismo sobre o
futuro da nossa cafeicultura.
Esse encontro acontecerá na Fazenda
Zanotti, com grandes agricultores daquela região,
grandes comerciantes de café.
Agradecemos à família Zanotti e, ao
mesmo tempo, à Nova Venécia, ao Governo do
Estado e ao Incaper, por essa oportunidade de
realizar naquele município o VIII Noroeste Café
Conilon.
Convidamos todos a participar. Desejamos
que esse dia realmente seja de muito
conhecimento, muita interação, inclusive com os
agricultores. E, principalmente, de muita
participação de todos. Agradeço e desejo uma boa
noite a todas as pessoas. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ – PMN) – Obrigada Senhor Deputado Padre
Honório.
Concedo a palavra à Senhora Deputada
Luzia Toledo, oradora inscrita. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
José Esmeraldo, orador inscrito.
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB –
Sem revisão do orador) – Senhora Presidenta,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
aqueles que nos assistem pela TV Ales e pela TV
Educativa, nossas taquígrafas, profissionais da
comunicação, funcionários desta Casa, volto a esta
tribuna para continuar repercutindo a tragédia,
principalmente as ocorridas no interior do estado.
A falta de água está trazendo aos
agricultores uma vida mais difícil do que tinham,
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porque sem água, com certeza, não existe vida. E o
que estamos vendo no interior do estado são
agricultores perdendo seus animais, tendo suas
lavouras destruídas, e tudo isso em função da falta
de água. Na verdade, precisam do apoio do
Governo Federal e, com certeza, precisam também
da presença do Governo Estadual, por meio de seu
secretário de Agricultura.
É importante que venhamos à tribuna desta
Casa de Leis repercutir essa necessidade tão
grande, enfrentada por esses homens a quem
poderia chamar de heróis, porque ao trabalhar na
agricultura, ao trabalhar no interior, realmente a
pessoa
passa
momentos
muito
difíceis,
principalmente em uma época como essa, que não
chove.
Todos têm família e, com certeza, quando a
propriedade, quando o terreno, quando a
agricultura não dá condições de vida àquele
agricultor, automaticamente os seus filhos, que são
fundamentais para sua família, começam a se
dissipar, começam a sair do seio da família e vão
procurar emprego em outros lugares. É triste falar
isso da tribuna da Assembleia. Temos certeza de
que o governo Paulo Hartung está antenado com
relação a essa questão, mas a situação financeira do
país é muito ruim. Poderíamos até dizer que a
situação financeira do país é péssima,
lamentavelmente. Mas o governo, dentro das suas
possibilidades, por meio dos seus órgãos
competentes, vem dando a resposta, não como
deveria e gostaria que fosse, mas pelo menos
manda seus secretários para levantar a autoestima
da população.
Recentemente, recebi uma solicitação do
vereador de Itaguaçu, Odélio Cocó, que me alertou
que há uma determinada região de Itaguaçu onde
se poderia fazer uma grande represa, uma grande
barragem, porque aquele ponto é estratégico em
função do tipo de agricultura que ali é praticada. E
nós, Cocó, pode ter certeza absoluta, você que é
vereador por Itaguaçu, estaremos ao seu lado.
Também apresentaremos nesta Casa uma indicação
para que o Governo do Estado tome providência,
para que também execute, para que implante nessa
região uma barragem, porque a barragem é
fundamental. Se você tem uma barragem, com
certeza, em tempos chuvosos, aquela água fica
retida; mas, se não tiver a barragem, a água se
dispersa. A barragem é muito importante para os
agricultores, e o governador, com a visão que tem,
mandou, autorizou a construção de dezenas de
barragens em todo o estado do Espírito Santo.
Gostaríamos que também fosse implantada uma
barragem nessa região de Itaguaçu para beneficiar
centenas de agricultores que estão desesperados em
função da falta d’água.
Se no mês de maio, que ainda é um mês de
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chuva, não chove, está tudo seco, veremos quando
for o mês de julho, o mês de agosto, o mês de
setembro, que são meses difíceis. O que essa
população não vai sofrer? Por isso, tomamos a
liberdade, da tribuna desta Casa de Leis, de fazer
essa reivindicação ao governador. Levaremos essa
indicação, essa reivindicação, que vem ao encontro
da solicitação de dezenas e dezenas de agricultores
da região de Itaguaçu, capitaneados pelo vereador
Cocó, nosso amigo, para que possamos dar uma
melhor qualidade de vida àqueles que cultivam e
que trazem os seus produtos para as grandes
cidades.
Senhor Presidente, refiro-me agora ao
H1N1, a essa gripe maldita, a esse vírus que mata.
Agora mesmo um engenheiro foi a óbito após
contrair a gripe H1N1. É preciso, e as autoridades
têm que estar atentas para isso, que os centros de
saúde, as unidades de saúde de todo o estado do
Espírito Santo tenham essa vacina para evitar mais
mortes. Já são mais de sessenta óbitos no estado do
Espírito Santo. É muita gente! É uma calamidade
pública. Recebi, recentemente, um e-mail de um
amigo engenheiro que me dizia o seguinte: fomos a
uma unidade de saúde em Vila Velha, em Araçás,
que é uma região tão importante quanto as demais.
Chegamos lá e só tinha vacina na parte da manhã.
Quando foi na parte da tarde a população de
Araçás voltou porque não tinha vacina. A vacina
tinha acabado. Na verdade, não foi tanta gente. Na
parte da manhã foi uma quantidade razoável e na
parte da tarde já não tinha mais vacina.
É importante que as autoridades, que os
prefeitos fiquem atentos com relação a essa
questão de vida ou morte que é essa vacina. Essa
vacina é fundamental para salvar dezenas, centenas
de pessoas que poderão, ao ter a gripe, com certeza
ir a óbito. Não queremos isso, não aceitamos isso.
O gestor, o prefeito, como eu disse nesta
Casa em uma fala anterior, tem que correr atrás. Se
a vacina tem que vir do governo federal, que vá ao
governo federal e traga a vacina para o Espírito
Santo quem for prefeito. Se é prefeito de Vila
Velha, se é prefeito de Serra, de Vitória, de
Cariacica, de Ponto Belo, de Viana, de Guarapari,
de Barra de São Francisco, de onde quer que seja,
o prefeito tem que correr atrás. Tem que ir lá e
procurar, lutar, batalhar e dar uma satisfação,
porque a população está chegando às unidades de
saúde e só recebe o não. Isso não é forma de
prefeito atender à população. Mas quando precisam
pedir votos vão lá pedir voto à população.
Esta é uma oportunidade para que os
eleitores vejam, realmente, qual é o prefeito do seu
município. Não devemos votar em prefeito que não
tem responsabilidade com a população, muito
menos na reeleição.
Agradeço a nossa querida Senhora
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Deputada Janete de Sá, que preside esta sessão, ao
nosso amigo Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos,
Senhor Deputado Freitas, Senhor Deputado Doutor
Hércules, aos deputados presentes e a nossa exprefeita, Senhora Deputada Estadual Raquel Lessa.
Na verdade, temos seis deputados presentes, duas
mulheres e quatro homens. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ – PMN) – Obrigada, Senhor Deputado José
Esmeraldo.
Concedo a palavra ao Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, orador inscrito.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD
– Sem revisão do orador) – Senhora Presidenta
Janete de Sá, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados,
hoje
reservaremos
o
nosso
pronunciamento aos produtores do estado do
Espírito Santo. Já disse desta tribuna o Senhor
Deputado José Esmeraldo, já disseram outros
deputados, com relação à seca que assola o Espírito
Santo. A situação está tão grave que o Governo do
Estado acabou por decretar estado de calamidade
pública. E agora, diante desse decreto, precisamos
conhecer, Senhor Deputado Freitas, que também é
do Norte, qual é a posição do Banestes, do Bandes
e da Secretaria de Estado da Agricultura com
relação ao atendimento aos produtores para
viabilizar uma prorrogação nos seus empréstimos e
um socorro ao quadro em que se encontra,
principalmente, o noroeste do Estado do Espírito
Santo.
No
município
de
Ecoporanga,
praticamente, não existe mais água. Até a água de
beber está sendo regrada em face da seca de quase
todos os seus rios.
Barra de São Francisco, da mesma forma,
já está tendo abastecimento apenas durante três
horas por dia. Abastecimento humano, porque a
água nos córregos não existe mais.
Em Água Doce do Norte, município que é
mais ainda prejudicado, a situação é dramática:
quase cem por cento de perda das lavouras.
O município de Vila Pavão, tradicional na
agricultura, também se encontra totalmente
arrasado pela seca permanente, sem nenhum braço
de nenhum órgão federal ou estadual de apoio aos
produtores.
O município de São Gabriel da Palha,
município da Senhora Deputada Raquel Lessa,
também se encontra praticamente arrasado com
relação à água. Córregos já não existem. Rios
pequenos também não mais. Brevemente, já
começará também a fazer o controle de água para o
atendimento humano.
O município de Nova Venécia, município
do Senhor Deputado Padre Honório, já sofre
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desesperadamente no seu interior, com a falta de
água e também de apoio do braço estadual e do
braço federal, para pelo menos reunir com os
produtores e criar um sinal de esperança, ou, qual
tipo de expectativa eles podem ter, já que as
previsões até o final do ano são drásticas com
relação às chuvas.
O município de Águia Branca, que
conhecemos profundamente, está no mesmo
patamar dos outros municípios do noroeste.
O município de Pancas está totalmente
prejudicado pela seca, como o município de Alto
Rio Novo, que, mesmo sendo na montanha, está
também drasticamente prejudicado.
No município de Mantenópolis também,
representado pelo Senhor Deputado Padre
Honório, a situação é drástica, dramática.
Os produtores ligam e pedem apoio para os
deputados e não temos condições nem de
direcionar um tipo de atendimento ou qual o tipo
de atendimento pode ser dado. O governo não tem
de existir só quando tem dinheiro. Quando tem
dinheiro, muito bem, distribuem-se os benefícios
para os habitantes; mas, quando não tem dinheiro,
pelo menos a orientação técnica, pelo menos a
palavra de conforto para a situação em que se
encontram os municípios capixabas.
A seca, para a região noroeste, se
transforma em um momento drástico, sem
expectativas, Senhores Deputados Freitas e José
Esmeraldo, não atualmente, mas no futuro.
A safra está oitenta por cento perdida este
ano, Senhora Deputada Janete de Sá, Presidente da
Comissão de Agricultura, e Senhores Deputados
Freitas, Padre Honório e Raquel Lessa, que
também pertencem a esta comissão. Esta safra já
tem prejuízo de quase oitenta por cento. A safra de
2017 está correndo o risco de ter cem por cento,
porque é lógico que uma coisa tem a ver com a
outra.
A falta de água deste ano e a falta de
qualquer perspectiva, de qualquer política de
recuperação vai levar o Estado a um prejuízo
monstruoso, porque não são só os produtores que
tomam prejuízo, não são os produtores só que
deixam de ter a renda dessa produção. É o Estado
também. Por isso o Estado tem de agir. Por isso a
Secretaria de Agricultura tem de ir lá para o norte,
para o noroeste, se reunir, como fazem os
deputados, os vereadores, os prefeitos, em busca de
alternativa, porque estamos secando, além dos rios,
o caixa do Estado e das prefeituras, este ano e no
ano que vem.
Com todas as pessoas antigas que você
conversa, aquelas que detêm o poder do
conhecimento e da experiência pela vida, dizem
que nunca viram córregos e rios secarem. A
previsão mais simples, mesmo que não seja
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técnica, mas de experiência, mostra que teremos
um 2017 pior que este ano.
Senhora Deputada Janete de Sá, a Cesan
como um órgão que só usa água da natureza para
vender e ganhar dinheiro, não socorre nenhum dos
municípios. Onde tem concessão, apenas presta o
serviço cobrando, e cobra esgoto onde não tem
inclusive esgoto. Ao invés de socorrer os
municípios, está tirando as coisas do município.
Esta semana, tiraram os serviços que eram
prestados em Ecoporanga e passaram para o
município de Barra de São Francisco,
desprestigiando o município de Ecoporanga numa
demonstração clara da falta de sintonia com a
Assembleia Legislativa.
Quero fazer um apelo ao secretário Paulo
Roberto, Chefe da Casa Civil, que tem a função de
estar dialogando com a Assembleia Legislativa,
para explicar qual é o motivo que a Cesan, num
momento de dificuldade, num momento de crise
em Ecoporanga, tira um serviço que presta e passa
para outro município, dando ainda mais o
sentimento de falta de apoio do governo ao
município que tem contribuído para o
desenvolvimento do Estado com a pecuária, com a
produção rural e tem até um destaque na produção
de granito.
Precisamos entender e, desta tribuna,
fazemos um apelo ao líder do governo para fazer
uma reunião com as autoridades do Estado,
secretários, para que possamos, a Assembleia,
discutir como vamos fazer com essa crise hídrica.
Não é que o governo tenha máquina de fazer
chover. Mas o governo tem o poder de reunir e
fazer com que os produtores possam ter
conhecimento de onde têm fonte de recurso, onde
ainda têm condições de protelar pagamento de
empréstimo, onde se pode viabilizar uma condição
de sobrevivência não só dos produtores, mas
sobrevivência do governo.
Estamos trabalhando para conseguir as
informações e vamos mostrar que só a região
noroeste vai deixar de recolher para os cofres do
Estado este ano e ano que vem mais de seiscentos
milhões de ICMS em face da queda na produção. E
se estamos falando desta tribuna, Senhores
Deputados José Esmeraldo e Freitas, numa
produção para 2017, qualquer país moderno,
qualquer comunidade moderna do mundo, em seis
meses, tem condição de reverter uma produção
porque se não vamos ter água para café, dá tempo
para se programar para 2017 uma produção
emergencial para poder viabilizar a economia dos
municípios e do estado.
Não dá para ficar esperando até o dia em
que vai chover! Precisamos ter um Estado mais
ágil, mais tecnicamente bem desenvolvido e, para
isso, estão vários órgãos da Embrapa no sentido de
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oferecer uma alternativa porque quem não tem cão,
caça com gato. Se não tem condições de água para
lavoura de café, vamos fazer outro tipo de
plantação, mesmo que seja emergencial, para poder
socorrer o produtor e melhorar a arrecadação do
Estado.
Não dá para ficar olhando para o céu todo
dia e pensando na chuva cair, porque para isso não
tem tecnologia nenhuma. É Deus que faz chover e
faz acontecer aquilo que todos esperamos, que é o
bem da natureza.
Agora, o Estado e nós reunidos podemos
encontrar uma alternativa porque tem muito
produtor que lutou a vida inteira e, com a seca
deste ano e a seca do ano que vem, vai quebrar
definitivamente suas finanças, vai voltar a ser
empregado, vai voltar a entregar suas propriedades
aos bancos.
Quem milita no interior, quem convive no
interior, já viu essa história. Quem mora em Nova
Venécia já viu essa história. Quem mora em São
Mateus, em São Gabriel da Palha ou em Barra de
São Francisco conhece como é isso. Uma crise
longa dessas de água faz com que muitos pequenos
proprietários, que é o que interessa para o
desenvolvimento social, entreguem suas terras
porque não têm condições de pagar ao banco, de
pagar energia, nem de suprir sua própria
subsistência.
É importante que, por intermédio da
Comissão de Agricultura, formemos uma Frente
Parlamentar de defesa dos nossos produtores do
norte porque a situação é crítica, drástica e não dá
prejuízos só aos agricultores não. Dá muito mais
prejuízo ao Estado, que deixa de arrecadar cerca de
mais de seiscentos milhões por ano com essa
situação em que se encontra a região noroeste do
Estado do Espírito Santo. (Muito bem!)
A SR.ª PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ – PMN) – Parabéns, Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos. Bem providencial a fala,
principalmente neste momento em que vemos uma
ministra revogar uma resolução, permitindo que o
café do Peru entre no Brasil, beneficiando, com
isso, a Nestlè, em detrimento da economia do
nosso país e dos nossos produtores.
Concedo a palavra à Senhora Deputada
Eliana Dadalto, oradora inscrita. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Hudson Leal, orador inscrito. (Pausa)
Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado
Bruno Lamas, orador inscrito. (Pausa)
Ausente.
Passo a presidência dos trabalhos ao
Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, pois sou a
próxima oradora inscrita.
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN – Sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, boanoite a todos, ao Senhor Deputado Enivaldo dos
Anjos, que acabou de falar de forma belíssima e
grandiosa em defesa da nossa agricultura e de
nossos produtores.
Parabéns Senhor Deputado, vamos, sim,
fortalecer essa Frente e a Comissão de Agricultura
para que possamos vencer esses desafios. São
várias as dívidas de nossos produtores que
perderam suas lavouras em 2013 devido às
enchentes; em 2014, veio a seca, que entrou por
2015; e em 2016 continuamos com a crise hídrica.
Precisaremos do empenho de todos os deputados e
deputadas, tanto da bancada estadual, quanto da
bancada federal, e de nossos senadores, para
convencer o Governo Federal da necessidade de
socorrer os nossos produtores, da necessidade de
renegociar as dívidas contraídas pelos produtores
do nosso estado.
Quero falar também sobre a inauguração
que fizemos hoje, às 10h, em conjunto com o
Governador do Estado Paulo Hartung, com a
presença do secretário da Educação Haroldo
Rocha, no município de Ibiraçu, na região, Senhora
Deputada Raquel Lessa, de rio Lampê. Uma região
belíssima bem no interior de Ibiraçu, quase
chegando a terras de Santa Teresa, bem distante da
cidade, mas pujante, de muita agricultura, de muita
cafeicultura, onde vi um empreendimento
maravilhoso, a inauguração de uma escola
grandiosa e uma quadra. A escola, denominada
Vereador Leandro Zinger, e a quadra de nome José
Luiz Corona, antigo proprietário que doou o
espaço onde está edificada a quadra. O mais
interessante é que essas edificações foram feitas
com recursos do Fundo Cidades. Cem por cento de
recursos do Fundo Cidades, aportado pelo prefeito
Duda Marozzi, na Educação.
E não foi apenas essa escola que foi
reformada. Hoje, no município de Ibiraçu,
administrado pelo prefeito Duda Marozzi, quatro
escolas com o Fundo Cidades. É o único prefeito,
segundo o Governador, que fez obras na Educação
com o Fundo Cidades. Quatro escolas foram
beneficiadas: a escola de rio Lampê, Leandro
Zinger; a escola Professora Elzita Barbarioli, que
fica no centro, no bairro São Cristóvão; a de
Guatemala, outra região do município, e, com os
juros desses recursos do Fundo Cidades, o prefeito
está conseguindo também reformar a escola de
Pendanga. E por meio de uma emenda que
colocamos para Ibiraçu na ordem de cem mil reais,
está reformando a escola de Aricanga.
A todas as escolas do município de Ibiraçu,
até o mês de junho, serão dadas ordem de serviço
para que sejam reformadas e reconstruídas. E
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também todas as quadras próximas às escolas do
município estão sendo reformadas, já estão com
ordem de serviço. E as obras estão sendo tocadas,
estão sendo reformadas com recursos próprios, da
administração. Um trabalho grandioso. E não é
uma reforminha qualquer, não! Senhor Deputado
Enivaldo dos Anjos, é uma reforma padrão FIFA.
Os banheiros com granito nas divisórias, no chão,
nas pias; uma escola de qualidade, para atender
essas crianças do ensino fundamental.
Finalizo reafirmando minha crítica à
ministra da Agricultura Kátia Abreu, por ter
revogado a resolução que proibia a importação do
café verde peruano por nosso país. Fizemos
incursões no sentido de que o café arábica peruano
não entrasse no país, fomos vitoriosos, e não
descansaremos enquanto não fizermos com que
essa resolução, revogada por decreto, volte a valer,
impedindo que a Nestlé seja beneficiada em
detrimento de nossos produtores, capixabas e
brasileiros. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO
DOS ANJOS – PSD) – Findo o tempo destinado a
presente sessão, vou encerrá-la. Antes, porém,
convoco os Senhores Deputados para a próxima,
ordinária, dia 11 de maio de 2016, para a qual
designo
EXPEDIENTE:
O que ocorrer.
ORDEM DO DIA: discussão única, em
regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os
113/2016 e 127/2016; discussão, se houver
recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do
Regimento Interno, dos Projetos de Lei n.os
422/2015 e 35/2016; discussão especial, em 3.ª
sessão, dos Projetos de Lei n.os 506/2015, 84/2016
e 98/2016; discussão especial, em 3.ª sessão, dos
Projetos de Decreto Legislativo n.os 54/2016,
55/2016 e 56/2016; discussão especial, em 3.ª
sessão, do Projeto de Resolução n.º 10/2016;
discussão especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de
Lei n.os 60/2016, 83/2016, 93/2016, 109/2016 e
114/2016; discussão especial, em 1.ª sessão, dos
Projetos de Decreto Legislativo n.os 57/2016,
58/2016 e 59/2016.
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 Almir Vieira e Euclério Sampaio.

HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS
DAS COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E
REDAÇÃO
Dia: terça-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE
DROGAS
Dia: terça-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo
Ribeiro”

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS
Dia: segunda-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE
Dia: terça-feira
Horário: 11h
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E
REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA
E DE LOGÍSTICA
Dia: segunda-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E AOS ANIMAIS
Dia: segunda-feira
Horário: 12h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE SEGURANÇA E
COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Dia: segunda-feira
Horário: 11h
Local: Plenário “Dirceu Cardoso”
COMISSÃO DE CULTURA E
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Dia: terça-feira
Horário: 9h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Dia: segunda-feira
Horário: 9h30min
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO
Dia: terça-feira
Horário: 9h
Local: Plenário “Rui Barbosa”
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA
E DOS DIREITOS HUMANOS
Dia: terça-feira
Horário: 13h30min
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo
Ribeiro”

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Dia: terça-feira
Horário: 12h30min
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL,
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS
NATURAL, PETRÓLEO E SEUS
DERIVADOS
Dia: terça-feira
Horário: 12h30min
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E
PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE
REFORMA AGRÁRIA
Dia: terça-feira
Horário: 10h
Local: Plenário “Rui Barbosa”

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
SOCIOEDUCACÃO, SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Dia: segunda-feira
Horário: 13h
Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello
Ribeiro”
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