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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO SANTOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 47/2017 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. MAURICIO 

FERREIRA PRACÍAS. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido ao Sr. Mauricio Ferreira 

Pracías o Título de Cidadão Espírito Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de junho de 2017. 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Mauricio Ferreira Pracías, filho de Jorge 

Antônio Tadeu Pracías e Ilma Ferreira Pracías, 

nascido em 12/03/1979 na Cidade do Rio de Janeiro. 

 

Faixa Preta de Judô, iniciou a jornada nas 

artes marciais aos 11 anos de idade e desde então nao 

parou, aos 16 anos iniciou no Jiu Jitsu conquistando a 

faixa preta em 2015. 

 

Foi competidor dos 11 aos 23 anos, 

conquistando dois Campeonatos Estaduais no Rio, 

participou da seleção Carioca e campeonato 

Brasileiro, uma época em que não se existiam 

patrocinadores para o esporte e tudo envolvia o 

próprio bolso, o que era mais difícil, muito mais, pois 

as empresas e o estado não apoiavam o esporte. 

 

Ao conquistar a faixa preta de jiu jitsu e 

morando no espirito santo desde 2008, viu uma 

oportunidade em levar a pratica de esportes para 

pessoas de todos os níveis sociais e físicos, montando 

uma escola Gracie Barra em Cariacica, pois não 

havia uma escola com esse perfil. 

Acredita no que a Franquia da Gracie Barra 

promove em relação ao ser humano e a pratica de 

esportes, pois o lema é “jiu jitsu para TODOS”, 

quebrando barreiras e o preconceito criado pelos 

maus praticantes desta arte marcial. 

 

Sua visão é em apoiar a comunidade 

oferecendo um bom ambiente e ao mesmo tempo 

uma disciplina e uma formação adequada de artes 

marciais, com hierarquia, honra e respeito. 

 

Hoje temos muitos profissionais que 

precisam da estrutura criada em pela Gracie Barra em 

Cariacica para se desenvolver e pessoas que buscam 

para manter ou adquirir qualidade de vida.  

Independentemente do que se busca, existe sim 

espaço para todos, essa é a ideia, esse é o conceito e 

esse é o objetivo, de Mauricio Ferreira Pracías e da 

Gracie Barra no Espirito Santo. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NUNES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 48/2017 

 

Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. 

ADALBERTO LYRIO LOPES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1 Fica concedido ao Sr. Adalberto Lyrio Lopes 

o Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  
 

 SALA DAS SESSÕES, em 16 de Junho de 

2017. 

 

NUNES 

Deputado Estadual 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Adalberto Lyrio Lopes, nascido em 20 de Janeiro de 

1968, em São Paulo, o Capita, começou sua careira 

como jogador de futebol, aos 12 anos nos times de 

base do Corinthians. 
 

Aos 15 anos, tentou a sorte no futebol capixaba pelo 

Desportiva Ferroviária e explodiu no Rio Branco, 

onde foi escolhido o melhor jogador do Estadual de 

1972, com 19 anos. 
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Em 1976 em seu auge, foi contratado pelo 

Fluminense, jogando ao lado de ilustres jogadores 

como Rivelino, Paulo César Cajú e Carlos Alberto 

Torres, sendo campeão carioca naquele ano em 

cima do Vasco. Antes de voltar ao Rio Branco em 

78, Adalberto ainda jogou pelo Fortaleza.  

 

No clube Capixaba- Rio Branco- o ex-zagueiro 

atuou até 1982, quando encerrou a carreira com 

apenas 29 anos. Naquela época, Adalberto Lopes já 

planejava outros rumos para sua vida, fez duas 

faculdades: na UFES, onde cursou Ed. física e na 

Faesa. Ficou no futebol por mais quatro anos, 

atuando como preparador físico, naquele famoso 

Rio Branco de 1983 que tinha Luxemburgo como 

treinador. Dois anos depois, fez estágios como 

treinador no Corinthians e no Flamengo. Voltou 

para sua segunda casa, o Rio Branco, onde foi 

campeão capixaba em 1985. Participou também da 

comissão técnica da campanha do Rio Branco no 

Brasileirão de 1986, terminando em décimo lugar. 

Antes de largar de vez o futebol, Adalberto foi vice-

presidente da Federação Capixaba de futebol, onde 

permaneceu por pouco tempo, alegando não ser a 

sua praia. Atualmente, Adalberto é comentarista 

esportivo e dono da Studio Design, empresa bem 

sucedida do ramo de design e iluminação. Sem 

dúvida, este é um dos maiores ídolos do Capa-preta 

e do futebol capixaba.  

 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos 

trabalhos prestados pelo Sr. Adalbeto Lyrio Lopes 

em solo capixaba é que se justifica a concessão do 

Título de Cidadão Espírito-Santense que se 

objetiva conceder através deste Projeto de Decreto 

Legislativo. 

 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 1201 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

CONSIDERAR LICENCIADO, para 

tratamento de saúde, no dia 13/06/2017, o Deputado 

ALMIR VIEIRA, na forma do Art. 305, inciso II do 

Regimento Interno. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1202 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 

MARCOS BRUNO, no dia 07 de junho de 2017, 

com base no artigo 305, I, do Regimento Interno, 

para representar esta Casa de Leis na Conferência 

Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 

- UNALE, a ser realizado em Foz do Iguaçu - 

Paraná. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1203 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CESSAR, os efeitos do Ato nº 3265, 

publicado em 13/09/2016, que designou o servidor 

efetivo RODRIGO FRANCISCO TEIXEIRA 

DE MIRANDA, matrícula nº 207945, para o 

exercício de Função Gratificada Especial de 

Gestão de Contratos - FGEGC3, com o objetivo 

de acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 

012/2012, cujo objeto é a prestação de serviços de 

cartão alimentação e refeição para os servidores, a 

partir do dia 04/06/2017. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1204 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

DESIGNAR, o servidor efetivo RODRIGO 

FRANCISCO TEIXEIRA DE MIRANDA, 
matrícula nº 207945, para a Função Gratificada 

Especial de Gestão de Contratos - FGEGC3, com o 

objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato 009/2017, firmado em decorrência do 

processo administrativo nº 163380/2016, cujo objeto 

é a prestação de serviço de fornecimento de cartão 

eletrônico alimentação e refeição para os servidores, 

em observância da Lei nº 10.082, publicada em 

29.08.2013, sem prejuízo das atribuições inerentes ao 

cargo.  

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº 1205 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

ELEVAR para 38% (trinta e oito por cento), 

a partir de 05/03/2017, de acordo com art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, combinado com art. 1º 

da LC nº 128/98 de ADICIONAL DE TEMPO DE 

SERVIÇO, a que faz jus EDILAMAR 

MASCARENHAS LIMA DAMIÃO, matrícula nº 

201187, Técnico Legislativo Júnior - ETLJ. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1206 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

CONCEDER 04% (quatro por cento), a 

partir de 17/04/2017 (Data da posse/exercício no 

novo vínculo), na forma do artigo 108 da Lei 

Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 

ASSIDUIDADE, a que faz jus JOÃO 

RODRIGUES DO CARMO, matrícula nº 200301, 

Assessor Júnior da Secretaria - AJS, referente ao 1º 

decênio de 22/03/1990 a 18/03/2000 e o 2º decênio 

de 19/03/2000 e 17/03/2010. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1207 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CONCEDER 25% (vinte e cinco por cento), 

a partir de 17/04/2017 (Data da posse/exercício no 

novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus JOÃO 

RODRIGUES DO CARMO, matrícula nº 200301, 

Assessor Júnior da Secretaria - AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de junho de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1208 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

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

Incentivo Educacional, resolve: 

 

CONCEDER ao servidor JORGE 

CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, Técnico em 

Tecnologia da Informação - ETTI, matrícula nº 

201608, o 2º (segundo) INCENTIVO 
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EDUCACIONAL de 05% (cinco por cento) sobre 

o vencimento do respectivo cargo efetivo, a partir 

de 31/01/2017, 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 

20 de junho de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 

023/2017 REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 036/2016 E ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2016 

 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

emissão da Ordem de Fornecimento nº 023/2017, 

conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: ZELLAR EIRELLI-ME. 

 

CNPJ: 19.739.122/0001-22. 

 

OBJETO: Fornecimento, instalação, retirada e 

remanejamento de divisórias. 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 

Eletrônico. 

 

VALOR: R$ 13.008,13 (treze mil, oito reais e 

treze centavos). 

PROCESSO: 160731 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de junho de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 

024/2017 REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 018/2017 

 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

emissão da Ordem de Fornecimento nº 024/2017, 

conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATADA; CENTRO DE EVENTOS 

VITÓRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 

EPP. 

 
CNPJ: 39.630.314/0001-03. 

 
OBJETO: Fornecimento de alimentação para 

alunos participantes do projeto “Deputado Jovem”. 

 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 

Eletrônico. 

 

VALOR: R$ 2.969,28 (dois mil, novecentos e 

sessenta e nove reais e vinte e oito centavos). 

 

PROCESSO: 170684 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de junho de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 21.06.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h15 PERSONALIDADES Quarenta anos de carreira no jornalismo capixaba contados pela protagonista 
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da história, a apresentadora, jornalista e escritora Jeanne Bilich.  

01h35 COMISSÃO DE SEGURANÇA 

-MIMOSO DO SUL 

Audiência Pública 

04h23 LANÇAMENTO DA FRENTE 

PARLAMENTAR DE 

ENFRENTAMENTO AO 

CÂNCER INFANTO-JUVENIL 

Audiência Pública 

06h30 TSE # CONFIRMA No programa dessa semana, entenda a função do mesário nas eleições. A 

importância de ser um  voluntário, suas vantagens e direitos. 

07h00 STJ CIDADÃO O STJ Cidadão desta semana fala sobre direitos autorais. Como funciona a 

lei, fiscalização e direitos em relação ao artista que tem a sua obra plagiada. 

07h30 FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa debate o tema: Arthur Azevedo 

08h00 ESPAÇO RURAL O Contraponto fala sobre a crise hídrica considerada uma das piores da 

história do Espírito Santo. O fatores que agravaram a estiagem e as medidas 

para contornar o problema são alguns dos pontos abordados pelo engenheiro 

florestal Renato de Jesus e pelo presidente do Fórum Capixaba de Comitês 

de Bacias Hidrográfica Elio de Castro.   

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo estadual. 

12h00 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

(V) 

Reunião ordinária. 

13h00 CPI DA GRILAGEM (V) Reunião ordinária. 

14h00 CONTRAPONTO Cada vez mais mulheres adiam o sonho da maternidade. Ter filhos com mais 

de 35 anos é uma realidade cada vez mais presente na atualidade.  O 

Contraponto avalia as implicações da gravidez tardia sob os pontos de vista 

médico e psicológico. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

14h45 BIOGRAFIA O programa Biografia faz uma homenagem a um dos maiores ícones da cena 

cultural capixaba, Milson Henriques. 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo estadual. 

18h00 PERSONALIDADES O Personalidades traz a história do Professor Carlos Laet de Oliveira, 

pesquisador e autor de vários livros, que contribuiu com o ensino da Língua 

Portuguesa no Espírito Santo, tendo dado aula para mais de dez mil alunos. 

18h15 ESPAÇO RURAL O Contraponto fala sobre a crise hídrica considerada uma das piores da 

história do Espírito Santo. O fatores que agravaram a estiagem e as medidas 

para contornar o problema são alguns dos pontos abordados pelo engenheiro 

florestal Renato de Jesus e pelo presidente do Fórum Capixaba de Comitês 

de Bacias Hidrográfica Elio de Castro.   

19h00 CAMPANHA DA 

FRATERNIDADE 2017 

Sessão Especial 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

22h15 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça do Ministério Público, em Nova 

Venécia, Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos fala sobre a 

corrupção e que é preciso criar consciência do mal que representa os atos 

ilícitos, tanto nos poderes públicos e privados como no cotidiano da 

sociedade brasileira. 

22h45 OPINIÃO Militantes dos direitos humanos, Chico Celso e Lula Rocha, falam sobre o 

resultado dos trabalhos da CNV (Comissão Nacional da Verdade) e a 

respeito da 3a Conferência dos Direitos Humanos no Espírito Santo e no 

país.  

23h15 CONTRAPONTO Cada vez mais mulheres adiam o sonho da maternidade. Ter filhos com mais 

de 35 anos é uma realidade cada vez mais presente na atualidade.  O 

Contraponto avalia as implicações da gravidez tardia sob os pontos de vista 

médico e psicológico. 

23h45 PERSONALIDADES O Personalidades traz a história do Professor Carlos Laet de Oliveira, 

pesquisador e autor de vários livros, que contribuiu com o ensino da Língua 

Portuguesa no Espírito Santo, tendo dado aula para mais de dez mil alunos. 
 

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 

 

SEXTA SESSÃO ESPECIAL, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 08 DE 

JUNHO DE 2017. 

  

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 

MARCELO SANTOS OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, deputado e 

autoridade presentes, telespectadores da TV Ales, 

boa-noite! 

É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

nesta sessão especial, com o objetivo de discutir 

temas relevantes sobre o Direito Constitucional. 

Neste momento, é convidado à Mesa o vice-

presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo e proponente desta sessão, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, que fará a abertura dos 

trabalhos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Boa-noite, senhoras e 

senhores! 

A abertura será um pouco diferente da de 

uma palestra convencional, até porque estamos 

iniciando uma sessão na Assembleia Legislativa. 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão. 

Procederei à leitura de um versículo da 

Bíblia, para o que solicito a todos que se coloquem de 

pé. (Pausa) 

 

(O Senhor Deputado Marcelo 

Santos lê Mateus, 6:3)  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Farei a leitura da ata da 

quadragésima quinta sessão ordinária, de forma 

muito sucinta. (Pausa) 
 

(O Senhor Deputado Marcelo 

Santos procede à leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Neste momento, passo a 

palavra ao cerimonialista. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - É convidado à Mesa o secretário 

chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior, 

representando o governador Paulo Hartung; o doutor 

Ezequiel Turíbio, presidente da Associação dos 

Magistrados do Estado do Espírito Santo; o doutor 

Adelcion Caliman, presidente da Associação 

Espírito-Santense do Ministério Público; o doutor 

Pedro Paulo Coelho, presidente da Associação dos 

Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo; o 

doutor Rodrigo Monteiro, promotor de Justiça; a 

conselheira doutora Flávia Aquino dos Santos, 

representando a OAB Espírito Santo; o professor 

Egisto Nicoletti, coordenador acadêmico do evento; o 

advogado Jeferson Ronconi; o professor Raimundo 

Moreira, diretor da mantenedora do Cesv; o professor 

Everaldo Tom, diretor da mantenedora do Cesv; a 

senhora Fabiana Dias Torezani, representante da 

Damásio; e o doutor Rafael Henrique Guimarães 

Teixeira de Freitas, procurador-geral da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Estando composta a Mesa, neste 

momento, convido todos para, em posição de 

respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional. 

(Pausa)  
 

(É executado o Hino Nacional) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da 

palavra o Senhor Deputado Marcelo Santos, vice-

presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo e proponente desta sessão. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Convido para compor a Mesa a 

principal autoridade diante do público presente, nosso 

professor Flávio Martins Alves Nunes Júnior, cuja 

presença muito nos honra! Logo após as 

manifestações, ele proferirá sua palestra. Uma salva 

de palmas! (Palmas) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Senhoras e senhores, boa noite! 

É uma honra tê-los conosco nesta Casa de Leis, casa 

e palco dos grandes debates promovidos em prol da 

sociedade capixaba. 

 Agradeço a presença a cada um nesta sessão 

especial, a cada profissional e estudante de Direito, 

aos professores, à imprensa, aos trabalhadores desta 

Casa e aos telespectadores que nos assistem, ao vivo, 

pelo canal cidadão da TV Ales.  

 Às autoridades presentes que compõem a 

Mesa, faço questão de registrar, mostrando a cada um 

dos presentes, não só aos profissionais do Direito, 

outras autoridades presentes, quem não foi nominado 

mas, principalmente, os alunos do curso de Direito a 
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importância que esta Casa de Leis, além da palestra e 

do  profissional que irá palestrar, dá a este evento.  

Por isso, não posso deixar de registrar a 

presença do senhor José Carlos da Fonseca Júnior, 

secretário-chefe da Casa Civil e embaixador de 

carreira; do juiz Ezequiel Turíbio, presidente da 

Associação dos Magistrados do Espírito Santo; do 

doutor Caliman, presidente da Associação Espírito-

Santense do Ministério Público e promotor de 

Justiça; do doutor Pedro Paulo Coelho, defensor 

público e presidente da Associação dos Defensores 

Públicos do Espírito Santo; do doutor Rodrigo 

Monteiro, promotor de Justiça, fruto da nossa 

Assembleia Legislativa; da senhora Flávia Aquino 

dos Santos, conselheira representante da Ordem dos 

Advogados do Brasil do Espírito Santo; do professor 

Egisto, coordenador acadêmico do evento, nosso 

amigo particular; do advogado Jeferson Ronconi, 

também nosso amigo; do professor Raimundo, diretor 

da mantenedora do Cesv; do professor Everaldo, 

diretor da mantenedora do Cesv; da senhora Fabiana 

Dias Torezani, representante da Damásio; do senhor 

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas, 

nosso novo procurador-geral da Assembleia 

Legislativa; do senhor José Carlos Risk, nosso 

advogado e professor; e da professora Débora Nitz, 

coordenadora do curso de Direito. Muito obrigado a 

todos pela presença e participação. 

Quando chegou a minha oportunidade de 

realizar a parceria com o Cesv, com o Damásio, para 

a realização da sessão especial, não hesitei, veio ao 

encontro de minhas convicções mais firmes. Uma 

delas faz parte do papel de um parlamentar, em 

especial, como vice-presidente da Assembleia 

Legislativa e membro efetivo da Comissão de 

Constituição e Justiça, desde que cheguei a esta Casa, 

em 2003, função que ocupo atualmente, promovendo 

e incentivando os debates que são relevantes para a 

nossa sociedade, propus a realização nesta Casa de 

Leis, do primeiro debate dos candidatos da última 

eleição da OAB no estado. O doutor Risk sabe muito 

bem que foi importantíssimo; palco, inclusive, de um 

debate muito acalorado e importante para os 

operadores do Direito.  

É um imenso prazer abrir as portas da 

Assembleia Legislativa para esse evento de hoje. 

Certamente, a discussão e a defesa do Direito 

Constitucional é um dos maiores pilares da nossa 

sociedade e um dos temas de maior relevância a 

serem discutidos por todos nós, em particular, pelos 

estudantes e profissionais de Direito que se fazem 

presentes neste Plenário.  

Se a Constituição Federal é a base de uma 

sociedade, os senhores, operadores e operadoras do 

Direito, são as principais ferramentas de sustentação 

de um Estado democrático. São os senhores e senhoras 

que, com trabalho e dedicação ao estudo de nossa Carta 

Magna, fazem valer as garantias fundamentais de cada 

cidadão e o pleno funcionamento de nossas 

instituições, que cobram, inclusive do Estado, os 

deveres previstos na própria Constituição, 

principalmente em um momento político pelo qual 

estamos passando. 

Em meio a grave crise política que 

enfrentamos, é absolutamente imprescindível que não 

haja o desrespeito a nossa Constituição, que 

tenhamos a independência dos Poderes constituídos, 

a preservação da liberdade de imprensa e o amplo 

direito de defesa, pois o mesmo direito político não 

deve ser aplicado sem a plena garantia constitucional 

e nem mesmo deve ser transformado em instrumento 

de perseguição e desvalorização da classe política, 

como já defendi em tese de monografia de pós-

graduação em Direito Político que tive a honra de 

concluir. 

Por mais traumáticos que sejam para a 

população os últimos acontecimentos, a notícia que 

chega a nossa casa todos os dias, é a crise de 

credibilidade política. É preciso que tenhamos 

tranquilidade sobre o funcionamento do sistema 

democrático, sobretudo diante de discursos 

inflamados, extremistas e equivocados que propõem 

até mesmo a volta do regime militar. Imaginem! 

A população está dividida e, muitas vezes, 

confusa, mas são as garantias constitucionais que nos 

dão os limites e a segurança de que a nação é maior e 

de que este país é para todos. E assim sempre deve 

ser, afinal, todo Poder emana do povo. Assim está na 

Constituição.  

Todos os presentes são formadores de 

opinião e nos ajudam a disseminar aos cidadãos em 

geral, o conhecimento do Direito Constitucional. 

Somente por meio dele será exercido a ampla e plena 

cidadania e a nossa tão sonhada democracia. Por isso 

mesmo é de suma importância que a população tenha 

conhecimento de seus deveres e suas garantias, fato 

que me faz exaltar essa parceria com o Cesv. 

Agradeço a todos os senhores s presença hoje.  

Senti-me honrado com a palavra do professor 

Flávio Martins. Desejo a todos que saiamos desta 

sessão especial mais confiantes, firmes na defesa de 

nossas instituições, de nossa democracia e de nossa 

cidadania. Peço às autoridades que, naturalmente, 

fariam um cumprimento de boa noite a todos e 

passemos imediatamente à palavra para o professor 

Flávio Martins, para que ele possa proferir sua 

palestra. Em seguida, depois da palestra, 

naturalmente, no decorrer da sessão, chegando ao 

final, que os senhores recebam os cumprimentos das 

autoridades que também operam no direito e tão 

importantes serão, no diálogo com vocês e para o 

futuro de todos. 

Muito obrigado. 
 

O SR. FLÁVIO MARTINS - Boa noite a 

todos e a todas autoridades presentes. Quero saudar a 

Mesa na pessoa do Senhor Deputado Estadual 

Marcelo Santos. Muito obrigado, Deputado, por ter 

proposto essa possibilidade de estarmos nesta Casa. 

Realmente é incrível e sensacional um parlamentar 

abrir as portas da Casa do povo para que possamos 

discutir, nas palavras de um representante do povo 
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que aqui está - sou civil, representante do povo -, 

para falarmos sobre Direito Constitucional. Discutir o 

Direito Constitucional sempre é importante, mas, 

sobretudo, é mais importante em momentos de crise; 

crise ética ou política que vivemos. 

Quero agradecer a cada um que veio, nesta 

noite, na Assembleia Legislativa, em Vitória, para 

este evento. Muito obrigado por terem vindo. É uma 

honra muito grande estar na companhia de todos os 

senhores e senhoras, todos os integrantes da Mesa. 

Sinto-me honrado em falar perante tamanhas 

autoridades. Dirijo-me também ao telespectador da 

TV Ales. Muito obrigado para você que está 

assistindo ao vivo. Peço, gentilmente, que não mude 

de canal, porque, realmente, a nossa conversa ficará, 

em um determinado momento, emocionante. Eu 

prometo. 

Meus caros amigos e amigas, eu me chamo 

Flávio Martins, sou professor de Direito 

Constitucional, há vinte anos que, seguramente, é 

uma de minhas paixões. Já ao longo desses vinte 

anos, ministrando minhas aulas em muitos cursos 

pelo Brasil afora, presenciais, telepresenciais, aulas 

transmitidas pela TV Justiça, dentre outros 

mecanismos tecnológicos, tenho amigos no Brasil 

inteiro. Tenho amigos espalhados pelo Brasil inteiro 

e sei que em Vitória tenho muitos amigos que não os 

conhecia pessoalmente até hoje à noite, mas que, a 

partir de agora, passo a conhecer. 

Antes de falar sobre o tema da noite, que é o 

novo constitucionalismo latino-americano, sinto-me 

no dever, e sempre faço isso em minhas palestras, de 

compartilhar com os senhores um pensamento que 

mudou minha vida. Na realidade, um pensamento que 

não é meu, mas é uma frase que mudou a minha vida. 

Não sei se algo semelhante já aconteceu com os 

senhores, se uma frase já foi capaz de mudar a sua 

vida. Aconteceu comigo e lembro-me exatamente do 

dia, da circunstância. Faz vinte anos. Há vinte anos, 

estava eu, pela primeira vez na cidade de Lisboa, 

terra de meus ancestrais. E como era a primeira vez 

naquela cidade, agi como todo turista age: Visitei 

todos os pontos turísticos da cidade. Estava eu, em 

uma manhã de sábado, em um lugar chamado 

Mosteiro dos Jerónimos, lugar muito bonito, 

histórico, no bairro de Belém. No mosteiro, estão 

sepultados alguns dos portugueses mais importantes 

da história, como Camões e Vasco da Gama. O 

Vasco da Gama para nós é um time que é sempre 

rebaixado. Em Portugal, é um herói da navegação. 

Brincadeira, telespectador. E caminhando pelo 

Mosteiro dos Jerônimos, vi, ao final de um corredor, um 

sepulcro, uma pequena lápide e fui me aproximando, 

curioso, para ver quem estava sepultado naquele 

lugar. Fui me aproximando e vi que era o poeta 

Fernando Pessoa, um dos grandes poetas da língua 

portuguesa, ao lado de Luís de Camões e tantos 

outros, inclusive de muitos brasileiros. Aproximando-

me da lápide, pude ver que havia uma frase escrita na 

lápide de Fernando Pessoa, uma pequena frase. Fui 

me aproximando e encontrei essa frase que está 

projetada na tela: Sê todo em cada coisa.  

  Meus amigos, fiquei por alguns minutos 

olhando aquela frase, que é extraída de uma frase 

maior, de um poema de Fernando Pessoa. A frase 

inteira é essa: Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

no mínimo que fazes.  

Desde aquele dia eu descobri que esse seria o 

lema para a minha vida porque essa é uma maneira 

eficaz, efetiva de viver intensamente, de fazer o 

melhor, de fazer tudo, de fazer com intensidade 

absolutamente tudo o que você faz. Seja na sua vida 

pessoal, seja na sua vida profissional, em tudo, peço 

que você pense em agir como sugeriu Fernando 

Pessoa. Portanto, Sê todo em cada coisa. 

 Como eu disse, isso é capaz de transformar a 

sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. 

Permita-me dar dois exemplos pessoais de como essa 

frase, de como esse lema, transformou a minha vida 

pessoalmente e profissionalmente.  

 Pessoalmente. Além de apaixonado por 

Direito, por lecionar, especialmente o Direito 

Constitucional, que é a minha vida, também tenho 

outras paixões e a música é uma delas. Devo muito 

isso ao meu falecido e saudoso pai. Quando muito 

jovem, meu pai me presenteou com uma fita cassete. 

Os mais jovens, os telespectadores mais jovens não 

sabem o que é isso; é a maneira como antigamente se 

ouvia música, por meio de uma fita cassete. Pois 

bem, meu pai me presenteou com uma fita cassete de 

um grupo inglês que meu pai era fã na juventude, os 

Beatles. Quem não conhece, não é? Desde os seis 

anos de idade posso lhe  confidenciar que sou um 

admirador, sou fã veemente daquela banda inglesa. 

Quando descobri o que eles cantavam com as suas 

músicas, as  mensagens de protesto ou de amor que 

cantavam, realmente me apaixonei cada vez mais. 

Pude visitar Liverpool algumas vezes, visitar onde 

eles nasceram, ou seja, sou beatlemaníaco, como se 

diz.  

 Paul McCartney, um dos integrantes daquela 

banda sempre vem ao Brasil. Veio ao Espírito Santo, 

inclusive recentemente, e viaja sempre o mundo todo 

e o Brasil. Quero dar um exemplo de que como essa 

frase de Fernando Pessoa transformou a minha vida 

numa noite. Foi no Rio de Janeiro, há três anos, 

houve o show do Paul McCartney, no estádio do 

Engenhão. Pensei: Vou ao show, mas não agirei 

como um  fã qualquer, vou fazer o que sugeriu 

Fernando Pessoa: Ser todo em cada coisa. Ser todo 

como fã naquele show. Fui. Cheguei ao estádio com 

dez horas de antecedência, fui um dos primeiros a 

chegar, mas havia alguns fanáticos antes de mim. 

Quando as portas do estádio se abriram, as pessoas ao 

meu lado saíram correndo, correndo em direção ao 

palco. Sei disso porque eu era um dos que corria e 

corria bastante e intensamente até que cheguei ao 

palco. Cheguei exatamente àquele espaço que dividia 

o palco da plateia e ali fiquei agarrado por horas. As 

pessoas tentavam me tirar, era um lugar especial, mas 

fiquei agarrado por horas, até que o show começou. 

Pude assistir por três horas ao show de um dos meus 
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maiores ídolos, a dois metros de distância. Meus 

amigos, posso lhes confidenciar que foi uma das 

noites mais inesquecíveis de minha vida, eu jamais 

esquecerei cada minuto daquela noite, e devo, não só 

a Paul McCartney, mas devo a Fernando Pessoa. Ao 

chegar à minha casa, e acessando o site 

paulmccartney.com, a minha alegria não havia 

terminado. Na página principal havia uma foto do 

evento, a foto oficial do evento, tirada do palco, da 

plateia e, naquela foto, olhando atentamente, no canto 

esquerdo lá estava eu. Pude me encontrar na foto. 

 Conto essa história, caro telespectador, e 

ninguém acredita e por isso trouxe a foto. Como é 

muita gente, uma multidão, fiz uma legenda. Você 

vai me encontrar onde está escrito EU. Sou aquele 

rapaz de vermelho, muito obrigado à equipe técnica 

da TV Assembleia, sou aquele rapaz espremido atrás 

de um botafoguense. E, realmente, veja como essa 

frase mudou minha vida. 

 Dei um exemplo pessoal e me permitam dar 

um exemplo profissional. Neste ano de 2017 acabo 

de lançar um dos meus livros, o décimo quinto, 

todavia é meu livro especial e só dele falarei. Lancei 

o meu curso de Direito Constitucional e é um dos 

temas que nesse livro está. Sou professor há 

vinte anos e, depois de lecionar por dezenove anos e 

meio, decidi, portanto, escrever o livro de minha 

vida, o meu curso de Direito Constitucional. Durante 

o ano passado, 2016, eu me concentrei intensamente, 

foi minha meta no ano passado, e fiz como manda 

Fernando Pessoa: ser todo em cada coisa. 

 Então, fiz o meu melhor e aqui está o meu 

livro, que tenho divulgado ao Brasil inteiro, ou seja, 

tenho viajado o Brasil inteiro divulgando a obra e 

algumas de suas ideias. Neste mês é a segunda vez 

que venho ao Espírito Santo. Estive há duas semanas 

em Cachoeiro de Itapemirim e mando um abraço, se 

algum telespectador da cidade aí estiver, muito 

obrigado por me acolher, a terra do rei Roberto 

Carlos. Estou viajando o Brasil inteiro e nesta obra de 

mil e quinhentas e cinquenta e duas páginas, 

portanto, uma obra na qual me dediquei muito, fiz o 

livro que gostaria de fazer de Direito Constitucional 

porque algumas coisas me incomodavam muito nos 

livros de Direito Constitucional brasileiros, uma 

coisa, em especial. Muitos, a maioria dos livros de 

Direito Constitucional do Brasil, pelo menos a 

maioria dos livros que se propõem a resumir a ciência 

do Direito Constitucional em uma obra só, como é 

meu caso, um curso de Direito Constitucional se 

limita a repetir o que está no texto constitucional e 

repetir o que diz o Supremo, o que diz a Constituição 

e o que diz o Supremo. O problema disso é que 

acabamos nos fechando em uma bolha ou em um 

círculo vicioso em que limitamos, então, o Direito 

Constitucional àquilo que está escrito e àquilo que o 

Supremo diz, e não saímos dessas limitações. Entendi 

que era necessário, sim, tentar desbravar esses 

limites, atravessar novas fronteiras porque o Direito 

Constitucional é muito mais rico do que aquilo que 

está apenas escrito e aquilo que o Supremo interpreta. 

Podemos atravessar novas fronteiras e caminhar em 

novas direções. Por exemplo: uma coisa que me 

orgulho muito de ter escrito no meu livro - mas não 

sou o primeiro a escrever - eu defendo que a tese de 

que os animais são titulares de alguns direitos 

fundamentais. Para você entender, no Brasil, o 

Supremo Tribunal Federal entende que os animais 

são coisas ou, em latim, res. São coisas que se 

movem, semoventes. E, por serem coisas que se 

movem, merecem a proteção do estado. Os animais 

são protegidos, a minha carteira também é protegida, 

direito de propriedade. Então, portanto, os animais, 

por serem coisas que se movem são protegidos, seja 

pela lei, seja pela própria Constituição que, no art. 

225, veda a crueldade aos animais. Todavia, o mundo 

inteiro começa a pensar de uma forma diferente com 

relação aos animais. No Brasil, os livros de Direito 

Constitucional, infelizmente, a maioria deles ainda 

repete o que diz o Supremo. Animais são coisas, 

animais não são titulares de direitos, embora 

protegidos pelo direito, todavia, o mundo inteiro 

começa a repensar. 

Na Alemanha, na constituição alemã, os 

animais são titulares de dignidade. Em Portugal, dei 

uma palestra no começo do mês passado no norte de 

Portugal, cujo tema foi direito dos animais. E foi 

numa semana em que a legislação portuguesa mudou, 

em que os animais deixaram de ser considerado res e 

passaram a ser considerados seres dotados de 

sensibilidade e titulares de alguns direitos em 

Portugal. E o mundo inteiro, a doutrina do mundo 

inteiro defende a titularidade dos animais de alguns 

direitos.  

Bem, essa é uma das teses que defendemos 

aqui no livro, dentre outras tantas. E espero que 

aqueles que tiverem acesso a nossa obra, que gostem. 

Você, telespectador, se você estuda ou pretende 

estudar direito constitucional, espero que goste, e 

vocês, que estão aqui comigo na Assembleia 

Legislativa, estarei ao final do evento autografando 

os exemplares vendidos. Infelizmente, a editora não 

nos enviou muitos exemplares para o Espírito Santo 

porque, felizmente, o livro tem sido um sucesso de 

vendas aonde vou. O livro foi lançado há dois meses 

e já estamos na segunda tiragem. Então, realmente 

está sendo muito bem acolhido.   

Creio que muitos estudantes de direito 

constitucional tinham a minha mesma aflição. 

Queremos saber coisas novas, queremos fazer uma 

comparação com outros países, com outras leis ou, 

porque não, com a história. O Deputado Estadual que 

preside a Mesa hoje, Senhor Marcelo Santos, nos disse 

que muitas pessoas defendem a volta da ditadura, é 

verdade. Muitos jovens, principalmente, muitos 

jovens. É engraçado, quando não aprendemos com os 

erros do passado, estamos fadados a repeti-los.  

Uma coisa que faço no livro, além de tentar 

falar de temas novos, como direito dos animais, tenho 

muito apreço pela história. Você vai perceber isso 

durante a minha exposição, tenho muito apreço pela 

história. Nós aprendemos com o passado para 
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construir o futuro. E quando escrevo sobre a história 

das constituições - e é um capítulo grande do meu 

livro: A história das constituições brasileiras -, dou 

uma atenção especial para as constituições ditatoriais 

que tivemos, principalmente a Constituição de 1937, 

de Getúlio Vargas, e a Constituição de 1967, dos 

militares. E confesso que precisava satisfazer uma 

curiosidade que tinha e não sabia a resposta.  

Como as autoridades de então aceitaram 

aquelas constituições ditatoriais? Como? Veja, não 

sou da década de 30, nem da década de 60, sou do 

começo da década de 70 na verdade. Então, não vi 

exatamente com meus olhos as constituições sendo 

implantadas no dia a dia. Eu tinha essa curiosidade. 

Como a geração de 30 aceitou a Constituição de 37, 

de Getúlio Vargas, e como as autoridades, como os 

órgãos públicos aceitaram a Constituição de 67? 

Creio que achei uma das respostas, uma das 

respostas. Um artigo comum na Constituição de 37 e 

na Constituição de 67. Um artigo comum, igual, até 

porque o projeto das constituições foi feito pela 

mesma pessoa. Mas o fato é que um artigo que dizia, 

nas duas constituições ditatoriais: está suspensa 

imediatamente a garantia da vitaliciedade dos juízes e 

da estabilidade dos servidores públicos. Então, um 

artigo dessas duas constituições suspendeu 

imediatamente a vitaliciedade dos juízes e a 

estabilidade dos servidores públicos. Daí, pergunto, 

como reagir contra a constituição, como reagir? Se eu 

sou um juiz, por exemplo, decido que aquela lei é 

inconstitucional, eu perco meu emprego no dia 

seguinte; eu tenho uma família. As autoridades, 

portanto, se calam porque a própria Constituição 

assim o faz.  

Então, os jovens, que acham que a ditadura é 

a solução para o país, muito cuidado, porque esse 

direito que você tem hoje de falar, você 

provavelmente não terá quando uma ditadura for 

instalada. É importante conhecer os erros do passado 

para não repeti-los.  

Mas vamos a nossa conversa. O tema 

principal é o novo constitucionalismo latino 

americano. Mas gostaria de falar sobre três assuntos, 

porque veja, professor de constitucional que dá 

palestra hoje é obrigado a falar de alguns temas 

atuais. Imaginem eu passar aqui com vocês, falar 

sobre vários temas e não falar de alguns temas 

palpitantes, sobre o que todos me perguntam! Bem, 

separei três temas introdutórios para falar com vocês. 

Portanto, antes de começar, digo que serão três 

temas.  

Não sei se o telespectador ou se os presentes 

sabem, mas a Constituição Brasileira mudou ontem. 

Portanto, há exatamente um dia a Constituição 

Brasileira mudou. Entrou em vigor no Brasil a Emenda 
Constitucional n.º 96/2007, que ontem alterou o art. 225 

da Constituição Federal. Basicamente, do que fala a 

Emenda n.º 96? Ela trata dos animais. Olhem que 

interessante, um tema que trato no meu livro!  

Para você entenderem: no ano passado, em 

2016, o STF julgou a inconstitucionalidade de uma 

lei cearense que regulamentava uma manifestação 

cultural chamada Vaquejada. Vaquejada é uma 

manifestação cultural muito forte no Nordeste, na 

qual o vaqueiro derruba o boi pelo rabo. Em regra, 

essa é a manifestação, esse é o esporte. E o Supremo 

entendeu que essa manifestação cultural, dessa 

maneira, configuraria crueldade aos animais.  

Só para entenderem: não é a primeira vez que 

o Supremo decidiu algo semelhante. Há dez anos, o 

Supremo julgou inconstitucional a Farra do Boi em 

Santa Catarina, uma manifestação cultural 

catarinense; há cinco anos, o Supremo julgou 

inconstitucional uma lei carioca que regulamentava a 

briga de galo ou a rinha de galo por entender também 

que era inconstitucional, por ser crueldade aos 

animais; e, no ano passado, o Supremo declarou 

inconstitucional a Vaquejada, por considerá-la 

crueldade aos animais.  

O Congresso Nacional, entendendo que não 

cabia ao Supremo fazer aquilo, acaba de aprovar essa 

Emenda n.º 96, que diz: Não configura crueldade aos 

animais a prática de esportes envolvendo animais 

que consistam em manifestações culturais. Então, a 

Constituição, em resumo, diz agora: Não se tratam de 

crueldade aos animais os esportes que, envolvendo 

animais, consistam em manifestações culturais.  

Muitos pensam que a emenda trata apenas da 

Vaquejada, mas isso não é verdade. Em nenhum 

momento a Constituição fala da Vaquejada ou de 

qualquer esporte equestre. Ela fala: esportes 

envolvendo animais. Talvez, o legislador tenha 

pensado só na Vaquejada. Talvez, mas tem um 

princípio do Direito. E para você, telespectador, que 

não é da área dessa área, é importante saber que para 

nós, no Direito, prevalece a vontade da lei à vontade 

do legislador, prevalece a mens legis, a vontade da 

lei, à mens legislatoris, a vontade que o legislador 

queria com a lei. Não sei o que o legislador de fato 

quis, mas sei o que está escrito e o que está escrito é 

que esportes envolvendo animais que façam parte de 

manifestações culturais não são crueldade. 

Bem, poderia o Congresso Nacional fazer 

essa lei? Digo: poderia! Efeitos vinculantes do 

Supremo Tribunal Federal não vinculam o 

Legislativo. O Legislativo não está proibido de 

legislar, ele pode fazer leis. Então, poderia o 

Congresso Nacional legislar dessa maneira. Mas o 

meu comentário - imagino que já imaginem a minha 

posição -, quanto à forma, entendo que o Congresso 

poderia legislar; quanto ao conteúdo, bem, lamento 

quanto a isso, porque o mundo inteiro caminha na 

direção contrária, o mundo inteiro caminha na 

direção de proteger cada vez mais os animais.  

A Espanha luta incessantemente para acabar 

com a tradição da Tourada e algumas regiões 

espanholas o conseguiram, como a Catalunha; 

Portugal aboliu a Tourada há algum tempo; e o Brasil 

me parece caminhar em sentido contrário.  

Não que a manifestação cultural não deva ser 

protegida. Ela deve ser protegida, mas todo direito 

tem os seus limites.  
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Existe uma frase de Leonardo da Vinci que 

diz que chegará um dia em que o homem conhecerá o 

íntimo dos animais e, aí, um crime contra um animal 

será um crime contra a humanidade.  

Quando muitos constitucionalistas defendem 

o direito dos animais, eles fazem a seguinte 

observação: se esta palestra fosse dada há cento e 

cinquenta anos, o palestrante provavelmente 

discutiria se os escravos eram rés ou se eram titulares 

de direitos, porque esta era a discussão de cento e 

cinquenta anos atrás. Os escravos, há cento e 

cinquenta anos, no Brasil, eram propriedade, eram 

rés, coisas que se movem, faziam parte da herança do 

fazendeiro falecido. Era o que se dizia há cento e 

cinquenta anos.  

Portanto, diz um autor australiano chamado 

Peter Singer, autor de um livro chamado de Animal 

Liberation: há cento e cinquenta anos éramos racistas 

e ainda somos em parte; hoje em dia somos 

especistas, ou seja, achamos realmente que a espécie 

humana está acima de todas as outras espécies e que 

todas as outras espécies estão aqui para nos servir.  

Em resumo, lamento muito, falo muito no 

meu livro por ser contrário a esta emenda 

constitucional, mas é uma emenda constitucional, foi 

aprovada, está em vigor.  

 Outra coisa que não podia faltar à luz do 

direito constitucional, uma novidade recente, é: o 

STF suspendeu o mandato de um senador da 

República. Aí vem uma pergunta. E os meus 

comentários serão estritamente jurídicos. Não farei 

comentários políticos porque não é oportuno. Não 

teria capacidade para tal.  

Juridicamente falando, pode o STF suspender 

o mandato de um senador? É o tema do momento. 

Pode? Os advogados do senador com mandato 

suspenso dizem não, não há previsão legal. 

Respondo: tudo gira em torno da imunidade 

parlamentar prevista no art. 53 da Constituição. 

Segundo o art. 53 da Constituição, os parlamentares 

não podem ser presos a não ser em flagrante de crime 

inafiançável. Portanto, o senador flagrado em 

algumas gravações não poderia ter sido preso 

preventivamente, não poderia ser preso 

temporariamente e, neste caso, também não poderia 

ser preso em flagrante porque os crimes que lhe são 

imputados, embora graves, não são inafiançáveis.  

  Com a mudança do Código de Processo 

Penal, de uns dez anos para cá, o número de crimes 

inafiançáveis é um número muito reduzido. São 

aqueles crimes inafiançáveis previstos na 

Constituição, como racismo, crimes hediondos e 

equiparados. Então, em resumo, o parlamentar, naquela 

conjuntura, não poderia ser preso. Mas pode ter o seu 

mandato suspenso? Bem, é a segunda vez que o STF 

decide isso. Decidiu o ano passado também. O STF, 

no ano passado, não sei se vocês lembram, suspendeu 

o mandato do então presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha. E agora acaba de 

suspender o mandato do senador Aécio Neves. A 

pergunta é: pode ou não pode? Qual fundamento 

legal usado pelo STF?  

Bem, este é um tema que falo no meu livro, 

quando trato de imunidade parlamentar; não do caso 

do Aécio neves, que é um caso recente, mas quando 

comento o caso do então deputado Eduardo Cunha.  

O Supremo fundamentou sua decisão nas 

medidas cautelares diversas da prisão, previstas no 

art. 319 do CPP. Este é o fundamento legal, tanto da 

decisão do ministro Teori Zavascki, como agora da 

decisão do ministro Edson Fachin. Então, portanto, o 

fundamento não é um fundamento constitucional, é 

um fundamento infraconstitucional: art. 319 do CPP.  

Comento no livro exatamente isto: a 

possibilidade, então, de suspensão da atividade 

pública pela decisão do STF. O tema é muito 

controvertido. Não há dúvida que há uma 

interferência grande de um poder sobre o outro. 

Todavia, é a segunda vez que o Supremo faz isso. 

Outra pergunta que me fazem diariamente é a 

questão da eleição direta e eleição indireta. 

Farei uma rápida explanação sobre isso. 

Primeiro, analisando a Constituição. Segundo a 

Constituição, a sucessão presidencial está nos arts. 

79, 80 e 81 da Constituição. Lá estão as regras da 

sucessão presidencial. Segundo os arts. 80 e 81 da 

Constituição, se os cargos de presidente e vice-

presidente ficam vagos nos dois últimos anos do 

mandato, teremos eleições indiretas no Congresso 

Nacional no prazo de trinta dias.  

Todos sabem que está em trâmite uma ação 

de impugnação do mandato eletivo no TSE. É 

possível que essa decisão chegue a termo nos 

próximos dias. Parece que o bolsão de apostas é pelo 

julgamento improcedente da ação. Mas não sou mãe 

Dináh para fazer nenhuma profecia. Esperemos o 

resultado. Se o resultado for pela cassação, por 

exemplo, do mandato do atual presidente, teríamos 

então, segundo a Constituição, eleições indiretas no 

Congresso Nacional no prazo de trinta dias. O 

Congresso escolherá o presidente.  

O problema é que a lei que regulamenta as 

eleições indiretas é uma lei tão antiga - da década de 

quarenta - e deficitária. Para se ter ideia, essa lei não 

esclarece ao certo quem pode ser eleito presidente. 

Mas, chegamos à conclusão, os constitucionalistas 

todos chegaram à conclusão, de que quem pode ser 

eleito presidente pela via indireta é qualquer pessoa que 

preencha os requisitos constitucionais para ser 

presidente. Não precisa, necessariamente, ser 

parlamentar; desde que tenha os requisitos 

constitucionais para ser presidente; basicamente: pelo 

menos trinta e cinco anos, brasileiro nato, filiação 

partidária... 

 Nas capas das revistas desta semana - não sei 

se você viu - é quase que uma aposta: Quem seria o 

presidente? Vi várias fotos. Tinha Fernando 

Henrique, tinha Henrique Meirelles, tinha Nelson 

Jobim, tinha muita gente lá. Bem, preenchidos os 

requisitos constitucionais poderia ser eleito 

indiretamente.  

Muitos entendem a possibilidade de mudar a 



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de junho de 2017 

Constituição para se admitir eleições diretas. Só um 

recado: É uma pena ter uma Constituição tão alterada 

ao longo de tão pouco tempo. Nossa Constituição 

Brasileira tem trinta anos, Constituição de 88, e só 

dessas emendas constitucionais são noventa e seis. 

Há um alemão chamado Konrad Hesse, cujo livro é 

A Força Normativa da Constituição, diz que quanto 

mais se altera a Constituição, mais a fragiliza. E, com 

o passar do tempo, as pessoas vão perdendo a fé na 

Constituição. Isso é terrível. Creio que sentimos um 

pouco isso nas ruas, as pessoas um pouco incrédulas 

com a Constituição achando que a Constituição não é 

capaz de solucionar os problemas. E pior, há muita 

gente achando que a solução é mudar a Constituição. 

Vi editoriais de jornais dizendo: Precisamos de uma 

nova Constituição!  

 Agora pergunto para vocês, telespectador, 

meus amigos que estão em Vitória: Essa situação na 

qual estamos, e todos conhecem a realidade, vocês 

acham que a culpa é da Constituição? O problema é 

da Constituição? Ah, essa Constituição causou tudo 

isso. É óbvio que não! É óbvio que nossa 

Constituição precisa de melhoras, e apontarei 

algumas delas. Mas, o problema não é da 

Constituição, é escolher o alvo errado. Portanto, 

meus amigos, a mudança precisa vir de baixo. Falarei 

mais sobre isso na sequência.  

Agora, vamos ao tema principal. Vim para 

falar sobre constitucionalismo. 

Ao chegar a Vitória, muitos me perguntaram: 

Flávio, o que é isso que falará? Novo 

Constitucionalismo Latino-Americano, o que é isso? 

São ideias comunistas que propagará? Não, não, 

não! Nada disso. Vou mostrar como o 

constitucionalismo evoluiu até chegar aos dias atuais. 

Faço uma rápida evolução com vocês. Primeiro, o 

que é constitucionalismo? Constitucionalismo é o 

movimento histórico, político e jurídico cujo 

propósito é limitar o poder do Estado por meio de 

uma Constituição. É isso. Então, constitucionalismo é 

um movimento social, político jurídico, cuja intenção 

é limitar o poder do Estado através de uma 

constituição. Pergunto para vocês, quando surgiu 

isso? Quando surgiu o constitucionalismo? Peço a 

gentileza da equipe técnica da TV Ales para mostrar 

no meu projetor.  Só uma coisa, os adolescentes, 

eventualmente assistindo à aula, vão se lembrar da 

professora de história.  

Basicamente, os historiadores dividem a 

história em quatro momentos: Idade Antiga, Idade 

Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. 

Basicamente estes são os Períodos Históricos. Então, 

olha só, temos: Idade Antiga, Idade Média, Idade 

Moderna, Idade Contemporânea.  

Pergunto para vocês: Em qual destes 

momentos surgiu o constitucionalismo que estamos 

estudando? Respondo: surgiu no primeiro momento! 

Surgiu na Idade Antiga, na antiguidade. E a foto é um 

exemplo de João Batista, o profeta João Batista. É 

que os constitucionalistas entendem que um dos 

primeiros exemplos de constitucionalismo aconteceu 

nas mãos dos profetas, no povo Hebreu.  

Veja: por que João Batista perdeu a cabeça? 

Explico: perdeu a cabeça porque criticava 

publicamente o rei da época porque teria se casado 

com a viúva de seu irmão. E qual era o problema de 

casar com a viúva do irmão? Isso feria a Lei. Isso 

feria as Escrituras. Então, portanto, João Batista 

criticava o rei porque tinha ferido a Lei, as Escrituras.  

Daí, pergunto o seguinte: Compara agora: 

João Batista criticava o rei porque feriu as Escrituras. 

Um juiz norte-americano suspende um decreto de 

Donald Trump, um decreto de banimento de 

muçulmanos, porque aquilo fere a constituição. Não é 

parecido? Não é muito, muito parecido o fenômeno?  

Pois bem, é daí que surge então, o 

constitucionalismo. Vem lá da Idade Antiga, com os 

profetas, passa pela Grécia antiga, que também teve 

ações populares em que o povo questionava os atos 

do governante.  

O constitucionalismo depois passou pela 

Idade Média, o marco mais importante da Idade 

Média, você está vendo na tela, é a famosa Magna 

Carta de 1215, Século XIII, na Inglaterra. O rei João 

I, ou João Sem-Terra, outorgou este documento 

limitando seus próprios poderes. Não assinou este 

documento porque quis, foi obrigado a assinar este 

documento, houve uma rebelião de barões ingleses 

que tomaram Londres, fizeram um projeto de lei, que 

era a Magna Carta, e o rei se viu obrigado a assinar 

este documento.  

A Magna Carta é um documento muito 

importante, é a origem histórica de vários direitos, 

como o devido processo legal e tantos outros. É 

documento tão importante que no ano retrasado 

completou 800 anos. Só existem quatro exemplares 

originais da Magna Carta e esta é uma fotografia de 

um deles que tirei com meu celular. Teve uma 

exposição em Londres em 2015, uma exposição da 

Magna Carta e esses quatro exemplares foram 

divulgados e expostos, uma festa bonita, até a rainha 

esteve presente.  

Bem, a Magna Carta é um marco do 

constitucionalismo da Idade Média.  

Vamos avançando na história. Agora vai 

chegar muito perto do que é hoje. Na Idade Moderna, 

tivemos duas constituições que mudaram a história 

do Direito Constitucional. Estou falando da 

Constituição norte-americana de 1787, que é a 

mesma até hoje, e a Constituição francesa de 1791. 

Meus amigos, a partir dali entendeu-se a necessidade 

de se limitar o poder do Estado por meio de uma 

constituição escrita e esse movimento 

constitucionalista se espalhou para o mundo inteiro. 

O mundo inteiro começou a ter uma constituição 

limitando os poderes do Estado. O mundo inteiro fez 

isso. A Espanha fez isso; a primeira Constituição 

espanhola foi a de Cádiz, de 1812. Portugal fez isso; 

Portugal teve um movimento no norte, que foi a 

Revolução do Porto, de 1820 que culminou com a 

Constituição Portuguesa de 1822, a primeira 

Constituição de Portugal.  
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E só um detalhe: no começo do século XIX 

onde estava o rei de Portugal? Estava no Brasil, no 

Rio de Janeiro. E por que ele foi obrigado a voltar 

para Portugal? Essa história muitos brasileiros não 

conhecem bem. Muitos sabem por que o rei veio para 

o Brasil. Na época era príncipe e ele veio para o 

Brasil. Bem, ele veio fugindo de Napoleão, isso é 

conhecido. Mas por que ele voltou para Portugal? A 

resposta, meu caro amigo, está projetada na tela. 

Voltou porque foi obrigado a voltar. Os portugueses 

exigiram que ele voltasse para Portugal, sob pena de 

deixar de ser rei.  

 Existe um livro, é um best-seller, escrito por 

um amigo meu, jornalista paranaense, chamado 

Laurentino Gomes, não sei se você leu. Os 

historiadores não gostam muito porque é um livro de 

linguagem muito fácil, não é um livro escrito por um 

historiador, mas por um jornalista. Eu gosto muito! 

Acaba democratizando o ensino da história. Confesso 

que gosto. Nesse livro, 1808, olha como ele relata a 

volta do rei para Portugal. Ele diz que Dom João VI 

voltou a Lisboa no dia 03 de julho de 1821, depois de 

sessenta e oito dias de viagem, tão vulnerável quanto 

havia partido. Antes de colocar os pés em terra o rei 

foi humilhado e insultado. Ainda a bordo do navio, 

teve que jurar a nova Constituição elaborada a sua 

revelia, ou seja, o rei teve que voltar para Portugal e 

só o deixaram descer do navio depois que ele jurou 

cumprir a constituição.  

 Meus amigos, o constitucionalismo deu certo. 

As constituições começaram a limitar o poder do 

Estado. Dois anos depois foi feita a primeira 

Constituição Brasileira, 1824. Este é o 

constitucionalismo moderno. A limitação do poder do 

Estado por meio de uma constituição. Este é um 

constitucionalismo moderno.  

Todavia, meus amigos, o constitucionalismo 

moderno não conseguiu resolver todos os problemas. 

Por exemplo, no constitucionalismo moderno no 

Brasil a Constituição de 1824 falava muito sobre 

liberdade, o direito à liberdade. Só que tem um 

problema, o Brasil adotava a escravidão, ou seja, a 

Constituição de 1824 não conseguiu mudar a realidade 

da vida. Como assim? Uma constituição que previa a 

liberdade não acabou com a escravidão. A escravidão 

acabou mais de sessenta anos depois por meio de uma 

lei ordinária, que foi a Lei Áurea, ou seja, as 

constituições não tiveram o poder de transformar a 

realidade. Infelizmente não tiveram. 

 Aí surgiu outro movimento, o penúltimo 

movimento que vou te contar na noite, u, movimento 

chamado neoconstitucionalismo. Este movimento 

começou na Europa, depois da Segunda Guerra 

Mundial. Para ser preciso, começou na Constituição 

da Itália de 1947 e na Constituição Alemã de 1949. 

Começou na Itália esse movimento chamado 

neoconstitucionalismo. No Brasil demorou a chegar, 

chegou em 1988, com a Constituição. O marco 

filosófico desse movimento é o chamado pós-

positivismo.  

É muito importante o que vou dizer agora: os 

romanos definiam o Direito como sendo a arte do 

bom e do justo. Olha que definição bonita. Direito é a 

arte do bom e do justo. Mas com o passar dos séculos 

as pessoas começaram a conceituar o Direito como 

sendo um conjunto de leis. Pergunte a um 

universitário, diga assim: Responda rápido, em dois 

minutos, o que é Direito para você? A maioria vai 

dizer: Ah! São leis, são normas. O Direito foi 

resumido a um conjunto de normas. Pois bem, essa 

visão positivista, que restringe o Direito à lei, que 

considera o Direito como sinônimo de lei, foi a visão 

utilizada pelos regimes mais sanguinários da história.  

O nazismo na Alemanha teve como aliado o 

positivismo jurídico, porque Hitler chegou ao poder 

democraticamente. Primeiro ele tentou realmente um 

golpe de Estado, mas não conseguiu. Foi preso por 

isso, acabou aproveitando a prisão para escrever sua 

biografia: Minha Luta (Mein Kampf). Mas, depois ele 

viu que de forma antidemocrática nao chegaria ao 

poder e pensou: Eu não vou explodir o que existe, eu 

vou implodir; eu vou por dentro. Eleição após 

eleição, o partido nazista ganhava cadeiras no 

parlamento com discurso fácil de eleger alguns 

inimigos, aqueles inimigos que qualquer pessoa 

consegue visualizar. Hoje, seriam os mulçumanos, na 

América do Norte, os imigrantes ilegais, ou seja, uma 

visão populista.  

O partido nazista se tornou maioria; Hitler se 

tornou chanceler. Com a morte do presidente as 

funções se acumularam, Hitler tomou todos os 

poderes, suspendeu o parlamento, e, em resumo, todo 

aquele ódio, todo aquele preconceito ele colocou sabe 

onde? Na lei. As leis de Nuremberg determinavam 

que doentes mentais seriam esterilizados 

compulsoriamente. Sentenças judiciais por toda a 

Alemanha determinavam a esterilização de doentes 

mentais, com a intenção de purificar a raça. Não 

vamos deixar essas pessoas inferiores procriarem, se 

pensava, então. Um absurdo total.  

Esses juízes que condenaram à esterilização 

compulsória foram julgados no Tribunal de 

Nuremberg, depois da 2.ª Guerra Mundial. Sabe qual 

foi a tese de defesa desses juízes? O estrito 

cumprimento do dever legal. Fizemos as piores 

atrocidades sim, mas estávamos cumprindo a lei.  

Então, cuidado! Lei é extremamente 

importante, mas não é sinônimo de Direito. O Direito 

é bem mais amplo, porque se o Direito se restringisse 

à lei, se fosse apenas e tão somente a lei, as uniões 

homossexuais ou homoafetivas jamais seriam 

consideradas família no país. A união homoafetiva só 

é família, não por conta da Constituição escrita, mas 

dos princípios constitucionais expressos ou implícitos, 

como a dignidade da pessoa humana, a busca da 

felicidade, dentro tantos outros princípios. Em resumo, 

é daí que vem o neoconstitucionalismo.  

O neoconstitucionalismo tem como força a 

força normativa da Constituição como marco teórico 

do movimento. Até já mencionei hoje essa teoria, é 

de Konrad Hesse. A Constituição é capaz de 

transformar a realidade. Vou repetir porque acredito 
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nessa frase e repetirei outras vezes. A Constituição é 

capaz de transformar a realidade, não sozinha, mas 

com as pessoas, com aplicação das pessoas. A 

Constituição muda a realidade - é uma das ideias de 

Konrad Hesse. E, principalmente, para que serve esse 

movimento, esse neoconstitucionalismo? Ele busca 

uma maior eficácia da Constituição. Tentamos hoje 

extrair da Constituição a maior eficácia possível.  

Darei aos senhores um exemplo de como 

mudou nos últimos trinta anos. Há trinta anos, se um 

doente precisasse de um remédio importado, à venda 

nas farmácias americanas, mas ainda não aprovado 

no Brasil, o que esse doente fazia? Há trinta anos ele 

fazia uma corrente de orações, pedia ajuda dos 

amigos, fazia uma prece para Nossa Senhora, não 

tinha muito o que fazer. Agora, trinta anos depois, 

esse mesmo doente, precisando de um remédio 

importado, à venda nas farmácias americanas, mas 

não nas brasileiras, o que esse doente faz hoje? 

Mandado de segurança, porque é um direito líquido e 

certo o Estado garantir o chamado mínimo existencial 

com relação à saúde.  

Não posso impetrar um mandado de 

segurança, pedindo que meu filho seja matriculado 

numa universidade pública. Não dá! O Brasil tem só 

dez por cento de universidades públicas, e noventa 

por cento de universidades privadas. Não dá para 

exigir do Estado agora, em um ano, que ele mude 

esse percentual. Mas colocar uma criança na creche, 

vaga na creche, me parece, e parece ao Supremo, o 

mínimo existencial do direito à educação. Dar o 

remédio para aquele que está à beira da morte, 

parece, segundo o Supremo, o mínimo existencial do 

direito à saúde. Essa visão começou na Alemanha, 

em 1954, demorou bastante para chegar ao Brasil, 

mas chegou, com o advento da Constituição de 1988.  

Em resumo, meus amigos, este é o momento 

em que vivemos: o neoconstitucionalismo, uma busca 

por maior eficácia da Constituição, a Constituição 

tendo força normativa e capaz de transformar a 

realidade. Esse é o movimento pelo qual o mundo 

caminha no Direito Constitucional.  

Mas surgiu algo novo nessa história e é com 

esse algo novo que quero concluir. Esse algo novo não 

surgiu no Brasil, infelizmente, porque como disse, o 

constitucionalismo brasileiro repetia o que estava na 

Constituição, o que diz o Supremo e, portanto, não 

saía muito desse círculo vicioso.  

Não é que alguns dos nossos vizinhos deram 

algumas lições. Alguns constitucionalistas dos nossos 

vizinhos, colombianos, equatorianos, peruanos, etc. 

fizeram a seguinte proposta: Vamos criar um novo 

estágio no nosso constitucionalismo, um 

constitucionalismo latino-americano.  

Historicamente, nós que estudamos o Direito 

Constitucional, ficamos repetindo teorias europeias 

de Direito Constitucional, algumas delas até 

ultrapassadas.  

Sou professor de uma pós-graduação de 

Direito Constitucional do Damásio. É uma pós-

graduação teletransmitida para o Brasil inteiro. Aqui 

em Vitória você consegue assistir a essa pós-

graduação. Quando assumi o compromisso, fiz o 

seguinte: ok, coordenarei essa pós, mas trarei 

professores brasileiros e estrangeiros. Então, no meu 

corpo docente metade dos professores é português. 

Agora, em agosto, virão quatro professores de 

Portugal para falar sobre o Direito Constitucional, 

porque é importante.  No Brasil ficamos repetindo 

teorias europeias com vinte anos de atraso. Então é 

melhor o que eles dizem agora, as teorias europeias 

contemporâneas.  

 A realidade brasileira é diferente da realidade 

europeia. A realidade da América do Sul é diferente. 

Temos algumas necessidades próprias, algumas 

peculiaridades nossas, e aí surge um movimento 

chamado constitucionalismo latino-americano. Esse 

movimento tem três etapas. Coloco no meu livro 

esses três estágios. A primeira etapa chamamos de 

constitucionalismo multicultural. É onde o Brasil 

está. O Brasil está nesse primeiro bloco. O nosso 

constitucionalismo brasileiro está no primeiro bloco, 

e faz o quê esse nosso constitucionalismo 

multicultural? Basicamente, protege as diferenças 

culturais. 

A Constituição Brasileira protege as 

minorias, mas não com a mesma intensidade dos 

nossos vizinhos. Protegemos as minorias, mas nem 

tanto. Veja, quando falo minorias, entenda-se: existe 

a minoria numérica e a minoria jurídica. Darei dois 

exemplos. Minoria numérica: os índios, que segundo 

o último censo demográfico, correspondem a dois por 

cento da população brasileira. Realmente, os 

portugueses mataram muitos. Depois, nós, 

brasileiros, matamos mais também. Então, dois por 

cento da população brasileira é indígena, segundo o 

último censo. É uma minoria numérica, só dois por 

cento. Os negros no Brasil correspondem a cinquenta 

e um por cento da população. Não é uma minoria 

numérica. Cinquenta e um por cento da população se 

autodeclara negra. Todavia, talvez seja uma minoria 

jurídica. 

 Darei um número oficial, não sei se vocês 

sabem. Qual o percentual de juízes negros no Brasil, 

segundo o censo feito pelo CNJ, Conselho Nacional 

de Justiça? Repetindo um dado anterior, o Brasil tem 

cinquenta e um por cento de negros, na população.  

Qual o percentual de juízes negros? Um por cento. 

Noventa e nove por cento dos juízes são brancos e um 

por cento é negro. Isso se reflete não só no Judiciário, 

mas me parece que em praticamente todas as 

instituições. 

 Tenho muitos amigos na Defensoria Pública, 

inclusive há um defensor entre nós. É um prazer 

muito grande tê-lo conosco. Tenho muitos amigos na 

Defensoria de São Paulo. Há uma história que é um 

pouco engraçada, mas acho mais triste que 

engraçada. A Defensoria paulista quis criar uma 

comissão para defesa ou para estudo da defesa das 

minorias étnicas e acharam por bem colocar um 

defensor negro, então. Não. É melhor colocar um 

defensor negro para ser o presidente da Comissão. 
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Naquele momento não havia em toda a Defensoria 

Pública do estado de São Paulo um defensor negro, 

colocaram um branco de olhos azuis para ser o 

defensor das minorias étnicas. 

Vejam! O negro no Brasil não é uma minoria 

numérica, mas talvez seja uma minoria jurídica, 

distante, ainda, por inúmeras razões, que não vêm ao 

caso discutir, mas distante dos cargos públicos, do 

ensino superior gratuito, de várias formas.  

Mas o fato é que a Constituição brasileira 

protege as minorias, mas nem tanto. Darei um 

exemplo: o tratamento brasileiro dado aos índios. 

Qual o tratamento que nossa Constituição dá aos 

índios? Farei somente duas perguntas. Primeira 

pergunta: as línguas indígenas são línguas oficiais? 

Por exemplo, o Tupi Guarani, que influenciou tanto a 

nossa língua, Guarapari, nasci em uma cidade 

chamada Guaratinguetá, terra das garças brancas, 

moro em um bairro chamado Tatuapé. Vejam! A 

influência indígena é enorme. As línguas indígenas 

são línguas oficiais? Claro que não! Claro que não! 

Art. 13 da Constituição: Língua oficial é a língua 

portuguesa, apenas e tão somente. Até que 

protegemos as línguas indígenas, permitimos que os 

índios eduquem seus filhos nas línguas indígenas, 

todavia, língua oficial é somente a língua portuguesa.  

Mas uma última pergunta: As terras ocupadas 

pelos índios pertencem aos índios? Não, não. 

Segundo a Constituição brasileira, art. 20, as terras 

ocupadas pelos índios pertencem à União. As terras 

ocupadas pelos índios pertencem à União. Não é de 

se estranhar que um pré-candidato a presidente da 

república - que, aliás, segundo as pesquisas, está 

muito bem cotado - num discurso feito No Rio de 

Janeiro, disse que se for eleito, no dia seguinte, 

acabará com todas as reservas indígenas, acabará 

com todas as reservas indígenas.  

Bem, lembram que falei que tempos de crise 

são cativantes os discursos que elegem alguns 

inimigos fáceis. Sobrou para o índio. Muito bem! O 

fato é que, como eu dizia, a Constituição brasileira 

protege as minorias, mas nem tanto. Tem algo que 

falo no meu livro que é o seguinte, reflitamos: não 

podemos confundir democracia com ditadura da 

maioria. Não podemos confundir democracia com 

ditadura da maioria.  

Vejam! É óbvio que na democracia a vontade 

da maioria prevalece. É óbvio! Mas não precisamos, 

por isso, esmagar o desejo, a vontade, a cultura de 

uma minoria; não podemos. Uma verdadeira 

democracia, uma democracia sólida, é aquela que 

consegue respeitar a diferença. Não sei vocês, mas 

estou um pouco decepcionado com a conjuntura atual. 

As pessoas na internet, por exemplo, já não se habituam 

mais a ouvir uma opinião diferente. As pessoas 

quando veem uma opinião diferente, começam a 

ofender, a atacar, como se todos nós brasileiros 

fôssemos inimigos, vermelhos e azuis, coxinhas e 

mortadelas.  

Bem, somente quero lembrar uma frase muito 

usada no Império Romano: a melhor maneira de 

governar é dividir. Divida e você consegue governar 

melhor. Portanto, somos todos brasileiros, as pessoas 

se agridem tão facilmente por ideias diferentes.  

Sou nascido e criado na Igreja Católica 

Apostólica Romana. Nasci na cidade de 

Guaratinguetá, que fica ao lado de Aparecida, 

portanto, muitas vezes fui à Basílica de Aparecida e 

sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Feito esse 

esclarecimento, vem minha crítica: lei federal 

determina que o dia 12 de outubro seja feriado 

nacional para veneração pública e oficial de Nossa 

Senhora Aparecida. Vejam! Somos um país laico, 

leigo, não temos religião oficial, ao contrário da 

Argentina, mas temos uma lei federal que determina 

a suspensão nacional de todas as atividades para a 

veneração de uma santa de uma determinada igreja, 

que sou fiel. Não é um infiel criticando. Sou fiel à 

Nossa Senhora, mas vejam, volto a dizer: democracia 

não é calar a boca da minoria, mas respeitá-la.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

poderia dar exemplo, no ano passado, disse que os 

crucifixos espalhados por todos os prédios do Poder 

Judiciário não ferem a laicidade do Estado Brasileiro. 

O relator do CNJ disse: antes de tirar os crucifíxos 

daqui, vamos abolir os feriados cristãos ou católicos; 

vamos mudar o nome de cidades, São Paulo, São 

Caetano, Santo André. Tem muita influência, não 

precisa tirar o crucifixo.  

A democracia precisa caminhar na direção de 

tutelar as minorias, seja minoria indígena, seja 

minoria étnica, seja minoria cultural, qualquer tipo de 

minoria, embora a vontade da maioria prevaleça.  

Um segundo estágio desse movimento, que 

acontece, por exemplo, na Colômbia, chamamos de 

constitucionalismo pluricultural. Basicamente, o que 

a Colômbia fez de diferente? Primeiro, deu uma 

autonomia maior aos povos indígenas. Para você 

entender, os nossos vizinhos têm uma população 

indígena muito maior que a nossa. Temos dois por 

cento de índios, os nossos vizinhos tem de vinte a 

sessenta por cento da população como sendo 

indígena, então, lá é uma preocupação maior. Nossos 

vizinhos, como a Colômbia, deram uma autonomia 

maior aos povos indígenas. Por exemplo, na 

Colômbia existe uma justiça indígena, um direito 

indígena, juízes indígenas julgando indígenas. Uma 

autonomia maior. As línguas indígenas são oficiais, e 

aí vem o ponto que quero chegar, que é algo que 

realmente olhando para algumas constituições, tenho 

certa inveja.  

Esses países, nossos vizinhos, criaram 

ferramentas efetivas de democracia direta. Essas 

constituições criaram ferramentas efetivas de 

democracia direta. Como assim, democracia direta? 

A participação direta da população no processo 

democrático. Tirarei um exemplo que coloquei em meu 

livro, ao comentar os direitos políticos no Brasil. Faço 

uma comparação, porque acho necessário fazer uma 

comparação entre os direitos políticos do Brasil e dos 

nossos vizinhos, para verificar como estamos no 

continente latino-americano. Não fiz uma 
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comparação com países europeus, seria covardia 

porque são países mais estáveis, democracias mais 

longevas. Fiz uma comparação entre o Brasil e os 

países da América do Sul, e fiz uma tabela em meu 

livro - telespectador não conseguirá enxergar, mas 

não tem problema, mas se puder dar um close, 

agradeço bastante - comparando vários direitos 

políticos presentes em nossa Constituição e vários 

direitos políticos presentes nas constituições dos 

nossos vizinhos.  

Em minha opinião, o quadradinho mais 

assustador, a coluna mais assustadora é a da direita. 

Essa daqui. Pergunto o seguinte: qual a participação 

popular na reforma da Constituição? Acabei de falar 

sobre a PEC 96, a Emenda 96, mudaram a 

Constituição agora. A pergunta é: qual foi a 

participação popular direta? O povo brasileiro pode 

fazer uma PEC, uma proposta de emenda 

constitucional? O que você acha? O povo, no Brasil, 

pode fazer uma PEC? Não. A Constituição não traz a 

iniciativa popular no rol da proposta de emenda 

constitucional. O povo brasileiro participa depois de 

aprovada a PEC, talvez, para um referendo, um 

plebiscito? Não. Se olhar nessa tabela a participação 

popular na reforma da Constituição, está escrito aqui 

não. Sabe qual é o país que está escrito não? O Brasil. 

Em todos os outros países, deem uma olhada, tem 

algum tipo de participação popular na reforma da 

Constituição.  

Portanto, meus amigos, os nossos vizinhos, 

vou excetuar, excepcionar a Venezuela, que, 

infelizmente, é um caso à parte. Se você ler a 

Constituição da Venezuela - sugiro, tem na internet, o 

texto constitucional venezuelano é muito bonito, é 

democrático - verá que ela tem ferramentas 

democráticas que não temos. Agora te pergunto: 

quem disse que funciona? O presidente se recusou a 

aplicar aqueles instrumentos democráticos e quando 

o povo foi às ruas, o presidente quis fazer uma nova 

Constituição. Então, a Venezuela é um caso à parte, 

infelizmente, para a tristeza do povo venezuelano, 

nossos coirmãos.  

Agora, os outros países têm instrumentos de 

democracia direta maiores do que os nossos. O 

último estágio do movimento, chamado 

constitucionalismo plurinacional, é o que 

encontramos, por exemplo, na Constituição do 

Equador. Aí é uma mudança total de paradigma. A 

Constituição do Equador, por exemplo, colocou no 

texto constitucional princípios do Direito Indígena. 

Lembra que falei que uma democracia não é aquela 

apenas que prevalece a vontade da maioria, mas que 

também respeita a minoria? Eles respeitaram tanto a 

minoria na hora de fazer a Constituição que colocaram 

dentro dela um princípio indígena. Não sei pronunciar 

direito, mas olhem só, há dois exemplos aqui. Na 

Constituição da Bolívia, há uma frase indígena 

chamada ama qhilla, ama llulla. Veja, llulla com dois 

Ls, não estão se referindo ao nosso ex-presidente. 

Ama qhilla, ama llulla, ama suwa. Ou seja, significa 

no seas flojo, não seja fraco, não seja mentiroso, não 

seja ladrão. É um princípio indígena do povo 

boliviano, que está na Constituição da Bolívia. 

No Equador, há uma frase dizendo 

celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama. Pacha 

Mama é uma expressão indígena para mãe natureza. 

Ou seja, eles trouxeram os índios para dentro da 

Constituição, e os valores indígenas respeitados 

dentro da Constituição. É aquela questão de respeitar 

mesmo as minorias.  

Criaram Estados plurinacionais, uma grande 

novidade. Dando respeito a essas minorias éticas, 

criaram Estados plurinacionais. O Equador, por 

exemplo, é um Estado plurinacional. São nações 

dentro de um mesmo país, rompendo com a tradição 

europeia, que é a nossa também. 

Volto a dizer, o que mais me inveja nessas 

Constituições são instrumentos de democracia direta. 

O Brasil se autointitula democracia semidireta, e em 

parte é verdade. Somos uma democracia semidireta, 

ou seja, falamos por meio dos nossos representantes 

eleitos, mas, excepcionalmente, o povo pode falar 

diretamente. O povo tem instrumentos de democracia 

direta. É o que a Constituição brasileira diz. Todavia, 

usamos muito pouco. Usamos multo mal.  

Referendo em âmbito nacional, plebiscito em 

âmbito nacional, quantos houve nos últimos trinta 

anos? Vocês sabem me dizer? Quantos plebiscitos em 

âmbito nacional houve nos últimos trinta anos? Um, 

em 1993. Quantos referendos em âmbito nacional 

houve nos últimos trinta anos? Um, em 2005. Aquele 

referendo da arma de fogo.  

Ação popular é um instrumento. Vejam, 

plebiscito e referendo não dependem tanto de nós. 

Emenda constitucional nós, do povo, não podemos 

propor. O povo não pode fazer PEC no Brasil. Mas 

existe um instrumento que podemos agir, que 

qualquer cidadão pode. Sempre me perguntam: 

Flávio, diante desta situação complicada que vive a 

moral, a ética, a política e a economia, você acha 

que a solução deve vir de cima para baixo? Digo que 

pode até vir, mas a mudança de verdade tem que vir 

de baixo para cima.  

Normalmente falo com operadores do 

Direito, falo com estudantes, falo com advogados, é 

meu público principal. Agora, façamos um mea-culpa 

entre nós, operadores do Direito. É comum discursos 

de faculdade, muito comum, em que o orador diz: 

Vocês, agora, estão se formando em Direito. Saiam 

daqui e vão mudar o mundo, vão transformar a 

sociedade, vão acabar com as injustiças. Mas, 

infelizmente, a maioria das pessoas está preocupada 

em transformar sua conta bancária. Não que isso seja 

ruim. Cada um tem o direito de buscar sua vida, seu 

patrimônio. Todavia, somos uma sociedade e um dos 

pilares da nossa Constituição é a cidadania, que não é 

só a soma de direitos. Cidadania não é só titularidade 

de direitos, mas também titularidade de deveres para 

com a sociedade. 

Nós, operadores do Direito, temos uma 

ferramenta em nossas mãos chamada ação popular. 
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Ação popular pode ser ajuizada por qualquer cidadão 

representado por um advogado, qualquer cidadão, 

diante de atos do poder público que violam o 

patrimônio público, a moralidade, o meio ambiente. 

Portanto, é possível que o operador do Direito acione 

o Poder Judiciário mediante ações populares. 

 Já houve, meus amigos, atos do poder 

público dos mais irrazoáveis que podemos imaginar. 

Vivemos por uma realidade inóspita, com atos do 

poder público que violam claramente a legislação, 

claramente a Constituição, e quantas ações populares 

são ajuizadas? A cada ato de malfeito do poder 

público, duas, três ações populares. Bem, no dia em 

que, em vez de duas ou três ações populares, forem 

duas ou três mil ações populares, com certeza, o 

administrador pensará duas, três, dez vezes antes de 

fazer o mesmo ato irregular. 

 Não quero parafrasear aquele ex-presidente 

americano, Kennedy, mas já parafraseando-o, não 

podemos perguntar apenas o que o Brasil pode fazer 

por nós, mas o que nós podemos fazer pelo Brasil, e 

nós podemos muito! E a Constituição nos dá muitos 

poderes, sobretudo para nós, que somos operadores 

do Direito. A única coisa que não podemos, nesta 

conjuntura toda, é ficar em silêncio. O silêncio é a 

pior das respostas. Dante, não o zagueiro da Seleção 

Brasileira, dos sete a um, mas o escritor italiano, 

Dante Alighieri, disse na Divina Comédia que o lugar 

mais quente do inferno é reservado àqueles que 

permaneceram em silêncio em tempo de crise moral. 

E estamos em tempo de crise moral, então não 

podemos permanecer em silêncio. Costumo citar a 

frase, embora católico, cito a frase de um pastor 

americano, famoso, Martin Luther King Jr., que 

dizia: O que me preocupa não é o grito dos maus - 

esses vão sempre gritar - O que me preocupa não é o 

grito dos maus, mas o silêncio dos bons! 

 E com isso quero agradecer a todos vocês a 

paciência de me ouvirem durante todo esse tempo.  

 Muito obrigado e boa noite a todos! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Agradecemos os ensinamentos 

ao professor Flávio Martins, importante e muito rico 

para este momento, quando o país atravessa uma 

crise de desconfiança enorme, com as instituições 

fragilizadas. Há uma disputa de vaidade enorme nos 

poderes constituídos, e aí não isento o poder político, 

o Congresso Nacional, o Ministério Público Federal e 

a Justiça Federal, no âmbito de Brasília, que, talvez, 

se tivéssemos um pouquinho mais de centro, não 

causariam o mal enorme que causam hoje ao Estado 

brasileiro. 

 Sua palestra norteará, não tenha dúvida, 

professor, toda comunidade acadêmica, 

principalmente a aqui presente. Que, num futuro não 

tão distante, seus ensinamentos tenham a força de 

tudo aquilo que estarão escrevendo nos Tribunais, 

perante o Ministério Público, enfim. 

 A Assembleia Legislativa, que tem um papel 

importantíssimo na composição dos poderes, assim 

como o Judiciário, aprende muito com a palestra que 

o senhor proferiu. Não é a vontade do legislador, e é 

verdade. Poucas vezes o legislador apresenta uma 

medida, que tramita nesta Casa, que teve um debate 

amplo com a sociedade. Sempre é o eu primeiro, e o 

segundo, também eu.  

Que isso sirva de ensinamento, até porque 

temos um canal que está transmitindo a todo Espírito 

Santo, para que possamos refletir ainda mais neste 

momento de crise, a crise tem essa importância 

também, para que o Poder Legislativo possa, de fato, 

exercer seu papel, e, assim como ele, os demais 

poderes. 

 Como vice-presidente desta Casa e membro 

efetivo da Comissão de Constituição e Justiça, que 

não analisa mérito de matérias que aqui tramitam, e, 

sim, faz o controle de constitucionalidade, tem uma 

visão que é balizada e muito mais aprofundada, 

agora, por sua palestra, da forma que o senhor se 

manifestou. E a Casa de Leis, que abre as portas para 

o senhor fazer. Quero deixar muito claro que o nosso 

presidente Deputado Erick Musso, que não se faz 

presente, porque está em outra agenda, tem essa 

visão. E nós, a partir dessa parceria, inclusive com o 

Cesv, que quero agradecer, com a instituição 

Damásio e de figuras tão importantes para produzir 

tanta riqueza, como o senhor fez agora, a partir de 

hoje a Assembleia Legislativa estará aberta para que 

palestrantes do naipe de V. S.ª possam trazer, 

inclusive, os acadêmicos e as academias, para que 

possamos transmitir os ensinamentos, como o senhor 

fez aqui agora. Peço à comunidade uma salva de 

palmas, mais uma vez, pela brilhante palestra. Muito 

legal, muito produtiva; muito bacana e produtiva. 

(Palmas) 

Convido o senhor para que, junto conosco, 

com a Associação do Ministério Público, o doutor 

Caliman, com a Associação dos Magistrados do 

Espírito Santo, a Associação dos Defensores, com a 

Academia aqui também representada e a Ordem dos 

Advogados, receba uma homenagem da Assembleia 

Legislativa pela brilhante palestra e por estar aqui 

conosco. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da 

homenagem) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Agora, em breves e curtas 

palavras, queria convidar para cumprimentar todos 

aqui presentes e fazer uma saudação rápida, doutor 

Ezequiel, é dessa forma, o doutor Ezequiel Turíbio, 

presidente da Associação dos Magistrados do 

Espírito Santo. 

 

 O SR. EZEQUIEL TURÍBIO - Boa noite. 

Cumprimento a Mesa em nome do Senhor Deputado 

Marcelo Santos. Foi uma grata surpresa comparecer a 

este evento. Não conhecia o professor Flávio, mas 
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fiquei encantado com a palestra. E aqui falarei 

principalmente aos estudantes. E falo com bastante 

liberdade, porque sou professor universitário, sou 

professor da principal universidade do nosso Estado, 

do curso de Direito. 

 É bom ouvir uma palestra de uma linguagem 

fácil, um professor jovem ainda. E quero adquirir o 

livro, porque, como professor, estou cansado às vezes 

de recomendar manuais de Direito para as faculdades 

de Direito, que são apenas uma repetição. É um livro 

repetindo o outro, que repete o outro e repete o outro. 

Falta a ideia original do autor.  

 O professor Flávio tem razão: nós não 

podemos estudar o direito constitucional apenas sob a 

ótica do Supremo; há necessidade de se conhecer as 

ideias originais, até porque o Direito é uma evolução, 

o Direito é feito de sangue, de sofrimento. E o 

professor Flávio citou com muita propriedade a 

história de João Batista, que perdeu a cabeça na luta 

pelo Direito, o direito à vida, o direito à liberdade, o 

direito à segurança, que encontramos hoje na 

Constituição Federal, que foi feita exatamente com 

essas lutas, com perdas de vidas, etc.  

Não vou me alongar. Parabéns, professor! 

Quero conhecer com profundidade essa obra: Curso 

de Direito Constitucional, para até verificar se de fato 

nessa obra tem as ideias originais do professor, do 

autor. Temos que sair dessa mesmice de apenas ficar 

repetindo texto, do copia-e-cola tão comum hoje, 

pelos recursos da informática. Mas que não traz uma 

ideia original, nos trabalhos de conclusão de cursos, 

nas teses, nas dissertações que enxergamos muito no 

campo do direito, diferente de outras áreas do 

conhecimento, diferente da medicina, da engenharia, 

da física, da química e etc, a ideia original. Então, há 

a necessidade na área das ciências humanas, que 

tenhamos esse avanço. E mais, é importante conhecer 

o que se faz nos nossos países vizinhos, da América 

Latina, que têm uma história rica, uma história 

cultural, uma história também do Direito.  
Parabéns, professor! A aula efetivamente foi 

brilhante. Fiquei encantado em conhecê-lo, nesta 

primeira oportunidade, com esta palestra e, se tiver 

outra oportunidade, com mais profundidade, até com 

a possibilidade de um debate maior de interagir com 

o professor.  

Parabéns também à Assembleia, porque aqui 

de fato é o local apropriado para se estudar e ouvir 

uma palestra sobre Direito Constitucional. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Obrigado, doutor Ezequiel 

Turíbio.  

Concedo a palavra ao senhor José Carlos da 

Fonseca Júnior, secretário-chefe da Casa Civil e 

embaixador.  
 

O SR. JOSÉ CARLOS DA FONSECA 

JÚNIOR - Boa noite, Senhor Presidente desta 

sessão, Deputado Marcelo Santos.  

Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa 

importante e muito oportuna de trazer ao plenário da 

Assembleia Legislativa, à nossa Casa de Leis, um 

debate de tão grande qualidade. Prendeu a atenção de 

uma plateia bem numerosa e heterogênea, muitos 

alunos, muitos estudantes, muitos advogados, muitos 

operadores do Direito em nosso estado. Que o senhor 

possa retornar mais vezes e participar de outros 

debates com os juristas e operadores do Direito 

capixaba também, como disse o presidente da 

Amages, que possam fazer luz a partir desse debate 

de temática tão relevante. 

Sou diplomata de carreira. Cursei Direito há 

séculos, depois segui a carreira diplomática. Vivi em 

países com diferentes tradições jurídicas e perfis 

culturais de vários continentes. E, ao ver a sua 

referência, a contribuição do constitucionalismo, 

digamos, latino-americano dos nossos dias, que 

incorpora elementos importantes, como esse conceito 

que está até estampado no próprio nome da 

República Plurinacional da Bolívia, por exemplo, 

vem-me à mente um pouco da instigante realidade 

que se observa em outros países.  

Vivi, por exemplo, alguns anos, na Índia, que 

é um mosaico pluricultural multinacional e tem uma 

história multimilenar, mas que passou, como a China, 

países da Ásia, por um interregno historicamente até 

curto, de duzentos, trezentos anos de submissão, a um 

processo de colonização estrangeira. No caso da 

Índia do império britânico. 

É muito interessante, passados setenta e 

tantos anos desde a independência da Índia, observar 

como se dá aquele sincretismo que possibilita a 

convivência de tradições tão díspares, tão 

heterogêneas que foram sendo plasmadas ao longo de 

milênios verdadeiramente.  

A Índia de hoje é um mosaico, quase uma 

invenção. Nada tem a ver com o conceito clássico 

que se estuda no curso de Direito, do estado/nação ou 

do sistema internacional, sistema de Westfália, em 

que os estados nacionais, com a sua soberania no 

direito das gentes, são os protagonistas num país 

multicultural. Na mais profunda essência desse 

termo, na Índia, convivem, inclusive, distintas 

realidades de Direito Civil.  

É um país que tem oitenta por cento da 

população, por exemplo, professando a religião 

hinduísta e, dada a dimensão da sua população, é a 

segunda maior do mundo, é também, por exemplo, o 

segundo maior país muçulmano do planeta, tem 

duzentos milhões de pessoas que professam a religião 

islâmica e, ao mesmo tempo, tem resquícios de eras 

distintas que foram ficando e são respeitadas porque 

é profundamente multicultural o pequeno Estado de 

Goa, que até o início da década de 60 era um 

protetorado português, mantém em vigência, ainda 

hoje, - setenta anos depois da independência da Índia, 

e cinquenta e tantos anos depois do fim desse status 

de colônia praticamente portuguesa - o Código Civil 

Português de 1916, se não me engano. Essas 

realidades que vão muito além do mundo quase 
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binário em que aprendemos e cultivamos o ensino e, 

às vezes, perpetuamos - não é, doutor Ezequiel? - 

uma discussão que se empobrece, talvez, pela falta 

desses elementos e dessa vibração que existe na 

realidade, mas nem sempre está  refletida, nem nas 

constituições, nem no debate acadêmico mais formal 

ou mais tímido. Acho que a contribuição da sua 

perspectiva enriquece e instiga esse tipo de discussão e 

por isso estou muito feliz, Deputado Marcelo Santos, de 

ter participado, nesses dias de tanta correria, de tanta 

crise no Brasil, de um momento de reflexão como esse. 

Faço voto que o senhor possa voltar aqui muitas vezes 

mais adiante e parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Obrigado, José Carlos da Fonseca 

Júnior, chefe da Casa Civil.  

Concedo a palavra ao doutor Adelcion 

Caliman, presidente da Associação Espírito-Santense do 

Ministério Público.  

 

O SR. ADELCION CALIMAN - Boa noite a 

todos. Gostaria de tecer pequenos comentários. 

Primeiramente, parabenizo o Deputado Marcelo Santos 

pela iniciativa e por trazer pessoas de profundo 

conhecimento de Direito Constitucional, pessoas 

iluminadas, mas iluminadas pelo estudo jovem ainda, 

vinte anos de trabalho acadêmico instiga em cada um 

de nós, poder estudar um pouco mais e conhecer a 

história das constituições, fazer essa busca, toda essa 

retórica de conhecer as constituições não somente do 

Brasil, mas a de cada nação onde as coisas ocorrem e 

há a necessidade de mudança.  

O que vemos, hoje, na constituição brasileira 

são as constantes mudanças que são inseridas diante 

de uma necessidade de limitar algo que possa ser 

reconhecido ou retirado.  

O senhor disse sobre a questão do direito das 

minorias, compreender toda essa sistemática e para 

que tenhamos uma sociedade mais evoluída e 

respeitada, que todas as pessoas possam ser, 

realmente, respeitadas.  

Está aqui o Rodrigo Monteiro, meu colega de 

profissão, promotor de Justiça, mas também é um dos 

palestrantes que percorre este Brasil afora proferindo 

algumas palestras. Mas fiquei encantado com as 

colocações que o senhor fez de forma tão didática 

buscando na história, na Bíblia, o exemplo para nos 

posicionarmos e conhecermos um pouco da história 

das constituições. Parabéns, Flávio Martins. Tenho 

certeza de que para copilar mil, quinhentas e poucas 

páginas, este livro está esgotado pelo conteúdo, pela 

forma com que o senhor colocou aqui, que explicou 

e, com certeza, os acadêmicos de Direito, os que 

gostam dessa matéria, terão a curiosidade de se 

debruçar e conhecer um pouco mais. Parabéns! São 

pessoas como o senhor que instigam em cada um de 

nós a necessidade de estudar cada vez mais e 

conhecer a nossa história, a história das constituições.  
 

O SR. FLÁVIO MARTINS - Muito 

obrigado.   

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Obrigado, doutor Adelcion 

Caliman.  

Concedo a palavra ao Doutor Pedro Paulo 

Coelho, presidente da Associação dos Defensores 

Públicos do Espírito Santo, para as suas 

considerações. 

 

O SR. PEDRO PAULO COELHO - Boa 

noite a todos e todas. Parabenizo o Senhor Deputado 

Marcelo Santos pela iniciativa, que é muito 

importante, e digo que, por coincidência, cheguei a 

conversar com o professor Flávio, que foi um dos 

professores que me inspirou a não desistir do curso 

de Direito quando ainda estava no décimo período e 

resolvi fazer um cursinho para a OAB e essa dúvida, 

com certeza, surge na cabeça de todos os estudantes 

de Direito. Mas ao assistir à aula dele de Direito 

Penal, não era de Direito Constitucional, tive a 

certeza e a vontade de continuar no meu sonho. Esse 

sonho continua até porque sou defensor público e são 

apenas cento e setenta defensores públicos e 

contamos muito com o apoio do Deputado, que vem 

lutando para que a Defensoria Pública seja 

fortalecida.  

A Emenda Constitucional n.º 80, promulgada 

em 04 de junho de 2014, é um exemplo típico da 

fragilização da Constituição porque uma emenda que 

diz que até 2022 tenhamos defensores públicos em 

todos os municípios, em noventa por cento dos 

estados brasileiros essa condição vem diminuindo 

muito pela questão da crise orçamentária do estado. 

 Queria dizer a todos os estudantes aqui 

presentes para estagiarem na Defensoria Pública, no 

Ministério Público, em escritórios de advocacia e 

também na magistratura para sentirem e entenderem 

o que é na prática a brilhante fala do professor na 

teoria, até porque como diria parafraseando Kao 

Young: Conheçamos todas as teorias, dominemos 

todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana 

sejamos apenas outra alma humana. Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a palavra ao diretor 

da mantenedora do Cesv, professor Everaldo Tom. 
 

 O SR. EVERALDO TOM - Boa noite a 

todos e a todas. Quero cumprimentar a Mesa em 

nome do vice-presidente da Assembleia Legislativa, 

Senhor Deputado Marcelo Santos, e agradecer a 

abertura e o espaço que foram dados ao Cesv para 

proferirmos, junto com o professor Flávio, essa 

brilhante palestra. 

 Quero dizer, Senhor Deputado Marcelo 

Santos, que o Cesv está aberto e abriremos novas 

parcerias com relação ao curso de Direito, juntamente 

com a Assembleia Legislativa, onde necessitamos 

que os nossos alunos estejam presentes junto à 

Comissão de Justiça desta Casa porque só assim 

conseguiremos compreender tudo aquilo que o 

professor Flávio disse. Agradecer aos nossos alunos 



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de junho de 2017 

por estarem presentes aqui. Sabemos que isso é 

importante e é o que faz a diferença na vida da gente, 

as experiências que temos e que buscamos. É aquilo 

que o professor Flávio falou e pregou para nós, hoje, 

é a diferença que precisamos para poder diversificar 

o mercado. Muito obrigado, Senhor Deputado 

Marcelo Santos, a nossa parceria continua aberta e o 

Cesv está à disposição de todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Obrigado, professor. Já 

chegando aos finalmente, a Mesa não consegue 

observar, mas já estão no painel eletrônico sendo 

divulgadas as fotografias registradas pelo nosso 

fotógrafo oficial vulgo gemada, conhecido assim 

popularmente no nosso estado. Ele fotografou a 

chegada de Dom Pedro I aqui ainda jovem no curso 

de fotografia. 

Quero agradecer a presença da conselheira 

representante da Ordem dos Advogados, Flávia 

Aquino dos Santos, que está conosco; o promotor de 

Justiça, Rodrigo Monteiro. Muito obrigado pela sua 

presença. O professor Egisto Nicoletti, coordenador 

acadêmico do evento. Muito obrigado. Doutor 

Gerson Ronconi, advogado; professor Raimundo 

Monteiro, que é diretor da mantenedora do Cesv que 

está conosco; a representante da Damásio, Fabiana 

Dias Torezani. Muito obrigado. Doutor Rafael 

Henrique Guimarães Teixeira de Freitas, nosso 

procurador-geral que tem feito um trabalho muito 

bacana aqui, ele era subdiretor geral da Assembleia e 

ascendeu ao cargo de procurador-geral a partir de 

uma proposta de emenda constitucional. Alteramos a 

Constituição do Estado garantindo ao advogado 

ocupar o cargo de procurador-geral não sendo da 

carreira de procurador da Assembleia Legislativa. 

Agradeço também à professora Débora Nitz, 

coordenadora do curso de Direito; ao José Carlos 

Risk Filho, que esteve conosco, mas teve que se 

ausentar; agradeço aos que se manifestaram aqui; a 

todas as senhoras e a todos os senhores, que 

marcaram essa palestra importante.  

Não poderia deixar de, por último, 

cumprimentar o professor e doutor Flávio Martins, 

que deu uma aula muito didática e importante para 

todos nós.  

 

O SR. FLÁVIO MARTINS - Obrigado, 

mais uma vez. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Tínhamos aqui os 

conhecimentos necessários. Que sua obra, 

naturalmente, ao encerrar as edições, seja publicada, 

para que todos aqueles que ainda não a alcançaram, 

possam ter as informações devidas. 

 O senhor quer fazer alguma consideração, 

para que finalizemos? 
 

 O SR. FLÁVIO MARTINS - Quero, mais 

uma vez, agradecer a oportunidade desta abertura tão 

importante na Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo. Que realmente seja o primeiro de muitos 

eventos dessa natureza. Parabéns pela iniciativa, 

Senhor Deputado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Nós que agradecemos a 

oportunidade de tê-los conosco.  

Muito obrigado! Boa noite a todos. 

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 12 de junho 

de 2017, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: anunciada na 

quadragésima quinta sessão ordinária, realizada em 

07 de junho de 2017. 

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 

vinte e dois minutos.  

 

 

 

QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM  12 

DE JUNHO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Da 

Vitória, Doutor Hércules, Enivaldo dos 

Anjos,  Euclério Sampaio, Freitas, Jamir 

Malini, José Esmeraldo, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Padre Honório, Raquel 

Lessa, Sergio Majeski e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão.  
 

(Assume a 1.ª Secretaria, a convite 

do Presidente, o Senhor Deputado 

Jamir Malini e a 2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Há quorum para a abertura da 

sessão, de acordo com o painel eletrônico. 

Registramos a presença dos Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Da Vitória, Doutor Hércules, Enivaldo 

dos Anjos, Euclério Sampaio, Freitas, Jamir Malini, 

José Esmeraldo, Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Padre Honório, Raquel Lessa, Sergio Majeski e 
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Theodorico Ferraço. 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão. 

Convido o Senhor Deputado Jamir Malini a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  
 

(O Senhor Deputado Jamir Malini 

lê Salmos, 100:5)  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Convido o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, 2.º Secretário, a proceder à 

leitura da ata da sexta sessão especial, realizada em 

08 de junho de 2017. (Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em discussão a ata. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Solicito às Senhoras Deputadas e aos 

Senhores Deputados que, naturalmente, estão nas 

dependências da Casa, uma vez que segunda-feira é 

uma data importante para receber lideranças, que se 

dirijam ao plenário para que tenhamos o número de 

dezesseis para fazermos as deliberações necessárias. 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 70/2017 

 

Vitória, 07 de junho de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na Sessão Ordinária do dia 07 de Junho de 

2017, nos termos do § 6º do artigo 305 do Regimento 

Interno.  

Certo de vossa atenção antecipadamente e 

aproveito o ensejo para renovar meu apreço e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 
 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual - PRP 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Justificada a ausência, à 

Secretaria. 

Registro a presença do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

OFÍCIO N.º 241/2017 

 

Vitória, 07 de junho de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o, justifico minha ausência 

da 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA do dia  

05/06/2017 (segunda-feira) e da 44ª SESSÃO 

ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

18ª LEGISLATURA do dia 06/06/2017 (terça-feira), 

devido a compromissos assumidos anteriormente no 

interior do Estado junto com Exmo. Sr. Governador 

do Estado. 

Atenciosamente, 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Justificadas as ausências, à 

Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

OFÍCIO N.º 23/2017 
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Vitória, 29 de maio de 2017.  

 

Senhor Presidente: 

 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de MAIO/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 

 

ELIANA DADALTO 

Deputada Estadual 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS 

 

OFÍCIO N.º 402/2017 

 

Vitória, 1º de junho de 2017.  

 

Senhor Presidente: 

 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de MAIO DE 2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

DARY PAGUNG 

Presidente da Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 

Contas. 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a 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 

LOGÍSTICA 

 

OFÍCIO N.º 46/2017 

 

Vitória, 02 de maio de 2017.  

 

Senhor Presidente: 

 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de MAIO/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 

 

MARCELO SANTOS 

Presidente da Comissão de Infraestrutura 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Arquive-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

 

OFÍCIO N.º 18/2017 

 

Vitória, 1º de junho de 2017. 

 

Senhor Presidente: 
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do Art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão, referente ao 

mês de MAIO/2017.  

Segue em anexo. 

Atenciosamente,  

 

PASTOR MARCOS MANSUR 
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Presidente da Comissão de Cooperativismo 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

FRENTE PARLAMENTAR ESTADUAL EM 

DEFESA DO MEPES 

 

OFÍCIO N.º 01/2017 

 

Vitória, 02 de junho de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Cabe-nos comunicar a V.Ex.ª, que em 

reunião realizada no dia 29 de maio de 2017, foi 

instalada a Frente Parlamentar Estadual em Defesa do 

MEPES - Movimento de Educação Promocional do 

Espírito Santo, autorizada pelo Ato nº 180, de 21 de 

fevereiro de 2017, publicado no DPL em 23 de 

fevereiro de 2017,  quando foram eleitos para 

Presidente, a Deputada Luzia Toledo e para 

Secretário Executivo, o  Deputado Padre Honório.  

Respeitosamente, 

 

LUZIA TOLEDO 

Presidente da Frente Parlamentar 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. À Secretaria para 

registrar e comunicar o comunicado e arquivar o 

processo. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 67/2017 

 

Senhor Presidente: 

O deputado Enivaldo dos Anjos e demais 

deputados abaixo assinados, com base no artigo 17, 

inciso XXXIV e § 2.º do Regimento Interno, 

requerem a V. Ex.ª a necessária autorização para a 

formação de um grupo parlamentar de caráter 

suprapartidário, denominado FRENTE 

PARLAMENTAR DO CAFÉ, com o objetivo de 

debater, discutir, propor projetos, incentivar as ações 

e, principalmente defender o crescimento do parque 

cafeeiro do Estado do Espírito Santo, garantindo as 

boas práticas, a inovação e o suporte político 

necessário para proteger o emprego de quase 30% da 

mão-de-obra economicamente ativa do Estado. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de junho de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

ELIANA DADALTO 

PASTOR MARCOS MANSUR 

SERGIO MAJESKI 

JOSÉ ESMERALDO 

BRUNO LAMAS 

JAMIR MALINI 

NUNES 

DA VITÓRIA 

LUZIA TOLEDO 

DARY PAGUNG 

FREITAS 

PADRE HONÓRIO 

AMARO NETO 

RODRIGO COELHO 

ESMAEL DE ALMEIDA 

HUDSON LEAL 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - À Secretaria para providenciar 

o ato de criação da frente parlamentar.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 147/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei Complementar n.º 09/2017, que 

“Dispõe sobre a criação de cargos de apoio no âmbito 

da Defensoria Pública, para organização e 

continuidade das atividades administrativas.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei Complementar n.º 858, de 06 de junho de 2017. 



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de junho de 2017 

Vitória, 07 de junho de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 148/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 12/2017, que “Altera o 

parágrafo único do art. 6.º da Lei Complementar n.º 

287, de 14 de junho de 2004, que reorganiza a 

Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 859, de 06 de junho de 2017. 

 

Vitória, 07 de junho de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Arquive-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

149/2017, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei nº 003/2016, de autoria 

do Deputado Sandro Locutor que dispõe sobre o 

agendamento de serviços por concessionárias e 

empresas prestadoras de serviços. Publicado 

integralmente no DPL do dia 13 de junho de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Publique-se. À 

Comissão de Justiça.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

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

150/2017, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei nº 240/2016, de autoria 

do Deputado Euclério Sampaio, que acrescenta o 

inciso XXII ao art. 3º da lei 7.001 de 2001 que define 

as taxas devidas ao Estado em razão do exercício 

regular do poder de polícia e dá outras providências. 

Publicado integralmente no DPL do dia 13 de 

junho de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Publique-se. À 

Comissão de Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 151/2017 

 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Esmael de Almeida, por meio de Requerimento n.º 

14, de 2017, ao Secretário do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 07 de junho de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ciente. Ao Senhor Deputado 

Esmael de Almeida, por cópia.  

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 213/2017 

 

DECLARA DE UTILIDADE 

PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE 

EDUCAÇÃO MUSICAL GERCINO 

RODRIGUES DE FREITAS 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1.º Fica declarado de Utilidade Pública a 

Associação de Educação Musical Gercino Rodrigues 

de Freitas, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídica - CNPJ sob o n.º : 21.737.785/0001-50, com 

sede na Rua Doze, n.º 78, Santa Mônica, Vila Velha, 

CEP. 29.105-320. 

 

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

sua publicação. 
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Palácio Domingos Martins, 07 de junho de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual - PEN51 ES 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Lei n.º 71/98 de 3 de novembro - Bases do 

enquadramento jurídico do voluntariado, define o 

trabalho como: “voluntário como um conjunto de 

ações de interesse social e comunitário realizadas de 

forma desinteressada por pessoas, no âmbito de 

projetos, programas e outras formas de intervenção 

ao serviço dos indivíduos, das famílias e da 

comunidade, desenvolvido sem fins lucrativos por 

entidades públicas ou privadas.” 

A Associação de Educação Musical Gercino 

Rodrigues de Freitas executa trabalho voluntário. É 

uma Associação com fins assistenciais e possui como 

objetivo o ensino da música, visando a inclusão 

social e com isso a melhoria da qualidade de vida, 

Com base em tais argumentos é que 

apresentamos o presente Projeto de Lei. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e Assistência Social, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 214/2017. 
 

Dispõe sobre a comercialização e 

distribuição de canudos plásticos 

para consumo de bebidas e outros 

alimentos líquidos. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica proibida a comercialização e 

distribuição de canudos plásticos flexíveis para 

consumo de bebidas e outros alimentos líquidos sem 

que estejam embalados individualmente. 
 

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais que 

descumprirem esta Lei sujeitar-se-ão a penalidades 

previstas em regulamento. 
 

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

publicação. 
 

Plenário Dirceu Cardoso, 07 de junho de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual - PEN 51 ES 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta proposição visa instituir uma medida 

simples e de grande eficácia, pois preserva a higiene 

do contato bucal das pessoas com os canudos 

plásticos, que, colocados à disposição dos 

consumidores sem embalagens individuais, ficam 

sujeitos a todo o tipo de interferência, como poeira, 

sujeira, micro-organismos deixados pelas mãos de 

outras pessoas que, para pegar um canudo, tocam nos 

outros. Isso sem falar na possibilidade de reutilização 

dos canudos plásticos flexíveis. 

Tal medida servirá para instituir uma melhor 

prática em  nossos estabelecimentos de alimentos e 

comércio  em geral. 

Por fim, não há inconstitucionalidade na 

proposta, pois não fere a competência exclusiva do 

Poder Executivo e há permissão constitucional para 

legislar sobre saúde e sobre direito do consumidor 

(art. 24, V e XII, da Constituição Federal). 

Nesses termos, encaminhamos a proposta 

para aprovação dos pares, com vista ao bem de toda a 

população espírito-santense. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Saúde 

e Finanças. 

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 215/2017 

 

Declara como Patrimônio Cultural 

de Natureza Imaterial do Estado do 

Espírito Santo, a Festa da Polenta.   
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1° Fica declarado como Patrimônio 

Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Espírito 

Santo, a Festa da Polenta.  

 

Art.2° Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação. 

 

Vitória, 05 de junho de 2017.  
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JAMIR MALINI 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Festa da Polenta é uma tradição em Venda 

Nova do Imigrante. Realizada pela primeira vez, em 

1979, pelo padre Cleto Caliman, a festa inicialmente 

aconteceu em uma estrutura improvisada no pátio do 

Colégio Salesiano (hoje Fioravante Caliman). Devido 

à sua grande repercussão foi necessário mudar o local 

em que acontecia a Festa. Desse modo, em 1995, 

passou a ser realizada em um terreno adquirido pela 

prefeitura, denominado Centro de Eventos Padre 

Cleto Caliman, abriga a Festa da Polenta e demais 

festas do município. 

A preparação da Festa é um ciclo que 

acontece com muita antecedência, sendo dessa forma, 

difícil estabelecer uma data. Portanto, ela envolve 

seus colaboradores durante todo o ano em que são 

discutidas as diretrizes da Festa da Polenta. Para a 

sua organização e execução conta com mais de 1.200 

voluntários distribuídos entre as equipes.  

A Festa da Polenta tem cunho filantrópico, 

desse modo, após o evento, realiza-se uma 

assembleia em que será definida a distribuição dos 

recursos arrecadados para as entidades filantrópicas 

da saúde, assistência, segurança, educação e cultura. 

A Festa da Polenta é muito importante não só 

devido ao seu cunho social, como também importante 

no sentido de resgatar e manter viva a cultura do 

imigrante italiano que colonizou Venda Nova há mais 

de 100 anos. Dessa forma, ao festejar o alimento, a 

música, as danças, o vestuário e tantos outros 

aspectos, há um resgate das tradições culturais desse 

povo.  

Soma-se a isso a importância da Festa em 

incentivar o voluntarismo na cidade o que 

proporcionou importantes obras comunitárias e 

transformou a história de Venda Nova do Imigrante. 

Dessa forma, espero o apoio de meus pares para a sua 

aprovação por esta Assembleia Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, Turismo e Finanças. 

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 216/2017 
 

EMENTA: Extingue a Residência 

Oficial da Praia da Costa e garante o 

acesso público à praia da 

propriedade. 

Art. 1º Fica extinta a Residência Oficial do 

Governo do Estado do Espírito Santo, situada na 

Praia da Costa, no Município de Vila Velha, devendo 

ser dada destinação de interesse público à 

propriedade. 

 

§1º O Poder Executivo fica autorizado a 

ceder a área e o imóvel, desde que em conformidade 

ao estabelecido no caput do artigo. 

 

§2º Fica expressamente vedada a alienação 

do terreno e do imóvel.  

 

Art.2º Após o término dos contratos já 

estabelecidos ficam vedadas as despesas com a 

prestação de serviços de hotelaria, cozinha, 

arrumação, lavanderia e recepção predial nas 

dependências da Residência Oficial da Praia da 

Costa. 

 

Parágrafo único. Enquanto não for dado uso 

público ao imóvel, novas despesas ficarão restritas à 

manutenção, conservação e segurança patrimonial.  

 

Art. 3º Em cumprimento ao art. 10 da Lei 

Federal nº 7.661, de 16 de maio de 1988, deverá ser 

garantido o uso público da praia existente na 

propriedade. 

 

Art. 4º O Palácio Anchieta será a sede do 

Governo Estadual e a Residência Oficial após a 

aprovação desta lei.  

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Vitória, 05 de junho de 2017. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Residência Oficial do Governo na Praia da 

Costa foi criada no ano de 1929 pelo Interventor do 

Estado, Doutor João Punaro Bley, que desapropriou o 

loteamento onde antes havia a “Fazenda da Costa”, 

criada em 1535 nos primórdios da Capitania 

Hereditária do Espírito Santo pelo donatário Vasco 

Fernandes Coutinho. Os anos passaram e consigo 

trouxeram à tona discussões quanto à restrição dos 

benefícios concedidos aos agentes políticos e quanto 

à necessidade de bom uso do dinheiro público.  

É surreal que em pleno séc. XXI o cidadão 

continue a custear mordomias da classe política 

enquanto são reduzidos os investimentos em 

educação, saúde e segurança pública. Enquanto a 

população sustenta o Estado com o pagamento de 

impostos e vê seu poder aquisitivo ser reduzido com 

a crise econômica e política pelas quais passamos, 

são mantidos diversos privilégios como as 
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residências oficiais e a concessão do auxílio moradia 

aos membros do Judiciário e do Ministério Público, 

estes que já recebem remunerações muito superiores 

à da media do país.  

No caso do Espírito Santo não há motivos 

para a manutenção da Residência Oficial uma vez 

que o Estado dispõe do Palácio Anchieta, atual sede 

do governo, onde existem plenas condições de 

habitação e para a recepção de autoridades. Mesmo 

que as condições para moradia não fossem 

suficientes, o governador do Estado deveria custear 

estas despesas com recursos próprios, da mesma 

forma que o restante da população faz. É 

incompatível com a realidade de crise e do ajuste 

fiscal implantado no Espírito Santo que se 

mantenham despesas deste cunho.  

Segundo dados do Portal da Transparência 

mais de R$ 3.4 milhões foram gastos para a 

manutenção Palácio Anchieta, Fonte Grande e 

Residência Oficial Praia da Costa no ano de 2016. A 

seguir colocamos algumas das despesas publicadas 

no diário oficial nos últimos tempos que envolvem a 

residência em questão: 

 

A Secretaria de Estado do Governo - 

SEG torna público, de acordo com as 

disposições das Leis N° 10.520/2002 e 

8.666/93, Decreto 2.458-R/2010, a 

HOMOLOGAÇÃO, do Pregão 

026/2016, visando a Reforma de 

Estofados nos sofás localizados na 

Residência Oficial da Praia da Costa. 

Processo nº. 76207811/2016. Empresa 

vencedora: Lote I: Criativa Móveis Ltda 

- ME, no valor total de R$ 5.300,00 

(Cinco mil, trezentos reais). 

 

RESUMO DO 4° TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO 003-2013 Contrato: 

Nº 003/2013 Processo: Nº 60304812 

Contratante: Secretaria de Estado do 

Governo Contratada: Manchester 

Serviços Ltda. Objeto: Alterar de 5x2 

horas para 12x36 horas a escala das 

funções “arrumadeira”, localizada na 

Residência Oficial da Praia da Costa. 

Da vigência: as alterações deste Termo 

Aditivo terão vigência a partir do dia 01 

de novembro de 2016. Atividade: 

0412208002070 Elemento de Despesa: 

33 
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 009/2016 

Processo: 72346450 Contrato: 004/2016 

ARP SEDU: 017/2015 Contratante: 

Secretaria de Estado do Governo 

Contratada: Deck Construtora e 

Incorporadora Ltda. Objeto: Prestação 

de serviços especializados em reparos e 

manutenção predial, com materiais 

inclusos, nas instalações da Residência 

Oficial da Praia da Costa. Valor Total: 

R$ 15.000,00 Atividade: 

0412205051120 Elemento de Despesa: 

339039 Fonte de Recurso: 0101 

Protocolo 280945 

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 008/2016 

Processo: 72346450 Contrato: 004/2016 

ARP SEDU: 017/2015 Contratante: 

Secretaria de Estado do Governo 

Contratada: Deck Construtora e 

Incorporadora Ltda. Objeto: Prestação 

de serviços especializados em reparos e 

manutenção predial, com materiais 

inclusos, nas instalações da Residência 

Oficial da Praia da Costa. Valor Total: 

R$ 45.000,00 Atividade: 

0412205051120 Elemento de Despesa: 

339039 Fonte de Recurso: 0101 

Protocolo 274518 

 

Quanto à destinação a ser dada ao imóvel, 

são muitas as sugestões. Enquanto o Cais das Artes já 

consumiu mais de 100 milhões de reais e ainda não 

passou de um emaranhado de aço e concreto, a 

Residência Oficial, com arquitetura moderna e 

recentemente reformada poderia dar lugar a um 

museu ou espaço dedicados às exposições de arte. 

Outra sugestão seria a implantação de um espaço 

destinado à educação ambiental ou ao 

desenvolvimento turístico do Espírito Santo. Caso 

desejasse reduzir despesas, poderia ser feita ainda 

uma parceria com o município de Vila Velha para 

que seja dada utilidade pública ao imóvel.  

Outro absurdo que ocorre é a proibição do 

acesso da população à praia existente na propriedade. 

A Lei 7.661/88 , que instituiu o “Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro - PNGC”, é claríssima em 

seu artigo 10 quanto a impossibilidade de restrição do 

acesso à praia em questão. Como se verifica, in 

verbis: 
 

Art. 10 - As praias são bens públicos 

de uso comum do povo, sendo 

assegurado sempre, livre e franco 

acesso a elas e ao mar, em qualquer 

direção e sentido, ressalvados os 

trechos considerados de interesse de 

segurança nacional ou incluídos em 

áreas protegidos por legislação 

específica. 

 

Neste sentido, já há jurisprudência que 

demonstre a irregularidade que vem sendo cometida 

pelo Governo do Estado do Espírito Santo: 

 

ADMINISTRATIVO. IMÓVEL 

SITUADO EM ÁREA DE PRAIA. 

REGOVAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE 

PARTICULAR. BEM DE USO 

COMUM DO POVO. ALEGAÇÃO DE 

javascript:void(0)
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INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO 

PROCESSO LEGAL. 

IMPROCEDÊNCIA. 1. A perícia 

judicial evidencia que parcela (143,05 

m²) do imóvel ocupado pelos suplicados 

se encontra inserido em área classificada 

como bem de uso comum do povo, mais 

precisamente, a praia. 2. Ao contrário do 

que ocorre com os terrenos de marinha, 

que são bens patrimoniais da União, 

quanto aos bens de uso comum, o 

Estado é mero administrador, pois eles 

são inalienáveis, imprescritíveis e 

insuscetíveis de propriedade, posse ou 

uso exclusivo. 3. Estando parte do 

imóvel situado em área de praia que é 

bem de uso comum do povo, segundo 

o art. 10 da Lei nº 7.661/1988, deve-se 

submeter ao interesse público e ao 

regime próprio inerente aos bens 

públicos, justificando, pois, que a 

Administração revogue a ocupação 

anteriormente concedida. 4. Não 

obstante os recorrentes não tenham 

participado do processo administrativo 

promovido no âmbito da SPU que 

culminou na notificação para 

desocupação da área em 90 dias, 

eventual vício fora sanado durante o 

curso do referido prazo, eis que a 

Administração cuidou de apreciar o 

requerimento formulado pelos 

interessados, através de decisão 

motivada e proferida pelo órgão 

competente, antes de efetuar a imissão 

na posse da área de praia. 5. Apelo 

improvido. 

 

(TRF-5 - AC: 394416 RN 0003631-

25.2002.4.05.8400, Relator: 

Desembargador Federal Rubens de 

Mendonça Canuto (Substituto), Data de 

Julgamento: 25/05/2010, Segunda 

Turma, Data de Publicação: Fonte: 

Diário da Justiça Eletrônico - Data: 

02/06/2010 - Página: 327 - Ano: 2010) 
 

Depreende-se da legislação e da decisão 

supracitada que todos os cidadãos têm assegurado o 

direito de acesso às praias brasileiras, acesso este que 

só poderá ser restringido em virtude de situações 

excepcionalíssimas contempladas em lei. O que não é 

o caso da Residência Oficial, onde já deveria ter sido 

construído há muito tempo um muro no entorno do 

local, garantindo um caminho para o acesso público à 

praia. 

Destacamos que o atual governador no ano 

de 2004 propôs uma lei no mesmo teor, dando fim à 

Residência Oficial de Inverno do Governo do Estado, 

no município de Santa Teresa. Esta lei foi aprovada 

por esta Casa, e uma quantia significativa de recursos 

deixou de ser despendida anualmente com despesas 

de manutenção.  

Esperamos que esta proposição seja 

apreciada pelos demais parlamentares com 

celeridade, mas que esta também sirva como uma 

indicação ao Governo do Estado, podendo este por 

iniciativa própria implantar as sugestões e medidas 

aqui sugeridas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  Devolva-se ao autor.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 035/2017, do Deputado Dr. 

Rafael Favatto, que concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Hiram Rafael Silveira 

Kalbermatter. Publicado integralmente no DPL do 

dia 13 de junho de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Cidadania, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 036/2017, do Deputado Dr. 

Rafael Favatto, que concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Alexandre José Oliveira 

P. Mendes. Publicado integralmente no DPL do 

dia 13 de junho de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Cidadania, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 037/2017, do Deputado 

Bruno Lamas, que concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense à Sra. Elisabeth Franci Gonçalves. 

Publicado integralmente no DPL do dia 13 de 

junho de 2017. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Às Comissões 

Justiça e de Cidadania, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.   

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão 

de Justiça referente ao Projeto de Lei n.º 216/2017, 

de minha autoria.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - A Mesa acolhe. O 
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requerimento de V. Ex.ª foi deferido. À Comissão de 

Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 038/2017, do Deputado 

Bruno Lamas, que concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. Carlos Roberto Borges. 

Publicado integralmente no DPL do dia 13 de 

junho de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Cidadania, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 039/2017, do Deputado 

Bruno Lamas, que concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. Cleber Bueno Guerra. 

Publicado integralmente no DPL do dia 13 de 

junho de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Cidadania, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 27/2017 

 

ACRESCENTA DISPOSITIVO AO 

REGIMENTO INTERNO 

ESTABELECENDO A 

POSSIBILIDADE DE CIDADÃOS 

DISCUTIREM AS PROPOSIÇÕES 

EM PLENÁRIO.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Acrescenta §4º ao artigo 187 da 

Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 187. [...] 
 

§ 4º Os Deputados poderão 

inscrever cidadãos para a 

discussão da proposição em pauta, 

até o limite de 2 (dois) oradores por 

votação, dando preferência aos 

representantes de entidades da 

sociedade civil cuja atuação seja 

correlata ao tema da proposição 

em debate.” 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

Vitória, 30 de maio de 2017. 
 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O cientista político Norberto Bobbio assinala 

que o povo não pode estar constantemente reunido 

em assembleia para decidir sobre a condução dos 

negócios de interesse público, e por isso torna-se 

necessária a representação do poder. No papel de 

representantes dos eleitores, compete aos 

parlamentares democraticamente eleitos serem o elo 

entre os interesses da sociedade e a discussão e 

aprovação das matérias e políticas públicas do 

Estado. Por outro lado, a representação não exclui a 

necessidade de ampliação dos mecanismos de 

participação, pelo contrário, pode e deve ativar uma 

variedade de formas de controle e de supervisão por 

parte dos cidadãos.  

Reiteradamente matérias foram votadas na 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

sem ser ouvido o principal interessado, e aquele do 

qual emana o poder: o povo. Como exemplo, 

podemos citar a votação do Plano Estadual de 

Educação, na qual estavam presentes nas galerias 

representantes dos professores, alunos e dos 

servidores da educação, mas que em momento algum 

puderam manifestar publicamente a sua indignação 

com o texto que estava sendo votado.  

Buscando inovar e reforçar um dos pilares da 

democracia, que é a participação, propomos que seja 

permitida a manifestação de cidadãos na tribuna do 

Plenário durante as votações quando solicitado por 

parlamentar. De forma alguma esta medida 

enfraquece a representatividade dos parlamentares, 

uma vez que não altera a sua prerrogativa legal de 

discutir, votar e propor matérias. Por outro lado, 

ganha a democracia e ganha a Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo ao aprovar matérias que 

aproximem os eleitores dos eleitos.  

Certos do apoio dos demais parlamentares a 

medidas que ampliem a participação popular, 

encaminhamos este projeto de resolução. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Cidadania e à Mesa 

Diretora.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 94/2017 

 

Projeto de Lei nº 309/2015 
Autor (ª): Deputado Sérgio Mageski  

 

Ementa: “Declara de Utilidade pública a Sociedade 

Musical Rio das Pedras Pomerisch Groutfrüün, 

localizada no Município de Santa Maria de 

Jetibá/ES”. 

 

RELATÓRIO 
 

Trata-se de Projeto de Lei nº 309/2015, de 

autoria do Deputado Sérgio Majeski, objetiva 

Declarar de Utilidade Púbica a Sociedade Musical 

Rio das Pedras “Pomerisch Groutfrüün”, localizada 

no Município de Santa Maria de Jetibá/ES. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

art. 120 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), proferiu o despacho 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. 

O referido projeto foi protocolizado no dia 31 

de julho de 2015. Por sua vez, a Proposição foi lida 

na Sessão Ordinária do dia 08 de agosto do mesmo 

ano. A presente proposição encontra-se publicada no 

Diário do Poder Legislativo - DPL, do dia 07 de 

agosto de 2015, nas páginas 47/48, e 53/54 dos autos. 

A justificativa indica Declarar de Utilidade 

Púbica a Sociedade Musical Rio das Pedras 

“Pomerisch Groutfrüün”, localizada no Município 

de Santa Maria de Jetibá/ES, com sede em Rio Das 

Pedras, Zona Rural do Município de Santa Maria de 

Jetibá - CEP: 29.645-000, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.616.872/0001-35, foi fundada em 05 de agosto de 

1984. 

A beneficiária tem por objetivo manter o seu 

caráter de serviço social e cultural, mantendo 

crianças, jovens e adultos nos cursos da sociedade, 

estejam estes relacionados ao aprendizado de 

percepção musicais, a instrumentais e ou de canto, 

sendo todos gratuitos, com o intuito de assim permitir 

a essas crianças, jovens e adultos uma oportunidade 

de trabalho na área cultural. E, além disso, a 

Sociedade ingressa os alunos de seus cursos em sua 

Orquestra e/ou Banda, promovendo o crescimento da 

prática e da experiência. 

A mesma é uma sociedade civil cultural sem 

fins lucrativos, obrigando-se a observar os princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economia e da eficiência. 

A beneficiária está em regular funcionamento 

há mais de 02 (dois) anos, conforme Declaração 

firmada pelo Prefeito Municipal da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria de Jetibá, a mesma 

encontra-se registrada como personalidade jurídica 

no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de 

Santa Maria de Jetibá, no Livro A, sob nº 247 de 

ordem, datado de 07 de Maio de 2008, da Comarca 

da mesma Comarca. 

A beneficiária pela Lei Municipal nº 

1226/2010, de 13 de abril de 2010, foi declarada 

como Utilidade Pública Municipal, conforme se vê à 

fls. 49.  

Encaminhado a douta Procuradoria para 

exame e parecer na forma do art. 121 do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009), sobre sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, vindo a esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

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

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

Baixado em diligência, a mesma foi 

cumprida apresentando a documentação de trata o 

inciso IV, do art. 2º da Lei nº 10.455/2015, qual seja, 

o registro da referida entidade junto ao Conselho ou 

entidade de referência pela área de atuação. (fls. 

56/61). 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o Parecer. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

Da análise quanto ao aspecto da legalidade, da 

constitucionalidade formal e material e da 

juridicidade 

 

O presente Projeto de Lei nº 309/2015, de 

autoria do Deputado Sérgio Mageski, tem por objeto 

o seguinte: “Declarar de Utilidade Púbica a 

Sociedade Musical Rio das Pedras “Pomerisch 

Groutfrüün”, localizada no Município de Santa 

Maria de Jetibá/ES. 

A justificativa indica declarar de utilidade 

pública a uma entidade sem fins lucrativos, que tem 

como finalidade da Associação desenvolver 

atividades de defesa de interesses sociais e cultural, 

mantendo crianças, jovens e adultos, nos cursos da 

sociedade, estejam estes relacionados ao aprendizado 

de percepção musical, a instrumentais e ou de canto, 

sendo todos gratuitos, com o intuito de assim permitir 

a essas crianças, jovens e adultos uma oportunidade 

de trabalho na área cultural. E, além disse, a 

sociedade ingressa os alunos de seus cursos em sua 

Orquestra e/ou Banda, promovendo o crescimento da 

prática e da experiência. 

De maneira ampla, a delimitação do direito à 

liberdade de associação é regulamentada pela 

Constituição Federal em seu art. 5º, incisos XVII a 

XXI. 

As Associações legalmente criadas, as quais 
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estão amparadas pela norma constitucional 

estampada no artigo 5º, inciso XVIII, no Estado do 

Espírito Santo, são regulamentadas pela Lei Estadual 

de nº 10.455/2015. 

O controle de constitucionalidade é verificar 

a compatibilidade de leis e atos normativos com a 

Constituição Federal, impedindo a subsistência da 

eficácia de normas que venham a contrariá-la, ou 

seja, o controle preventivo, que é aquele que 

acontece antes do nascimento da lei, impedindo que 

elas venham a nascer com um vício de 

inconstitucionalidade. 

Do ponto de vista jurídico no projeto em 

exame, para fins de controle de constitucionalidade, é 

imprescindível examinar a existência de uma 

supremacia formal e supremacia material, que é 

corolário do objeto clássico das Constituições - 

direitos e garantias fundamentais, estrutura do 

Estado e organização dos poderes. 

O presente Projeto de Lei nº  309/2015, não 

sofre vício formal orgânico, que é aquele que está 

relacionado ao ente legislativo competente para 

legislar determinada matéria. Da mesma forma não 

sofre vício formal propriamente dito, formal 

subjetivo, que está relacionado ao sujeito que inicia o 

processo legislativo. 

No exame do Projeto quanto ao seu aspecto 

da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não 

há obstáculos a serem examinados. O Projeto de Lei 

nº 309/2016, ora em exame, não tem impedimento no 

que diz respeito à competência legislativa 

remanescente, amparado nos dispositivos dos art. 25, 

§ 1º, da Carta da Republica.  

Entende-se que a competência comum é 

prevista para aquelas matérias em que há 

coincidência entre os interesses geral, regional e 

local, revelando, por isso mesmo, temas de grande 

relevância social que devem ser amplamente 

tutelados por todos os entes federativos. 

Ademais, verificamos pela exegese das 

regras constitucionais que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é a lei ordinária, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com o 

art. 61, III, da Constituição Estadual. 

A iniciativa é do Poder Legislativo, portanto, 

não existe usurpação de competência do Poder 

Executivo. Não existe óbice quanto ao artigo 63, 

parágrafo único, da Constituição Estadual. Também, na 

esfera da competência federal, no que dispõe o art. 61, § 

1º da Constituição Federal. O regime inicial de 

tramitação será o especial.  

Deve ser observado o quórum para aprovação 

da matéria e o respectivo processo de votação, que é 

o estabelecido no artigo 277, § 1º, do Regimento 

Interno da Augusta Casa Legislativa Capixaba. Não 

incide em vício formal objetivo.   

Sob o aspecto da constitucionalidade 

material, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições Federal e Estadual, em especial os 

tratados no art. 5º da Carta Magna Federal. Assim, 

respeitados estão os princípios da isonomia e da 

proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito 

e à coisa julgada. 

Quanto à vigência do Projeto de Lei nº 

309/2015, o artigo 2º atende perfeitamente a norma 

legal que regulamenta a matéria. Cabe destacar: a 

obrigatoriedade só surge com a publicação no Diário 

Oficial, obedecido no que estabelece o próprio 

projeto de lei. 

Em se tratando de matéria de cunho de 

relevância perante aquela comunidade, perfeitamente 

identificados no seu Estatuto, pelo que deve seguir 

sua trajetória normalmente, já que preenchidos estão 

os requisitos exigidos pela legislação que ampara o 

Projeto de Lei em comento. Ademais, a justificativa 

do autor que é conhecedor da região dá suporte 

necessário para que a matéria seja votada e aprovada, 

sem qualquer restrição. 

Por técnica legislativa entende-se o emprego 

de fórmulas e métodos destinados a melhorar a 

qualidade da estruturação e da sistematização dos 

instrumentos normativos, assim como o uso da 

linguagem. Para melhor compreender este conceito, 

convém lançar mão de alguns dos princípios que 

instruem a técnica legislativa, quais sejam: o da 

generalidade, da clareza, da precisão, da unidade de 

objeto e o da logicidade. 

Nessa linha de raciocínio, a técnica 

legislativa pode ser vista sob dois ângulos: um, mais 

abrangente, voltado para o sistema, que colima a 

chamada simplificação quantitativa do acervo 

legislativo; outro, mais limitado, cujo escopo é 

direcionado para o conteúdo e a coerência interna de 

norma específica, e que constitui a simplificação 

qualitativa. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no projeto em apreço, deve ficar 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas 

pela Lei Complementar Federal nº 95/98, com 

alterações introduzidas pela Lei Complementar 

Federal 107/2001, que rege a redação dos atos 

normativos, o que ocorre in casu, nota-se que foi 

elaborado estudo técnico pela Diretoria de Redação à 

fl. 52, o qual o adoto.  

Quanto à compatibilidade das normas que 

regulamentam a matéria objeto do presente Projeto de 

Lei 309/2015, não existem quaisquer impedimento 

em relação ao Regimento Interno da ALES. 

Em face das razões expendidas, entendo que 

a proposição, nos termos em que se acha redigida, 

não padece de vício de inconstitucionalidade formal 

ou material, e atende os requisitos de juridicidade, de 

legalidade e boa técnica legislativa, em consequência, 

opinamos pela possibilidade jurídica de sua regular 

tramitação do Projeto de Lei nº 309/2015, de autoria 

do Senhor Deputado Sérgio Mageski, devendo ser 

aprovado com fundamento nos art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, art. 63 da Constituição Estadual 

e na legislação infraconstitucional pertinente, 

especialmente na Lei nº 10.455/2015, por não conter 

vícios contrários à sua natureza. 
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Assim analisado, concluímos no sentido de 

que o Projeto de Lei nº 309/2015, que Declara de 

Utilidade Púbica a Sociedade Musical Rio das Pedras 

“Pomerisch Groutfrüün”, localizada no Município 

de Santa Maria de Jetibá/ES, de autoria do Deputado 

Sérgio Mageski, atende aos pressupostos de 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade 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 contrários à sua 

natureza, sugerindo aos demais Membros desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 94 /2017 

 

A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, é pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do Projeto de Lei nº 309/2015, 

que Declara de Utilidade Púbica a Sociedade 

Musical Rio das Pedras “Pomerisch Groutfrüün”, 

localizada no Município de Santa Maria de Jetibá/ES, 

de autoria do Deputado Sérgio Mageski. 

 

Sala das Comissões, 09 de maio de 2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

RAQUEL LESSA 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

PARECER N.º 10/2017 

 

Projeto de Lei nº 309/2015 

Autor: Deputado Sérgio Majeski  

Ementa: “Declara de Utilidade pública a Sociedade 

Musical Rio das Pedras Pomerisch Groutfrüün, 

localizada no Município de Santa Maria de 

Jetibá/ES”. 

 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 309/2015, de 

autoria do Deputado Estadual Sérgio Majeski, tem 

como escopo: “Declara de utilidade pública a 

Sociedade Musical Rio das Pedras Pomerisch 

Groutfrüün, localizada no Município de Santa Maria 

de Jetibá/ES.” 

A matéria foi protocolada no dia 31/07/2015, 

lida no expediente da sessão ordinária do dia 

08/08/2015. A presente proposição encontra-se 

publicada no Diário do Poder Legislativo - DPL, do 

dia 07 de agosto de 2015, nas páginas 47/48, e 53/54 

dos autos. 

A proposta seguiu os trâmites regimentais e, 

distribuída a esta comissão cabendo-nos agora 

examiná-la e oferecer parecer em conformidade com 

o que preceitua o artigo 41, inciso I, do Regimento 

Interno( Resolução nº 2.700/09). Tendo em vista que 

a aprovação dessa matéria é, a princípio, de 

competência das comissões, nos termos do art. 60,§ 

2º, XI, da constituição Estadual. 

Por fim, o projeto vem a esta Comissão de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Nutricional para exame e parecer de mérito, 

atendendo ao artigo 50-A do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/09). 

 

II- PARECER DO RELATOR 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 309/2015, de 

autoria do Deputado Estadual Sérgio Majeski, tem 

como escopo: “Declara de utilidade pública a 

Sociedade Musical Rio das Pedras Pomerisch 

Groutfrüün, localizada no Município de Santa Maria 

de Jetibá/ES.” 

Na análise do presente Projeto de Lei 

importa em verificação de pertinência meritória no 

que tange a seu objeto, com enfoque no campo de 

atuação desta Comissão.   

Com esse específico mister, cabe destacar 

que a Justificativa do Autor revela importante 

informação, especialmente quando destaca que: 

 

“A Sociedade Musical de Rio das 

Pedras “Pomerisch Groutfüün” tem por 

objetivo manter o seu caráter de serviço 

social e cultural, mantendo crianças, 

jovens e adultos nos cursos da 

sociedade, estejam estes relacionados ao 

aprendizado de percepção musical, a 

instrumentais e ou de canto, sendo todos 

gratuitos, com o intuito de assim 

permitir a essas crianças, jovens e 

adultos uma oportunidade de trabalho na 

área cultural. E, além disso, a Sociedade 

ingressa os alunos de seus cursos em sua 

Orquestra e/ou Banda, promovendo o 

crescimento da prática e da experiência. 

.............................. 

Como se verifica a Sociedade tem em 

foco o caráter social dos serviços que 

presta, aliado às necessidades com que 

se defrontam as instituições 

filantrópicas, a concessão do Título de 

Utilidade Pública Estadual representará 

um importante respaldo para que possa 

continuar sua brilhante e importante 

atividade social e cultural.” 
 

Pela ótica da área de atuação desta Comissão, 

a proposição em epígrafe é avaliada ante a 

abordagem de assuntos inerentes à politica de 
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Assistência Social, Socioeducação, Segurança 

Alimentar e Nutricional. 

Destarte, é notável a atuação da presente 

entidade no acompanhamento dos temas 

fundamentais na área assistencial, no caso em apreço,  

promovendo o desenvolvimento econômico e a 

integração na localidade de Rio das Pedras, Zona 

Rural do Município de Santa Maria de Jetibá. 

 Em conclusão final e considerando a análise 

de mérito acima disposta, identificamos o Projeto de 

Lei nº 309/2015, como portador de relevante 

interesse público sob o âmbito de análise desta 

Comissão.  

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 

doutos membros desta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 10/2017 

 

A Comissão de Assistência Social, 

Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional é 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 309/2015, de 

autoria do Deputado Estadual Sergio Mageski, na 

forma do art. 276 do Regimento Interno.  

 

Sala das Comissões, 07 de junho de 2017. 

 

ELIANA DADALTO 

Presidente/Relatora 

DOUTOR HÉRCULES 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Inclua-se na Ordem do Dia 

para cumprimento do prazo recursal.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 159/2017 

 

Projeto de Lei Nº 112/2016 

Autor: Deputado Bruno Lamas 

Relator: Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Institui a Campanha Maio Amarelo nas 

Escolas Públicas do Estado. 

 

1. RELATÓRIO 
 

O projeto de lei nº 112/2016, de autoria do 

Deputado Bruno Lamas, institui a Campanha Maio 

Amarelo nas Escolas Públicas do Estado, a qual tem 

por objetivo esclarecer ações educativas e 

preventivas voltadas à segurança no trânsito para os 

alunos da rede pública de ensino. 

O projeto foi protocolado no dia 25/04/2016 

e lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

26/04/2016. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário 

do Poder Legislativo - DPL, medida que não pode ser 

dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento 

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

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

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

com fulcro no artigo 143, inciso VIII , do Regimento 

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

a tramitação da proposição; entendendo, a priori, 

existir manifesta inconstitucionalidade. 

Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo 

único, do Regimento Interno. 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei nº. 112/2016, de autoria do Exmo. 

Deputado Bruno Lamas, e, por conseguinte, pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO proferido pelo Presidente da Mesa 

Diretora, nos termos do Parecer Técnico das fls. 

08/14, da Manifestação do Subcoordenador da 

Setorial Legislativa (fls. 16) e Procurador-Geral (fl. 

17). 

O autor do projeto apresentou contradita ao 

parecer da Procuradoria (fls.19/20). 

O presente projeto veio a esta Comissão para 

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

inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução 

nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2. PARECER DO RELATOR 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
 

A inconstitucionalidade formal verifica-se 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode 

decorrer da inobservância da competência legislativa 

para a elaboração do ato (inconstitucionalidade 

formal orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da 

norma. 

O desrespeito ao procedimento de elaboração 

da norma pode ocorrer na fase de iniciativa, o 

chamado vício de iniciativa, ou em qualquer outra 

fase do processo legislativo, como, por exemplo, na 

inobservância do quorum de votação ou aprovação da 

espécie normativa. 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto 

em análise institui a Campanha Maio Amarelo nas 

Escolas Públicas do Estado, a qual tem por objetivo 

esclarecer ações educativas e preventivas voltadas à 

segurança no trânsito para os alunos da rede pública 

de ensino. 
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Observa-se, contudo, que, conquanto o 

projeto tenha alta carga de relevância social, 

indubitavelmente, ao pretender tratar da matéria, 

invadiu esfera de competência atribuída ao poder 

executivo. 

Neste Prisma, estabelece a Constituição 

Federal que deve ter origem no Poder Executivo 

disposições normativas acerca da organização e 

funcionamento da Administração Federal, que não 

impliquem aumento de despesa, devendo ser objeto 

de decreto do Presidente da República, nos termos do 

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

Art. 84. Compete privativamente ao 

Presidente da República: 

[...] 

VI - dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da 

administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem 

criação ou extinção de órgãos 

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

 

Com efeito, as disposições normativas 

relacionadas a funcionamento e a atribuições de 

órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de 

decreto do Presidente da República, exceto se 

implicarem aumento de despesa, hipótese em que 

devem estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa 

é reservada àquela autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do 

Supremo Tribunal Federal, os Estados-membro, em 

tema de processo legislativo, devem observância à 

sistemática adotada pela Constituição Federal - 

princípio da simetria. Neste sentido, seguem ementas 

de acórdãos proferidos pelo STF: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO 

DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA 

DE LEITURA DE JORNAIS E 

PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A 

SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS 

DA REDE OFICIAL E PARTICULAR 

DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. 

Iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo Estadual para legislar sobre 

organização administrativa no âmbito do 

Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar 

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

e, da Constituição da República, ao 

alterar a atribuição da Secretaria de 

Educação do Estado de Alagoas. 

Princípio da simetria federativa de 

competências. 3. Iniciativa louvável do 

legislador alagoano que não retira o 

vício formal de iniciativa legislativa. 

Precedentes. 4. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada 

procedente.
1
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

N.º 11.830, DE 16 DE SETEMBRO DE 

2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL. ADEQUAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO SERVIÇO 

PÚBLICO ESTADUAL E DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS 

DE GUARDA DAS DIFERENTES 

RELIGIÕES PROFESSADAS NO 

ESTADO. CONTRARIEDADE AOS 

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

VI, A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. No que toca à 

Administração Pública estadual, o 

diploma impugnado padece de vício 

formal, uma vez que proposto por 

membro da Assembléia Legislativa 

gaúcha, não observando a iniciativa 

privativa do Chefe do Executivo, 

corolário do princípio da separação de 

poderes. Já, ao estabelecer diretrizes 

para as entidades de ensino de primeiro 

e segundo graus, a lei atacada revela-se 

contrária ao poder de disposição do 

Governador do Estado, mediante 

decreto, sobre a organização e 

funcionamento de órgãos 

administrativos, no caso das escolas 

públicas; bem como, no caso das 

particulares, invade competência 

legislativa privativa da União. Por fim, 

em relação às universidades, a Lei 

estadual n.º 11.830/2002 viola a 

autonomia constitucionalmente 

garantida a tais organismos 

educacionais. Ação julgada procedente.
2
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

6.835/2001 DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS 

NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E 

JURÍDICAS INADIMPLENTES NO 

SERASA, CADIN E SPC. 

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA. 

INICIATIVA DA MESA DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. A lei 6.835/2001, de 

iniciativa da Mesa da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

cria nova atribuição à Secretaria de 

Fazenda Estadual, órgão integrante do 

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

Chefe do Poder Executivo estadual as leis 

que versem sobre a organização 

administrativa do Estado, podendo a 

questão referente à organização e 

funcionamento da Administração 
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Estadual, quando não importar aumento 

de despesa, ser regulamentada por meio 

de Decreto do Chefe do Poder Executivo 

(art. 61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da 

Constituição federal). 

Inconstitucionalidade formal, por vício 

de iniciativa da lei ora atacada.
3
 

 

A Constituição do Estado do Espírito 

Santo, em consonância com a Constituição Federal, 

atribui exclusivamente ao Governador do Estado a 

competência para propor leis sobre organização 

administrativa e sobre estruturação e atribuições dos 

órgãos vinculados ao Poder Executivo, verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre: 

[...] 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

VI - criação, estruturação e atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos do 

Poder Executivo. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo - órgão responsável pelo controle de 

constitucionalidade das leis estaduais e municipais 

em relação à Constituição Estadual -, com fulcro nos 

dispositivos constitucionais acima transcritos, 

declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva de 

lei estadual de iniciativa parlamentar que impôs a 

órgão do Poder Executivo estadual incumbências 

administrativas, verbis: 

 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

ESTADUAL Nº 6.640, DE 11 DE 

ABRIL DE 2001, PROMULGADA 

PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA DO PODER 

EXECUTIVO ESTADUAL - OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 

DOS PODERES - VIOLAÇÃO AO 

ART. 17; ART. 63, PARÁGRAFO 

ÚNICO, INC. VI, E ART. 64, INC. I, 

TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

Nº 6.640⁄2001. 1) A Lei Estadual nº 

6.640⁄2001 instituiu o "disque-denúncia" 

e impôs a órgão do Poder Executivo 

Estadual, a Secretaria de Segurança 

Pública, incumbências administrativas, 

visando operacionalizar tal lei, matérias 

estas de iniciativa privativa do Senhor 

Governador do Estado, consoante o 

estatuído no inciso VI do art. 63, da 

Carta Estadual. Violação dos princípios 

constitucionais decorrentes do art. 61, 

§1º, inciso II, ‘b’, da CF e artigos 17; 63, 

parágrafo único, inc. VI e art. 64, inc. I, 

todos da Constituição Estadual. 2) 

Incorre em violação ao princípio da 

autonomia dos poderes a proposição 

pela Assembléia Legislativa de projeto 

de lei de iniciativa privativa do Poder 

Executivo Estadual (violação ao caput, 

do art. 17, da Constituição Estadual).
4
 

 

In casu, ao analisar o conteúdo do projeto de 

lei em apreço, observa-se que interfere no 

funcionamento das escolas da rede pública de ensino, 

norteando atividades a serem executadas pelas 

escolas estaduais, as quais são órgãos pertencentes à 

administração direta do poder executivo, motivo pelo 

qual está eivado de inconstitucionalidade formal 

subjetiva, por afrontar o art. 84, inciso VI, alínea a, 

da Constituição Federal. 

Ademais, as normas acerca da Educação são 

elaboradas por meio de um planejamento, o qual 

começa pelo Plano Nacional de Educação que 

norteará os Planos Estaduais de Educação. 

Neste aspecto, o cronograma das atividades 

escolares não é algo que pode ser traçado ou alterado 

sem haver um maior aprofundamento, antes precisa 

estar em consonância com as normas jurídicas sobre 

o assunto e, muitas vezes, tem origem em estudo 

proposto por equipe pedagógica. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 159/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

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

Assembleia Legislativa, é pela 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

projeto de lei n.º 112/2016, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Bruno Lamas, e, 

por conseguinte, pela MANUTENÇÃO DO 

DESPACHO DENEGATÓRIO do Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, não devendo 

seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 
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DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

GILSON LOPES 

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

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

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

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

100050001195 - Relator: ARNALDO SANTOS 

SOUZA - Data do Julgamento: 16/03/2006 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - 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 164/2017 

 

Projeto de Lei nº 144/2016  

Autor (ª): Deputado Gilsinho Lopes 

Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

manutenção de uma brigada profissional, composta 

por bombeiros civis, nos estabelecimentos que 

menciona, e dá outras providências. 

 

RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 144/2016, de 

autoria do Deputado Estadual Gilsinho Lopes, que tem 

por finalidade dispor sobre a obrigatoriedade de 

manutenção de uma brigada profissional, composta 

por bombeiros civis, nos estabelecimentos que 

menciona, e dar outras providências, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, a 

obrigatoriedade de manutenção de 

equipes de brigada profissional, 

composta por bombeiro civil, nos 

estabelecimentos que esta lei menciona. 

 

Art. 2º Os estabelecimentos a que se 

refere o art. 1º são: 

I - shopping center; 

II - casa de shows e espetáculos; 

III - hipermercado; 

IV - grandes lojas de departamentos; 

V - campus universitário; 

VI - qualquer estabelecimento de 

reunião pública educacional ou eventos 

em área pública ou privada que receba 

grande concentração de pessoas, em 

número acima de 1.000 (mil) ou com 

circulação média de 1.500 (mil e 

quinhentas) pessoas por dia; 

VII - demais edificações ou plantas cuja 

ocupação ou uso exija a presença de 

bombeiro civil, conforme Legislação 

Estadual de Proteção contra Incêndios 

do Corpo de Bombeiros da Polícia 

Militar do Estado do Espírito Santo. 

§ 1º Para os fins do disposto nesta lei, 

considera-se: 

I - shopping center: empreendimento 

empresarial, com reunião de lojas 

comerciais, restaurantes, cinemas, em 

um só conjunto arquitetônico; 

II - casa de shows e espetáculos: 

empreendimento destinado à realização 

de shows artísticos e/ou apresentação de 

peças teatrais e de reuniões públicas, em 

local cuja capacidade de lotação seja 

igual ou superior a 500 (quinhentas) 

pessoas; 

III - hipermercado: supermercado 

grande, que, além dos produtos 

tradicionais, venda outros como 

eletrodomésticos e roupas; 

IV - campus universitário: conjunto de 

faculdades e/ou escolas para 

especialização profissional e científica, 

instalado em imóvel com área superior a 

3.000m² (três mil metros quadrados). 

§ 2º No caso de hipermercados ou de 

outro estabelecimento mencionado nesta 

lei que seja associado a shopping center, 

a unidade de combate a incêndio poderá 

ser única, atendendo o shopping center e 

o estabelecimento associado. 
 

Art. 3º Cada brigada profissional deverá 

ser estruturada do seguinte modo: 

I - recurso de pessoal: a equipe de 

bombeiro civil contratada deverá atender 

aos termos da legislação estadual 

vigente e NBR 14.608/ABNT e, em 

locais onde haja frequência de pessoas 

do sexo feminino, pelo menos um 

membro da equipe deverá ser do sexo 

feminino; 

II - recursos materiais obrigatórios: 

a) materiais para inspeções preventivas e 

ações de resgate em locais de difícil 

acesso inerente aos riscos de cada 

planta; 

b) kit completo de primeiros socorros 

para ações de suporte básico de vida, 

incluindo o desfibrilador nos casos em 

que a lei exija; 

 

Art. 4º No caso de descumprimento aos 

termos desta lei, o estabelecimento 
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estará sujeito à multa no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), atualizado 

anualmente com base no Índice Geral de 

Preços - Mercado - IGP-M ou, em sua 

falta, em outro índice de referência. 

 

Art. 5º Esta lei entra em vigor no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, contados 

da data de sua publicação. 

 

A matéria foi protocolada no dia 18.05.2016 e 

lida no expediente da sessão ordinária do dia 

24.05.2016. A matéria foi publicada no Diário do 

Poder Legislativo - DPL, do dia 01 de junho de 2016, 

fls. 76/77. 

Em seguida, a propositura recebeu 

encaminhamento para esta Procuradoria Legislativa 

para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, 

da Lei Complementar Estadual nº 287/2004, 

combinado com o art. 121 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a 

matéria, coube-me examiná-la e oferecer parecer 

técnico. 

Em sede de reexame o douto Procurador 

Geral, entendeu a inconstitucionalidade da matéria 

por infringência ao disposto no artigo 63, incisos III e 

VI c/c os artigos 126 e 130 da Constituição Estadual - 

inobservância do Princípio da separação dos Poderes, 

bem como da competência privativa do Governador 

do Estado para inciativa de leis que disponham sobre 

organização administrativa e atribuições de Secretaria 

de Estado e Órgãos do Poder Público. Assim, não há 

como ignorar as constantes jurisprudências do STF 

sobre a inconstitucionalidade da matéria tratada no 

presente projeto de lei. 

Em seguida a presente matéria veio a esta 

Comissão para análise e parecer na forma do art. 143, 

parágrafo único e 41, I, do Regimento Interno, 

Resolução nº 2.700/09. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o Parecer.  

 

PARECER DO RELATOR 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Da análise quanto ao aspecto da legalidade, da 

constitucionalidade formal e material e da 

juridicidade 
 

A Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao 

processo legislativo a apenas algumas autoridades ou 

órgãos como forma de subordinar a eles a 

conveniência e a oportunidade da deflagração dos 

debates legislativo em torno do assunto reservado. 

(MENDES, Gilmar Ferreira de Branco, Paulo 

Gustavo Gonet - Curso de Direito Constitucional, 6ª 

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

Consoante o clássico ensinamento de Lúcio 

Bittencourt, "a inconstitucionalidade é um estado - 

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

constitucional vige um complexo sistema de controle 

da constitucionalidade das leis e atos administrativos. 

No plano jurídico, o sistema de controle de 

constitucionalidade adotado admite a existência do 

controle preventivo que se realiza no curso do 

processo legislativo, e o controle repressivo, cuja 

incidência se dá quando a lei se encontra vigendo. 

A Constituição Federal de 1988 outorgou o 

exercício do controle prévio da constitucionalidade 

ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo
1
 (quando 

da emissão de juízo de valor quanto à sanção ou veto 

do autógrafo de lei aprovado pelo parlamento). 

Na hipótese em apreço, trata-se do controle 

preventivo de constitucionalidade no âmbito do 

processo legislativo, porém exercido pelo Poder 

Legislativo. Sua característica fundamental consiste 

no fato de atuar no momento da elaboração da lei, 

com a finalidade de evitar que sua edição quanto à 

forma, seja quanto ao conteúdo, ofenda a supremacia 

da Lei Maior. 

Outra singularidade no sistema de controle 

preventivo da constitucionalidade no âmbito do poder 

legislativo diz respeito aos agentes legitimados para 

exercer o controle da constitucionalidade. Assim, 

quanto ao sujeito controlador, a primeira atuação 

incumbe aos Procuradores de Estado do Poder 

Legislativo, cuja atuação oferece o necessário 

subsídio técnico que irá pautar a atuação futura da 

Comissão de Constituição e Justiça. 

Em suma, em sede do controle preventivo de 

constitucionalidade, que se desenvolve na fase de 

elaboração da lei, a defesa da supremacia da 

Constituição tem início pela atuação da Procuradoria 

Jurídica e, em seguida, é exercido pelos próprios 

agentes participantes do processo legislativo 

(Deputados) em relação aos projetos de lei e demais 

proposições de teor normativo.  

A doutrina e jurisprudência distinguem duas 

espécies de inconstitucionalidade, conforme leciona o 

eminente constitucionalista José Afonso da Silva: 

 

“(a) formalmente, quando tais 

normas são formadas por 

autoridades incompetentes ou em 

desacordo com formalidades ou 

procedimentos estabelecidos pela 

constituição; 

(b) materialmente, quando o 

conteúdo de tais leis ou atos 

contraria preceito ou princípio da 

constituição."
 2 

 

O exame do controle formal de 

constitucionalidade deve preferir ao de exame de 

mérito. A razão dessa prevalência, para fins da 

análise, decorre da sedimentada jurisprudência do 

Pretório Excelso, segundo a qual, a existência de 

vício formal de inconstitucionalidade fulmina 
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integralmente o ato ou a lei. 

Assim sendo, constatada a existência de vício 

formal de inconstitucionalidade, torna-se despiciendo 

qualquer exame quanto à constitucionalidade 

material, posto que ante a constatação do aludido 

vício formal e insanável, a lei estará, 

irremediavelmente, condenada a ser expungida do 

mundo jurídico.
3
 

Ancorado neste entendimento, passo ao 

exame da constitucionalidade formal da proposição. 

Como é cediço, para exame da 

constitucionalidade do Projeto de Lei impende que se 

identifique o cerne da questão jurídica de que trata a 

proposição. Para tanto, deve-se examinar a substância 

das matérias que o projeto contempla. 

Verifica-se que a proposta do legislador 

estadual interfere na competência privativa do Chefe 

do Executivo Estadual, portanto, clara violação ao 

art. 63, incisos III e VI c/c os artigos 126 e 130 da 

Constituição Estadual 

Ainda sobre a matéria quanto a competência 

para legislar sobre a matéria, quando se trata da 

competência estadual , inobservância do Princípio da 

Separação de Poderes, bem como da competência 

privativa do governador do Estado. 

Em que pese a intenção do legislador, 

verifica-se afronta ao princípio constitucional da 

reserva de administração, o que impede a ingerência 

normativa do Poder Legislativo em matéria sujeita à 

exclusiva competência administrativa do Poder 

Executivo.  

 Em decorrência da demonstração inconteste 

do vício de inconstitucionalidade formal que macula 

o Projeto de Lei, adoto aqui a orientação do STF 

quanto à desnecessidade de apreciação da 

constitucionalidade material, eis que o aludido vício 

formal apontado fulmina integralmente a validade da 

presente proposição. 

Em face das razões expendidas, entendemos  

que a proposição, nos termos em que se acha 

redigida, padece de vício de inconstitucionalidade, 

em consequência, opinamos pela impossibilidade 

jurídica da regular tramitação do Projeto de Lei nº 

144/2016, de autoria do Exmº. Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, razão pela qual deve ser inadmitida 

a sua tramitação, sugerindo aos demais pares a 

adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 164/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto 

de Lei nº 144/ 2016, de autoria do Exmº. Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, razão pela qual deve ser 

inadmitida a sua tramitação, nos termos acima 

expostos. 
 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

 
1
Hilda de Souza, em sua obra sobre o processo 

legislativo afirma: “A Constituição Brasileira optou 

por atribuir o controle de constitucionalidade, ao 

longo do processo legislativo, aos Poderes políticos. 

Ao Parlamento, pelo exame prévio das proposições 

nas Comissões Técnicas (controle interno) e ao 

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

3
 De fato, a inobservância dos esquemas rituais 

rigidamente impostos pela Carta Magna da República 

gera a invalidade formal dos atos legislativos 

editados pelo Poder Legislativo e permite que sobre 

essa eminente atividade jurídica do Parlamento possa 

instaurar-se o controle jurisdicional "A infração ao 

preceito constitucional sobre a feitura da lei tem o 

efeito de descaracterizá-la como regra jurídica. O 

Poder Judiciário pode verificar se o ato legislativo 

atendeu ao processo previsto na Constituição." 

(RDA 126/117) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - 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 161/2017 

 

Projeto de Lei Nº 203/2016 

Autor: Deputado Bruno Lamas 

Relator: Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Institui no âmbito do Estado do Espírito 

Santo a “Campanha Dezembro Vermelho na Escola” 

e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 203/2016, de autoria 

do Senhor Deputado Bruno Lamas, possui objetivo 

específico, qual seja, o de instituir, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, a “Campanha Dezembro 

Vermelho na Escola” e, para tanto, dá outras 

providências. 

O referido projeto de lei foi 

protocolizado no dia 28 de junho de 2016. Por sua 

vez, a proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 

29 do mesmo mês e ano, oportunidade esta em que 

recebeu despacho do senhor Presidente pela 

devolução ao seu autor, por infringir os incisos III e 

VI, do parágrafo único, do art. 63, da Constituição 
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Estadual.  

O Deputado autor apresentou, 

tempestivamente, recurso contra o despacho que lhe 

devolveu o projeto.  

O presente projeto veio a esta Comissão 

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

41, inciso I, do Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2. PARECER DO RELATOR 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL 
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 

203/2016, de autoria do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, tem por objeto normativo a teleologia de 

determinar que: “fica instituída a ‘Campanha 

Dezembro Vermelho na Escola’ a ser realizada 

anualmente durante o mês de dezembro nas escolas 

públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo”. 

Nesse contexto, a proposição, também, 

impõe que “tal campanha tem por objetivo divulgar a 

prevenção do HIV/AIDS para a população masculina 

e feminina, de maneira que os adolescentes alunos da 

rede pública estadual de ensino fiquem esclarecidos e 

informados sobre a doença e suas formas de 

transmissão, detecção e tratamento”. Por fim, não 

prevê período de vacatio legis para a sua entrada em 

vigor. 

Com essa finalidade, o parlamentar autor do 

Projeto de Lei ora em apreço vislumbra garantir meio 

apto de prevenção, junto aos estudantes da Rede 

Pública Estadual de Educação, desta grave patologia 

denominada pela sigla do HIV/AIDS. Outrossim, a 

mens legislatoris que se destaca da Justificativa é 

relevante sob a ótica do interesse público, destarte, 

resta registrado o elevado grau de importância 

meritória do Projeto de Lei nº 203/2016. 

Entretanto, vislumbra-se da análise jurídica 

do Projeto de Lei ora em comento a existência de 

antinomia com o Ordenamento Constitucional, que 

confirma adequação e pertinência jurídica para o 

despacho do Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. Despacho 

esse que o devolveu ao seu Autor. 

O ponto de divergência jurídica encontra-se 

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

ao mesmo tempo, visa instituir procedimentos 

próprios para a Secretaria de Estado da Educação 

(SEDU), além de outros órgãos públicos estaduais, 

como, em tese, a Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA). Na verdade, a pretensa normatividade acaba 

por criar uma nova atribuição para a Administração 

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

se-ia que ocorrer reorganização administrativa e de 

pessoal da própria administração do Poder Executivo.  

Esse quadro demonstra a 

inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da proposição legislativa em 

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

poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa/pessoal da administração do Poder 

Executivo e, tão pouco, em criar atribuição nova para 

as Secretarias e Órgãos Estaduais. 

Nesse contexto, o projeto viola diretamente a 

esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do 

Poder Executivo. Vejamos o que define a 

Constituição Estadual in verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  

(...) 

 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

(...) 

 

VI - criação, estruturação e atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos do 

Poder Executivo. 

(...) 

 

Art. 91.  Compete privativamente ao 

Governador do Estado: 

 

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

II - iniciar o processo legislativo, na 

forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 
 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos 

idênticos e se posicionou no sentido de preservar 

incontest os Princípios da Reserva de Administração 

do Poder Executivo e da Separação dos Poderes 

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

Relator: Ministro Celso de Mello - Julgamento: 

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

2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Relator: 

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

DJ 15-12-2006 PP-00080).  

Não obstante, julgando a constitucionalidade 

de uma lei do Estado do Espírito Santo, o Excelso 

Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive 

para concluir que nem na hipótese de sanção haveria 

convalidação do vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa do 

chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno - Relator: Ministro Celso de 

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

00016). Este entendimento se mantem intocável no 
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conjunto de norteamento sinalizado pelo STF, senão 

vejamos: 
 

A sanção do projeto de lei não convalida 

o vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de 

iniciativa. A ulterior aquiescência do 

chefe do Poder Executivo, mediante 

sanção do projeto de lei, ainda quando 

dele seja a prerrogativa usurpada, não 

tem o condão de sanar o vício radical da 

inconstitucionalidade. Insubsistência da 

Súmula 5/STF. (ADI 2.867, rel. min. 

Celso de Mello, julgamento em 3-12-

2003, Plenário, DJ de 9-2-2007.) No 

mesmo sentido: ADI 2.305, rel. min. 

Cezar Peluso, julgamento em 30-6-2011, 

Plenário, DJE de 5-8-2011. 

 

Repare mais uma vez que, na hipótese 

pretendida pelo Projeto de Lei nº 203/2016, todas as 

escolas públicas da Rede de Ensino Estadual 

passariam a ter que contemplar em seus quadros 

profissionais de saúde com experiência na patologia 

denominada pela sigla HIV/AIDS, bem como em sua 

prevenção, de modo a realizar as ações científicas 

decorrentes da pretensa “Campanha Dezembro 

Vermelho na Escola”. Tal medida impositiva implica 

em redirecionamento dos profissionais já existentes 

na Administração Pública Direta Estadual e, assim 

mesmo, seriam insuficientes para atender a todas as 

escolas. Destarte, ter-se-ia que ocorrer, no mínimo, 

contratação temporária destes profissionais, além de 

impor ao Poder Executivo que realize as ações 

públicas necessárias para criar e prover estes cargos 

públicos. 

Seja por redirecionamento, seja por 

contratação/criação de cargos de saúde, especialistas 

em HIV/AIDS, a inconstitucionalidade se demonstra 

flagrante no caso. Pois, além da antinomia com a 

ordem expressa da Constituição Estadual, tem-se, 

igualmente, antinomia por desatendimento da 

simetria federativa imposta, pela própria Constituição 

Federal, a todos os Entes Federados, de forma a se 

preservar os axiomas da separação e independência 

dos “Poderes”. In casu, assenta o STF: 

 

Processo legislativo dos Estados-

membros: absorção compulsória das 

linhas básicas do modelo constitucional 

federal entre elas, as decorrentes das 

normas de reserva de iniciativa das leis, 

dada a implicação com o princípio 

fundamental da separação e 

independência dos poderes: 

jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal. (ADI 637, rel. min. Sepúlveda 

Pertence, julgamento em 25-8-2004, 

Plenário, DJ de 1º-10-2004.) 

É da iniciativa privativa do chefe do 

Poder Executivo lei de criação de 

cargos, funções ou empregos públicos 

na administração direta e autárquica ou 

aumento de sua remuneração, bem como 

que disponha sobre regime jurídico e 

provimento de cargos dos servidores 

públicos. Afronta, na espécie, ao 

disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da 

Constituição de 1988, o qual se aplica 

aos Estados-membros, em razão do 

princípio da simetria. (ADI 2.192, rel. 

min. Ricardo Lewandowski, julgamento 

em 4-6-2008, Plenário, DJE de 20-6-

2008.) 
  
Lei estadual que dispõe sobre a situação 

funcional de servidores públicos: 

iniciativa do chefe do Poder Executivo 

(art. 61, § 1º, II, a e c, CR/1988). 

Princípio da simetria. (ADI 2.029, rel. 

min. Ricardo Lewandowski, julgamento 

em 4-6-2007, Plenário, DJ de 24-8-

2007.) No mesmo sentido: ADI 3.791, 

rel. min. Ayres Britto, julgamento em 

16-6-2010, Plenário, DJE de 27-8-2010. 
 

Obstante a esta especÍfica 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 203/2016, 

por desatendimento ao Princípio da Federação, 

indigita-se, ainda, que não há possibilidade de 

emenda ao texto original da proposição principal em 

escólio que promova saneamento da 

inconstitucionalidade que lhe acomete. Vale dizer 

que o gravame de inconstitucionalidade contida nesta 

proposição ora em análise lhe é tão intrínseco que 

impede qualquer solução por meio de proposição 

acessória (emendas). 

Enfim, são estes todos os aspectos que 

acarretam a inconstitucionalidade da propositura. 

Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da 

presente proposição, nos termos do art. 9º., §5º. do 

Ato no. 2.517/2008. 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 

203/2016, de autoria do Senhor Deputado Bruno 

Lamas, é formal e materialmente inconstitucional. 

Destarte, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão a 

adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 161/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

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

Assembleia Legislativa, é pela MANUTENÇÃO DO 

DESPACHO DENEGATÓRIO DA MESA 

DIRETORA, em face da 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

203/2016, de autoria do Exmo. Deputado Estadual 

Bruno Lamas, nos termos da fundamentação supra. 
 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
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Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - 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 158/2017 

 

Projeto de Lei Nº 328/2016 

Autor (a): Deputado Estadual Amaro Neto 

Ementa: Estabelece diretrizes para facilitar o acesso 

da pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida aos espaços de uso público em todo o 

Estado do Espírito Santo. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, 

quanto à constitucionalidade, juridicidade, legalidade 

e técnica legislativa da proposição de nº 328/2016, de 

iniciativa do Deputado Amaro Neto, que visa 

“estabelecer diretrizes para facilitar o acesso da 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

aos espaços de uso público em todo o Estado do 

Espírito Santo”, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º. Esta Lei tem por objetivo dispor 

sobre medidas relacionadas aos direitos 

das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida em todo o Estado 

do Espírito Santo, assegurando-lhes a 

melhoria de sua condição social em 

conformidade com a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. 
 

Art. 2º. O planejamento e a urbanização 

de vias públicas, parques, praças e 

demais espaços de uso público no 

Estado serão executados de forma a 

possibilitar o acesso da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Art. 3º. O banheiro para uso público 

localizado em paradas de ônibus 

intermunicipais e interestaduais, 

parques, praças e nos demais espaços de 

uso público no Estado será de fácil 

acesso para pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida e disporá de 

sanitários e lavatórios adaptados. 

 

Art. 4º. Fica estabelecido que toda faixa 

de pedestre, ou qualquer ponto de 

travessia, deverá possuir rampa de 

acesso nas calçadas que a margeia para 

uso de cadeirantes. 

 

Art. 5º. Nos espetáculos, conferências e 

festas populares realizados em praças, 

parques e nos demais espaços de uso 

público, será reservado espaço para 

pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 

Art. 6º. O espaço para recreação 

existente em área de lazer aberta ao 

público disporá de equipamentos e 

brinquedos adaptados para crianças com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Art. 7º. Deverão ser utilizados, para 

todas as determinações desta lei, os 

padrões estabelecidos pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 
 

“A presente proposição justifica-se na 

necessidade de implantação de políticas 

públicas voltadas a abolir a exclusão 

social das pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. A inclusão 

social é uma das medidas adotadas pela 

Lei Federal 13.146/2015 que se destina a 

assegurar e a promover o exercício dos 

direitos e garantias das pessoas com 

deficiência, visando à sua inclusão 

social em todo território nacional. 

A Convenção Internacional sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiência, 

promulgado na legislação pátria através 

do Decreto Federal nº 6.949, de 25 de 

agosto de 2009, tem como propósito 

“promover e assegurar o exercício pleno 

e equitativo de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais por 

todas as pessoas com deficiência e 

promover o respeito pela sua dignidade 

inerente”.   

Em afinco ao que dispõe tal legislação, 

de modo a assegurar plena integração 

das pessoas com deficiência no contexto 

social, a presente proposição visa 

assegurar a convivência integral dessas 

pessoas na sociedade. 

A inclusão social das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida se 
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concretiza através da elaboração de 

mecanismos capazes de adaptar os 

sistemas sociais públicos para o uso 

comum de pessoas com deficiência e as 

que não possuem deficiência. (...)” 
 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

art. 120 do Regimento Interno - Resolução nº 

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

admitiu a tramitação da proposição, entendendo, 

inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

A proposição foi protocolizada no dia 

11/11/2016 (fl. 02), e lida no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 16/11/2016 (fl. 02), e publicada no 

Diário do Poder Legislativo no dia 23/11/2016. 

A Diretoria de Redação juntou às fls. 10 dos 

autos estudo de técnica legislativa. 

O autor justifica o seu projeto às fl. 04/05. 

Assim, o presente Projeto de Lei veio a esta 

Comissão de Constituição e Justiça para exame e 

parecer na forma do disposto nos art. 41 do 

Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

É o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 

1.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  
 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por 

autoridade incompetente.  

A inconstitucionalidade formal orgânica 

decorre da inobservância da competência legislativa 

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

aqui, se a competência para elaboração do Projeto de 

Lei é da União, do Estado ou de Município. 

Dentro do panorama de distribuição de 

competências erigido pela CRFB/1988, em especial 

com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º e 25°, 

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 

estabelecer diretrizes para facilitar o acesso da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida aos 

espaços de uso público em todo o Estado do Espírito 

Santo, com vistas à inclusão social da pessoa com 

deficiência.  

Em relação à proteção ao deficiente, a 

CRFB/1988, em seu art. 24, XIV, estabelece a 

competência legislativa concorrente para tratar da 

matéria. In verbis:  

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e 

ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

XIV - proteção e integração social das 

pessoas portadoras de deficiência; (...) 

§ 1º No âmbito da legislação 

concorrente, a competência da União 

limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para 

legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas 

gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para 

atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal 

sobre normas gerais suspende a eficácia 

da lei estadual, no que lhe for contrário. 

 

Nesse sentido, a competência estadual é 

suplementar, cabendo à União a edição de normas 

gerais. Ou seja, sempre que a União já tiver editado 

norma geral a respeito do tema, aos Estados só resta a 

sua suplementação para atender às peculiaridades 

regionais ou o preenchimento de lacunas existentes na 

norma federal.  

Sobre o tema, a União editou a Lei n
o
. 

13.146/2015, norma geral que institui o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência que, dentre outros, estabelece 

como dever do Estado - aqui englobados os três entes 

federativos - assegurar à pessoa com deficiência, com 

prioridade, o direito à acessibilidade, entre outros, 

verbis: 

 

Art. 8
o 

É dever do Estado, da 

sociedade e da família assegurar à 

pessoa com deficiência, com 

prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, 

à paternidade e à maternidade, à 

alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à 

previdência social, à habilitação e à 

reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à cultura, ao desporto, 

ao turismo, ao lazer, à informação, à 

comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade, à convivência familiar e 

comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição Federal, da 

Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo e das leis e de 

outras normas que garantam seu 

bem-estar pessoal, social e econômico. 
 

Essa importante legislação também estabelece 

que: 

 

Art. 43. O poder público deve promover 
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a participação da pessoa com deficiência 

em atividades artísticas, intelectuais, 

culturais, esportivas e recreativas, com 

vistas ao seu protagonismo, devendo: 

(...) 

II - assegurar acessibilidade nos locais 

de eventos e nos serviços prestados 

por pessoa ou entidade envolvida na 

organização das atividades de que 

trata este artigo; (...) 

 

Art. 44. Nos teatros, cinemas, 

auditórios, estádios, ginásios de 

esporte, locais de espetáculos e de 

conferências e similares, serão 

reservados espaços livres e assentos 

para a pessoa com deficiência, de 

acordo com a capacidade de lotação da 

edificação, observado o disposto em 

regulamento. 

§ 1º Os espaços e assentos a que se 

refere este artigo devem ser distribuídos 

pelo recinto em locais diversos, de boa 

visibilidade, em todos os setores, 

próximos aos corredores, devidamente 

sinalizados, evitando-se áreas 

segregadas de público e obstrução das 

saídas, em conformidade com as normas 

de acessibilidade. 

(...) 

§ 3º Os espaços e assentos a que se 

refere este artigo devem situar-se em 

locais que garantam a acomodação de, 

no mínimo, 1 (um) acompanhante da 

pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida, resguardado o 

direito de se acomodar proximamente a 

grupo familiar e comunitário. 

§ 4º Nos locais referidos no caput deste 

artigo, deve haver, obrigatoriamente, 

rotas de fuga e saídas de emergência 

acessíveis, conforme padrões das 

normas de acessibilidade, a fim de 

permitir a saída segura da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, 

em caso de emergência. 

§ 5º Todos os espaços das edificações 

previstas no caput deste artigo devem 

atender às normas de acessibilidade 

em vigor. 

§ 6º As salas de cinema devem 

oferecer, em todas as sessões, recursos 

de acessibilidade para a pessoa com 

deficiência.  

(...) 
 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência 

reservou um título para tratar da acessibilidade. 

Destacam-se os seguintes dispositivos: 

 

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento 

das disposições desta Lei e de outras 

normas relativas à acessibilidade, 

sempre que houver interação com a 

matéria nela regulada: 

I - a aprovação de projeto  

 

arquitetônico e urbanístico ou de  

 

comunicação e informação, a fabricação 

de veículos de transporte coletivo, a 

prestação do respectivo serviço e a 

execução de qualquer tipo de obra, 

quando tenham destinação pública ou 

coletiva; 

(...) 

 

Art. 55. A concepção e a implantação 

de projetos que tratem do meio físico, 

de transporte, de informação e 

comunicação, inclusive de sistemas e 

tecnologias da informação e 

comunicação, e de outros serviços, 

equipamentos e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privado de 

uso coletivo, tanto na zona urbana 

como na rural, devem atender aos 

princípios do desenho universal, tendo 

como referência as normas de 

acessibilidade. 

§ 1º O desenho universal será sempre 

tomado como regra de caráter geral. 

§ 2º Nas hipóteses em que 

comprovadamente o desenho universal 

não possa ser empreendido, deve ser 

adotada adaptação razoável. 

(...) 

§ 5º Desde a etapa de concepção, as 

políticas públicas deverão considerar 

a adoção do desenho universal. 
 

Art. 56. A construção, a reforma, a 

ampliação ou a mudança de uso de 

edificações abertas ao público, de uso 

público ou privadas de uso coletivo 

deverão ser executadas de modo a 

serem acessíveis. 

§ 1º As entidades de fiscalização 

profissional das atividades de 

Engenharia, de Arquitetura e correlatas, 

ao anotarem a responsabilidade técnica 

de projetos, devem exigir a 

responsabilidade profissional declarada 

de atendimento às regras de 

acessibilidade previstas em legislação e 

em normas técnicas pertinentes. 

§ 2º Para a aprovação, o 

licenciamento ou a emissão de 

certificado de projeto executivo 

arquitetônico, urbanístico e de 

instalações e equipamentos 

temporários ou permanentes e para o 
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licenciamento ou a emissão de 

certificado de conclusão de obra ou de 

serviço, deve ser atestado o 

atendimento às regras de 

acessibilidade. (...) 

 

Art. 57. As edificações públicas e 

privadas de uso coletivo já existentes 

devem garantir acessibilidade à 

pessoa com deficiência em todas as 

suas dependências e serviços, tendo 

como referência as normas de 

acessibilidade vigentes. 

 

Art. 59. Em qualquer intervenção nas 

vias e nos espaços públicos, o poder 

público e as empresas concessionárias 

responsáveis pela execução das obras 

e dos serviços devem garantir, de 

forma segura, a fluidez do trânsito e a 

livre circulação e acessibilidade das 

pessoas, durante e após sua execução. 

 

Art. 60. Orientam-se, no que couber, 

pelas regras de acessibilidade 

previstas em legislação e em normas 

técnicas, observado o disposto na  Lei 

n
o
 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

n
o
. 10.257, de 10 de julho de 2001, e 

n
o
.12.587, de 3 de janeiro de 2012: 

I - os planos diretores municipais, os 

planos diretores de transporte e trânsito, 

os planos de mobilidade urbana e os 

planos de preservação de sítios 

históricos elaborados ou atualizados a 

partir da publicação desta Lei; 

II - os códigos de obras, os códigos de 

postura, as leis de uso e ocupação do 

solo e as leis do sistema viário; 

(...) 

§ 1º A concessão e a renovação de 

alvará de funcionamento para 

qualquer atividade são condicionadas 

à observação e à certificação das 

regras de acessibilidade. 

§ 2º A emissão de carta de habite-se 

ou de habilitação equivalente e sua 

renovação, quando esta tiver sido 

emitida anteriormente às exigências 

de acessibilidade, é condicionada à 

observação e à certificação das regras 

de acessibilidade. 
 

A Lei Federal n
o
. 10.098/2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, assim determina:  

 

Art. 3º O planejamento e a 

urbanização das vias públicas, dos 

parques e dos demais espaços de uso 

público deverão ser concebidos e 

executados de forma a torná-los 

acessíveis para todas as pessoas, 

inclusive para aquelas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida. (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015) 

Parágrafo único. O passeio público, 

elemento obrigatório de urbanização e 

parte da via pública, normalmente 

segregado e em nível diferente, destina-

se somente à circulação de pedestres e, 

quando possível, à implantação de 

mobiliário urbano e de vegetação. 

(Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015) 

 

Art. 4º As vias públicas, os parques e 

os demais espaços de uso público 

existentes, assim como as respectivas 

instalações de serviços e mobiliários 

urbanos deverão ser adaptados, 

obedecendo-se ordem de prioridade 

que vise à maior eficiência das 

modificações, no sentido de promover 

mais ampla acessibilidade às pessoas 

portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

Parágrafo único. Os parques de 

diversões, públicos e privados, devem 

adaptar, no mínimo, 5% (cinco por 

cento) de cada brinquedo e 

equipamento e identificá-lo para 

possibilitar sua utilização por pessoas 

com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, tanto quanto tecnicamente 

possível. (Incluído pela Lei nº 11.982, 

de 2009) 
 

Art. 5º O projeto e o traçado dos 

elementos de urbanização públicos e 

privados de uso comunitário, nestes 

compreendidos os itinerários e as 

passagens de pedestres, os percursos 

de entrada e de saída de veículos, as 

escadas e rampas, deverão observar 

os parâmetros estabelecidos pelas 

normas técnicas de acessibilidade da 

Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT. 
 

Art. 6º Os banheiros de uso público 

existentes ou a construir em parques, 

praças, jardins e espaços livres 

públicos deverão ser acessíveis e 

dispor, pelo menos, de um sanitário e 

um lavatório que atendam às 

especificações das normas técnicas da 

ABNT. 
 

Por fim, a Lei n
o
. 10.257/2001 (Estatuto da 

Cidade) estabelece que: 
 

Art. 41. (...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11982.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11982.htm#art2
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§ 3º As cidades de que trata o caput 

deste artigo devem elaborar plano de 

rotas acessíveis, compatível com o 

plano diretor no qual está inserido, 

que disponha sobre os passeios 

públicos a serem implantados ou 

reformados pelo poder público, com 

vistas a garantir acessibilidade da 

pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida a todas as rotas e 

vias existentes, inclusive as que 

concentrem os focos geradores de 

maior circulação de pedestres, como 

os órgãos públicos e os locais de 

prestação de serviços públicos e 

privados de saúde, educação, 

assistência social, esporte, cultura, 

correios e telégrafos, bancos, entre 

outros, sempre que possível de 

maneira integrada com os sistemas de 

transporte coletivo de passageiros. 

 

Assim, constata-se que a União já estabeleceu 

normas gerais a respeito dos mesmos assuntos 

abordados pela presente proposição, conforme abaixo: 

 

- Art. 2º. da proposição: norma geral 

editada pela União - arts. 54, 55, 56 e 

57 do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência; 

- Art. 3º. da proposição: norma geral 

editada pela União - art. 6º. da Lei 

Federal n
o
. 10.098/2000); 

- Art. 4º. da proposição: norma geral 

editada pela União - art. 5º. da Lei 

Federal n
o
. 10.098/2000 e §3º. do art. 41 

da Lei n
o
. 10.257/2001; 

- Art. 5º. da proposição: norma geral 

editada pela União - art. 44 do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência; 

- Art. 6º. da proposição: norma geral 

editada pela União - art. 4º. da Lei 

Federal n
o
. 10.098/2000 da proposição. 

 

- Art. 7º. da proposição: norma geral 

editada pela União - art. 5º. e 6º. da Lei 

Federal n
o
. 10.098/2000 da proposição. 

 

Verifica-se assim, que a União já editou 

normas gerais que tratam do mesmo tema do Projeto 

de Lei n
o
. 328/2016, dentro da competência que lhe 

foi atribuída pelo § 1º. do art. 24 da CRFB/1988. A 

matéria da presente proposição não suplementa nem 

preenche os vazios da norma federal vigente, no que 

seria o campo de competência estadual estabelecido 

pelo §2º. do art. 24 da Constituição Federal. Por essa 

razão, tem-se que a matéria do Projeto de Lei n
o
. 

328/2016 é formalmente inconstitucional e, também, 

desnecessária, pois as normas federais supra citadas 

já garantem todos os direitos da pessoa com 

deficiência sobre os quais a proposição ora em 

análise pretende dispor. 

Portanto, em que pese a nobre intenção do 

autor, conclui-se que não pode o Estado do Espírito 

Santo exercer competência legislativa para tratar da 

matéria alvo do Projeto de Lei n
o
. 328/2016, sob pena 

de incorrer em vício insanável de 

inconstitucionalidade formal, por invasão de 

competência legislativa da União (art. 24, XIV § 1º 

da CF/1988). 

Neste ponto, é pertinente trazer ainda algumas 

importantes jurisprudências do Supremo Tribunal 

Federal, que, em nossa opinião corretamente 

privilegiam o direito material das pessoas com 

deficiência sobre outros aspectos formais, quando da 

análise da competência para legislar sobre o tema: 

 

EMENTA Ação direta de 

inconstitucionalidade. Lei nº 10.820/92 

do Estado de Minas Gerais, que dispõe 

sobre adaptação dos veículos de 

transporte coletivo com a finalidade 

de assegurar seu acesso por pessoas 

com deficiência ou dificuldade de 

locomoção. Competência legislativa 

concorrente (art. 24., XIV, CF). 

Atendimento à determinação 

constitucional prevista nos arts. 227, § 

2º, e 244 da Lei Fundamental. 

Improcedência. 1. A ordem 

constitucional brasileira, inaugurada 

em 1988, trouxe desde seus escritos 

originais a preocupação com a 

proteção das pessoas portadoras de 

necessidades especiais, construindo 

políticas e diretrizes de inserção nas 

diversas áreas sociais e econômicas da 

comunidade (trabalho privado, serviço 

público, previdência e assistência 

social). Estabeleceu, assim, nos arts. 

227, § 2º, e 244, a necessidade de se 

conferir amplo acesso e plena 

capacidade de locomoção às pessoas 

com deficiência, no que concerne tanto 

aos logradouros públicos, quanto aos 

veículos de transporte coletivo, 

determinando ao legislador ordinário a 

edição de diplomas que estabeleçam as 

formas de construção e modificação 

desses espaços e desses meios de 

transporte. 2. Na mesma linha 

afirmativa, há poucos anos, 

incorporou-se ao ordenamento 

constitucional a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, primeiro 

tratado internacional aprovado pelo 

rito legislativo previsto no art. 5º, § 3º, 

da Constituição Federal, o qual foi 

internalizado por meio do Decreto 



46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de junho de 2017 

Presidencial nº 6.949/2009. O art. 9º da 

convenção veio justamente reforçar o 

arcabouço de proteção do direito de 

acessibilidade das pessoas com 

deficiência. 3. Muito embora a 

jurisprudência da Corte seja rígida 

em afirmar a amplitude do conceito 

de trânsito e transporte para fazer 

valer a competência privativa da 

União (art. 22, XI, CF), prevalece, no 

caso, a densidade do direito à 

acessibilidade física das pessoas com 

deficiência (art. 24, XIV, CF), em 

atendimento, inclusive, à 

determinação prevista nos arts. 227, § 

2º, e 244 da Lei Fundamental, sem 

preterir a homogeneidade no 

tratamento legislativo a ser 

dispensado a esse tema. Nesse sentido, 

há que se enquadrar a situação 

legislativa no rol de competências 

concorrentes dos entes federados. 

Como, à época da edição da legislação 

ora questionada, não havia lei geral 

nacional sobre o tema, a teor do § 3º do 

art. 24 da Constituição Federal, era 

deferido aos estados-membros o 

exercício da competência legislativa 

plena, podendo suprir o espaço 

normativo com suas legislações locais. 

4. A preocupação manifesta no 

julgamento cautelar sobre a ausência de 

legislação federal protetiva hoje se 

encontra superada, na medida em que a 

União editou a Lei nº 10.098/2000, a 

qual dispõe sobre normas gerais e 

critérios básicos de promoção da 

acessibilidade das pessoas com 

deficiência. Por essa razão, diante da 

superveniência da lei federal, a 

legislação mineira, embora 

constitucional, perde a força normativa, 

na atualidade, naquilo que contrastar 

com a legislação geral de regência do 

tema (art. 24, § 4º, CF/88). 5. Ação 

direta que se julga improcedente. ADI 

903 / MG - MINAS GERAIS. AÇÃO 

DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI. 

Julgamento:  22/05/2013.  Órgão 

Julgador:  Tribunal Pleno. PUBLIC 07-

02-2014 

 

Ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. PRETENSÃO 

DE DETERMINAÇÃO À 

PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO PARA O TRANSPORTE 

GRATUITO DE PESSOAS 

PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

MENTAL. IMPROVIMENTO AO 

RECURSO. I - Nos termos do art. 203, 

IV, da Constituição Federal, ‘a 

assistência social será prestada a quem 

dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivos (…) a habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária; (...)’. O 

transporte dos deficientes físicos 

promove a sua integração à vida 

comunitária e o Colendo Supremo 

Tribunal Federal através de seu 

venerando Tribunal Pleno, julgando a 

ADI 3768/DF, na qual foi relatora a 

eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, 

em julgamento de 19/09/2007, 

conforme DJ de 20-10-2007, afastou a 

exigência de fonte de custeio quando 

se trata de transporte capaz de 

viabilizar a concretização da 

dignidade da pessoa humana e de seu 

bem-estar. Fundamentando-se 

diretamente na Constituição Federal, 

o direito ao transporte gratuito de 

deficientes afasta a necessidade de 

fonte de custeio; II - Ademais, 

‘qualquer cidadão sabe que, 

independentemente da quantidade de 

pessoas que utilizam o transporte 

público, ele deverá ser prestado em 

horários pré-determinados pela 

Administração. O custo desta 

operacionalização é estável. O que se 

quer demonstrar é que a empresa não 

tem um custo maior por estar 

transportando pessoas idosas. O 

transporte encontra-se ali, disponível, 

com o custo já estabelecido.’ III - Os 

deficientes físicos ‘não são em número 

suficiente para aniquilar os ganhos 

dos empresários’ e as empresas não 

têm um custo maior pelo fato de 

transportá-los, sobretudo a Apelante 

que já vinha concedendo a gratuidade 

nos transportes coletivos a 652 pessoas 

portadoras de deficiência mentar sem 

previsão de fonte de custeio; IV - 

Improvimento ao recurso.” 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.AI 

847845 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO. 

AG.REG. NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. Relator(a):  Min. 

LUIZ FUX. Julgamento:  11/12/2012. 

Órgão Julgador:  Primeira Turma. 

PUBLIC 08-02-2013 
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EMENTA: AÇÃO 

DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, 

INTERESTADUAL E 

INTERNACIONAL DE 

PASSAGEIROS - ABRATI. 

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

N. 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994, 

QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS 

PESSOAS PORTADORAS 

DEDEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE 

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA 

ORDEM ECONÔMICA, DA 

ISONOMIA, DA LIVRE 

INICIATIVA E DO DIREITO DE 

PROPRIEDADE, ALÉM DE 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE 

FONTE DE CUSTEIO (ARTS. 1º, 

INC. IV, 5º, INC. XXII, E 170 DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA): 

IMPROCEDÊNCIA. (...). 3. Em 

30.3.2007, o Brasil assinou, na sede 

das Organizações das Nações Unidas, 

a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, bem como 

seu Protocolo Facultativo, 

comprometendo-se a implementar 

medidas para dar efetividade ao que 

foi ajustado. 4. A Lei n. 8.899/94 é 

parte das políticas públicas para 

inserir os portadores de necessidades 

especiais na sociedade e objetiva a 

igualdade de oportunidades e a 

humanização das relações sociais, em 

cumprimento aos fundamentos da 

República de cidadania e dignidade 

da pessoa humana, o que se concretiza 

pela definição de meios para que eles 

sejam alcançados. 5. Ação Direta de 

Inconstitucionalidade julgada 

improcedente. ADI 2649 / DF - 

DISTRITO FEDERAL. AÇÃO 

DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA. 

Julgamento:  08/05/2008. Órgão 

Julgador:  Tribunal Pleno. PUBLIC 17-

10-2008 
 

Destaca-se que as jurisprudências acima (e as 

respectivas normas estaduais e distritais atacadas) são 

anteriores à entrada em vigor da Lei Federal n
o
. 

13.146/2015. Essa importante norma veio garantir, na 

esfera federal e de maneira mais abrangente do que 

esparsas legislações estaduais, os direitos da pessoa 

com deficiência. 

Portanto, destacamos que consideramos a 

proposição inconstitucional por invasão de 

competência legislativa da União tão somente porque 

esta última, no exercício da competência legislativa 

que lhe foi atribuída pelo art. 24, §1º. da CRFB/1988, 

já editou normas gerais sobre todos os temas trazidos 

pela presente proposição. Dito de outro modo, toda a 

matéria do Projeto de Lei n
o
. 328/2016 já foi regulada 

pela União, de forma que a presente proposição não 

traz novidades nem preenche lacunas das normas 

federais; apenas traz as mesmas diretrizes já 

positivadas em nosso ordenamento jurídico federal. 

Enfim, são estes os aspectos que acarretam a 

inconstitucionalidade formal da proposição. 

Deixa-se, assim, de mencionar os demais aspectos da 

presente proposição, nos termos do art. 9º., §5º. do 

Ato n
o
. 2.517/2008 (alterado pelo Ato n

o
. 

1.886/2015). 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, do 

Projeto de Lei nº 328/2016, de autoria do Deputado 

Amaro Neto. 

Ex positis, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão o seguinte: 

 

PARECER N.º 158/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE, do Projeto 

de Lei nº 328/2016, de autoria do Deputado Amaro 

Neto. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

GILSON LOPES 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - 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 157/2017 

 

Projeto de Lei Complementar nº 2/2017 

Autor : Deputado Estadual Esmael de Almeida. 

Ementa: “Insere os §§ 3º e 4º no artigo 148 da Lei 

Complementar nº 46, de 31.01.1994. 

 

RELATÓRIO 
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Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 

002/2017, de autoria do Deputado Esmael, que 

“Insere os §§ 3º e 4º no artigo 148 da Lei 

Complementar nº 46, de 31.01.1994, “que pretende 

garantir ao servidor que adotar menor de idade a 

licença paternidade, mediante requerimento e cópia 

da certidão de nascimento, do termo de guarda 

judicial ou do termo de adoção, e que essa licença 

paternidade concedida ao servidor, na forma do 

caput do presente artigo, poderá ser prorrogada a 

requerimento em até dois dias úteis após o 

nascimento, pelo prazo de mais quinze dias, de forma 

ininterrupta e adicional aos cinco dias inicialmente 

concedidos”. 

O projeto foi protocolado no dia 24/01/2017, 

lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

14/02/2017 e publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 21/02/2017 (fl. 10).  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

art. 120 do Regimento Interno - Resolução nº 

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

não admitiu a tramitação da proposição, em face de 

sua inconstitucionalidade, por infringência ao art. 

63, parágrafo único, III e IV da Carta Estadual. O 

Autor da proposição recorreu do despacho, sendo o 

mesmo deferido e encaminhado a esta Comissão de 

Constituição e Justiça para análise. 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de 

Técnica Legislativa da fl. 09, ofertando sugestões à 

redação proposta, sem alteração no projeto. 

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, conforme dispõe o 

art. 41 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento 

Interno desta Assembleia Legislativa). 

É o relatório.  

 

PARECER DO RELATOR 

 

Constitucionalidade Formal 
 

A inconstitucionalidade formal verifica-se 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade por vício 

formal é conhecida pelos nomes de 

inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade 

propriamente dita, e inconstitucionalidade formal por 

violação a pressupostos do ato. 

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). 

A infringência 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. 

Sendo assim, no presente caso verifica-se que 

as disposições normativas do projeto, demonstra que 

a iniciativa é de competência privativa do Chefe do 

Executivo. (Art.61 CF c/c art.63, parágrafo único da 

CE). Frise-se que as matérias relacionadas ao 

funcionamento e atribuições de órgãos do Poder 

Executivo devem ser inseridas em norma cuja 

iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo. 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal do 

projeto em análise, não sendo possível ser sanadas 

por meio de emendas, em face de que a essência do 

projeto cria novas obrigações a Secretarias e órgãos 

do Governo do Estado. 

O princípio constitucional da reserva da 

administração impede a ingerência normativa do 

Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 

competência administrativa do Poder Executivo. 

 

STF - SEGUNDO AG.REG. NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO ARE 710030 PI (STF) 

Data de publicação: 19/08/2013 

Ementa: Ementa: SEGUNDO AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROGRAMA DE 

DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - 

PDV. LEI 4.865/1996 DO ESTADO DO 

PIAUÍ. ANULAÇÃO DE ADESÕES E 

DE ATOS DE DEMISSÃO E 

REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES 

POR MEIO DE DECRETO 

LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

INVASÃO DE COMPETÊNCIA 

ESPECÍFICA DO PODER 

EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 

I - A jurisprudência desta Corte firmou-

se no sentido da impossibilidade de o 

Poder Legislativo, por meio de decreto 

legislativo, interferir em ato espontâneo 

de adesão dos servidores públicos ao 

Programa de Desligamento Voluntário - 

PDV, instituído pela Lei 4.865/1996 do 

Estado do Piauí, e determinar a 

reintegração dos servidores, porquanto 

tal conduta implicaria invasão em 

competência específica do Poder 

Executivo que dá cumprimento à 

legislação própria instituidora do 

aludido programa. Precedentes. II - 

Agravo regimental improvido. 
 

Em virtude do princípio da separação e 

independência dos poderes (art.2º CF), o ato 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23961096/segundo-agreg-no-recurso-extraordinario-com-agravo-are-710030-pi-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23961096/segundo-agreg-no-recurso-extraordinario-com-agravo-are-710030-pi-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23961096/segundo-agreg-no-recurso-extraordinario-com-agravo-are-710030-pi-stf
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normativo do Poder Legislativo, de autoria 

parlamentar, não pode trazer repercussão sobre 

organização administrativa e pessoal da 

administração do Poder Executivo, e de seus 

servidores, sendo competência privativa do 

Governador do Estado, fazendo dele o único 

legitimado a deflagrar o processo legislativo. 

Havendo, assim, na presente proposição, vício de 

inconstitucionalidade formal subjetiva. 

Conforme entendimento consolidado do 

Supremo Tribunal Federal, os Estados-membros, em 

tema de processo legislativo, deve observância à 

sistemática adotada pela Constituição Federal 

(princípio da simetria). Neste sentido, segue ementa 

de acórdão proferido por aquela Egrégia Corte: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO 

DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA 

DE LEITURA DE JORNAIS E 

PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A 

SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS 

DA REDE OFICIAL E PARTICULAR 

DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. 

Iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo Estadual para legislar sobre 

organização administrativa no âmbito do 

Estado. 2. Lei de iniciativa 

parlamentar que afronta o art. 61, § 

1º, inc. II, alínea e, da Constituição da 

República, ao alterar a atribuição da 

Secretaria de Educação do Estado de 

Alagoas. Princípio da simetria 

federativa de competências. 3. 

Iniciativa louvável do legislador 

alagoano que não retira o vício formal 

de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. 

Ação direta de inconstitucionalidade 

julgada procedente. 

 

Consta a inviabilidade de ser de iniciativa 

parlamentar, por infringência ao comando 

constitucional, pela própria ordem normativa 

constante da proposição, que demanda normatização 

de natureza de Regime Jurídico dos servidores 

públicos estaduais. A jurisprudência é uníssona 

quanto ao tema, in verbis: 

 

TJ-SC - Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ADI 211320 SC 

2000.021132-0 (TJ-SC) 

Data de publicação: 06/12/2006 

Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO 

DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ESTADUAL CRIANDO NOVAS 

ATRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 

ESTADO. NORMA DE INICIATIVA 

PRIVATIVA DO CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO. PROJETO DE 

GÊNESE PARLAMENTAR. 

VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 32, 50 , § 

2º , VI, e 71 , II e IV , A, DA 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL . 

INCONSTITUCIONALIDADE 

MANIFESTA. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. As leis que interferem 

diretamente nas atribuições das 

secretarias e dos órgãos administrativos 

estaduais, gerando maiores despesas aos 

cofres públicos, são de competência 

privativa do chefe do Poder Executivo. 

A ofensa a tal preceito acarreta 

insanável vício de inconstitucionalidade 

da norma, por usurpação de 

competência e, conseqüentemente, 

vulneração do princípio da separação de 

poderes (CE, arts. 32, 50, § 2º, VI, e 71, 

II e IV, a). 

 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, 

em consonância com a Constituição Federal, atribui 

exclusivamente ao Governador do Estado a 

competência para propor leis sobre organização 

administrativa do Poder Executivo Estadual e de seus 

servidores também, in verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado às 

leis que disponham sobre: 

(...); 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder 

Executivo, seu regime jurídico, 

provimento dos cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a 

inatividade. 
 

Em vista de todas essas razões, em que pese 

o nobre intuito do legislador em promover uma maior 

proteção dos servidores públicos nos direitos a 

licença a paternidade, verifica-se a ingerência do 

Poder Legislativo no âmbito de atribuições 

institucionais do Executivo, revestindo-se, 

consequentemente, de inconstitucionalidade formal o 

Projeto de Lei Complementar n
o
. 2/2017. 

Sendo assim, em face dos vícios de 

inconstitucionalidade apontados, dá-se, nos termos do 

parágrafo 5º, do artigo 9º do Ato nº 2.517/2008, por 

prejudicado o exame dos demais aspectos da 

http://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5639673/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-211320-sc-2000021132-0
http://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5639673/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-211320-sc-2000021132-0
http://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5639673/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-211320-sc-2000021132-0
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Proposição. 

Em face do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, conclui-se no sentido de que 

a proposição não merece prosperar, pois se trata de 

matéria de iniciativa do Poder Executivo Estadual, e 

desta forma, opina-se pela 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei Complementar n.º 002/2017, de 

autoria do Deputado ESMAEL DE ALMEIDA, e 

consequentemente pela MANUTENÇÃO DO 

DESPACHO DENEGATÓRIO DA MESA 

DIRETORA.  
Ex positis, propomos aos nossos Pares desta 

importante Comissão Permanente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo o seguinte: 

 

PARECER N.º 157/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 

Complementar nº 2/2017, de autoria do Deputado 

Esmael de Almeida, e consequentemente pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO da Mesa Diretora. 

 

Sala das Comissões, 06 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

GILSON LOPES 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - 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 173/2017 

 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei Complementar nº 17/2017, 

oriundo da Mensagem nº 01/2017, do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre 

os cargos de provimento efetivo de Assistente 

Técnico e Analista Administrativo do quadro de 

pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo - TCEES, e dá outras providências, foi lido na 

Sessão Ordinária do dia 05.6.2017 e publicado no 

Diário do Poder Legislativo do dia 06.6.2017, às 

páginas 05 a 10. 

Tendo sido aprovado na Sessão Ordinária do 

dia 06.6.2017 o requerimento para sua tramitação em 

urgência, o Projeto foi inserido na Ordem do Dia da 

Sessão Ordinária do dia 07.6.2017, recebendo, a 

partir de então, o Parecer oral da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

pela constitucionalidade e legalidade, com adoção de 

emenda supressiva e os Pareceres orais das 

Comissões de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos e de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, ambos 

pela aprovação, na forma do Parecer oral da 

Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei Complementar nº 17/2017 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. 

Este é o Relatório. 

 

EMENDA SUPRESSIVA CONSTANTE 

NOS PARECERES ORAIS DAS COMISSÕES 

PERMANENTES QUE ANALISARAM A 

MATÉRIA, APROVADA  PELO PLENÁRIO, 

CONFORME ACIMA EXPOSTO: 

 

Fica suprimido o parágrafo único do artigo 4º 

do Projeto de Lei Complementar nº 17/2017. 

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: 
 

PARECER N.º 173/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela aprovação da redação final do Projeto de Lei 

Complementar nº 17/2017, de autoria do Tribunal 

de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES, 

oriundo da Mensagem nº 01/2017, na forma que 

segue: 
 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

17/2017 
 

Dispõe sobre os cargos de 

provimento efetivo de Assistente 

Técnico e Analista Administrativo do 

Quadro de Pessoal do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo - 

TCEES, e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica reativada a carreira de Assistente 

Técnico no Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo - TCEES, ficando revogado o art. 13 da Lei 

Complementar nº 660, de 19 de dezembro de 2012. 

 

Parágrafo único. Para os futuros 

provimentos do cargo efetivo de Assistente Técnico, 

integrante do Quadro de Pessoal do TCEES, passar-

se-á a exigir a conclusão de curso superior 

reconhecido pelo MEC, conforme definido no edital 

do concurso. 

 

Art. 2º O art. 1º da Lei Complementar nº 

660, de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º Fica criado o cargo de 

provimento efetivo de Analista 

Administrativo do Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo - 

TCEES, com jornada de trabalho de 

30 (trinta) horas semanais, cujas 

atribuições, requisitos e quantitativo 

de vagas estão descritos no Anexo I 

desta Lei Complementar. 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 3º O servidor ocupante do cargo de 

provimento efetivo de Analista Administrativo do 

TCEES a que se refere o art. 1º da Lei Complementar 

nº 660, de 2012, cujo ingresso foi anterior à data de 

publicação desta Lei, passa a ter a jornada de trabalho 

de 30 (trinta) horas semanais. 

 

Art. 4º Os cargos de Auxiliar de Serviço, 

vagos ou que vierem a vagar a partir da vigência  

 

desta Lei Complementar serão convertidos em cargos 

de provimento efetivo de Analista Administrativo até 

28 de fevereiro de 2018, e, após esta data, 

alternadamente, entre Analista Administrativo e 

Assistente Técnico. 
 

Art. 5º As atribuições e competências dos 

Cargos de Provimento em Comissão de Secretário 

Adjunto das Sessões, Secretário Adjunto de Controle 

Externo, Chefe da Consultoria Jurídica, Secretário da 

Escola de Contas Públicas, Chefe de Gabinete de 

Conselheiro, Assessor de Nível Superior de Gabinete, 

Auxiliar de Gabinete e Adjunto de Gabinete, todos do 

Quadro de Pessoal do TCEES são aquelas fixadas 

nos termos do ANEXO I desta Lei. 

 

Art. 6º Os titulares do cargo de Auditor de 

que trata o § 5º do art. 74 da Constituição Estadual, 

os quais, nos termos do texto constitucional, 

substituem os Conselheiros e exercem as demais 

atribuições da judicatura, presidindo processos e 

relatando-os com proposta de decisão, segundo o que 

dispõe o art. 29 da Lei Complementar nº 621, de 08 

de março de 2012, também serão denominados 

Conselheiros-Substitutos. 

 

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.” 

 

Sala das Sessões, 12 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNADES 

Presidente/Relator 

MARCELO SANTOS 

ESMAEL  DE ALMEIDA 

LUZIA TOLEDO 

 

ANEXO I 

 

CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DAS 

SESSÕES (Criado pela Lei nº 8.065, de 1º de julho 

de 2005) 
 

Sumário de atividades: 

 

Substituir o Secretário Geral das Sessões e 

coordenar os trabalhos das sessões plenárias do 

Tribunal de Contas e dirigir, orientar e controlar os 

serviços da Secretaria das Sessões do Tribunal de 

Contas. 

 

Atividades detalhadas: 
 

a. Auxiliar o Secretário a analisar os 

processos que farão parte das pautas a serem 

elaboradas; 

b. Auxiliar o Secretário a elaborar e organizar 

as pautas de julgamento, encaminhando-as para 

publicação; 

c. Auxiliar o Secretário a disponibilizar as 

pautas de julgamento no site do Tribunal; 

d. Auxiliar o Secretário analisar os processos 

que fazem parte da pauta de julgamento, para 

preparação das sessões; 

e. Auxiliar o Secretário analisar a elaborar as 

ementas em sistema informatizado específico para 

decisões plenárias; 

f. Auxiliar o Secretário analisar os processos 

julgados para elaborar as decisões plenárias; 

g. Auxiliar o Secretário a elaborar as decisões 

de acordo com o que foi decidido em plenário; 

h. Auxiliar o Secretário reanalisar o processo 

julgado e revisar a decisão elaborada; 

i. Auxiliar o Secretário na correção, 

finalização e publicação do julgado; 

j. Auxiliar o Secretário na elaboração das atas 

das sessões plenária com base no arquivo da unidade 

de taquigrafia; 

k. Auxiliar o Secretário a encaminhar as atas 

das sessões aos participantes (Membros do respectivo 
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colegiado) para aprovação em sessão posterior; 

l. Auxiliar o Secretário na consulta dos 

setores responsáveis sobre a criação ou extinção de 

fiscalizados para atualização da relação da 

distribuição anual; 

m. Auxiliar o Secretário a organizar e 

atualizar arquivo da distribuição anual dos 

fiscalizados; 

n. Auxiliar o Secretário a elaborar 

documentos da distribuição anual e encaminhar para 

homologação em sessão plenária e posterior 

publicação; 

o. Auxiliar o Secretário a acompanhar e 

direcionar a execução das atividades de registro e 

publicação; 

p. Auxiliar o Secretário a assessorar 

tecnicamente os membros do TCEES, fiscalizados e 

demais interessados; 

q. Esclarecer dúvidas relacionadas aos 

assuntos do setor encaminhadas pelas demais 

unidades do Tribunal; 

r. Auxiliar o Secretário subsidiar a 

Presidência com informações relacionadas às 

atividades da unidade para subsidiar a tomada de 

decisões; 

s. Auxiliar o Secretário a elaborar dados 

estatísticos para auxiliar o planejamento estratégico, 

encaminhando-os às unidades envolvidas; 

t. Auxiliar o Secretário monitorar a 

veracidade das informações contidas no site do 

TCEES. 

u. Auxiliar o secretário acompanhar a 

uniformização de entendimentos dos julgados do 

TCEES; 

v. Auxiliar o Secretário no planejamento e 

direcionamento das rotinas da unidade para atender 

ao sistema Planejamento Estratégico; 

x. Substituir o Secretário em eventuais 

ausências. 

 

CARGO: SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

CONTROLE EXTERNO (Criado pela Lei nº 

7.722, de 14 de janeiro de 2004) 

 

Atividades detalhadas: 

 

a. Apoiar a Secretaria Geral de Controle 

Externo no exercício de suas competências 

estratégicas; 

b. Coordenar o planejamento das atividade da 

Unidade; 

c. Avaliar a produção das ações de controle 

externo; 

d. Acompanhar a gestão do conhecimento das 

ações de controle externo; 

e. Avaliar, supervisionar e monitorar as ações 

das unidades técnicas integrantes de sua estrutura; 

f. Orientar de forma sistemática as unidades 

técnicas integrantes de sua estrutura. 
 

CARGO: CHEFE DE CONSULTORIA 

JURÍDICA (Criado pela Lei nº 7.722, de 14 de 

janeiro de 2004) 

 

Atividades detalhadas: 

 

a. Garantir a prestação de Consultoria 

Jurídica à Presidência e demais unidades do TCEES; 

b. Assegurar a realização das defesas em 

audiências judiciais; 

c. Prestar informações e subsidiar a 

Procuradoria Geral do Estado (órgão de 

representação judicial) nas demandas judiciais de 

interesse deste Tribunal de Contas e representar o 

Tribunal de Contas judicialmente em caráter 

excepcional; 

d. Emitir parecer jurídico nos procedimentos 

administrativos de contratações e nos processos 

internos que envolvam interesse dos servidores deste 

Tribunal de Contas, sempre que demandado; 

e. Assessorar a elaboração de minutas de 

projetos de leis ou de resoluções de interesse do 

Tribunal de Contas; 

f. Participar das reuniões do Comitê Técnico; 

g. Exercer outras atividades correlatas e/ou 

compatíveis com o cargo inerentes ao exercício da 

advocacia em prol do Tribunal de Contas. 

 

CARGO: SECRETÁRIO DA ESCOLA 

DE CONTAS PÚBLICAS 

 

Sumário de atividades: 

 

Gerenciamento e coordenação de todas as 

atividades de planejamento, execução e controle de 

ações relacionadas à formação, capacitação e 

aperfeiçoamento dos servidores do Tribunal, e 

orientação aos jurisdicionados; coordenação e a 

manutenção do acervo bibliográfico; o planejamento, 

a coordenação e execução das ações relacionadas à 

realização de eventos pelo Tribunal de Contas ou que 

deles participe. 

 

Atividades detalhadas: 
 

a. Definir, formalizar, disseminar e 

acompanhar o cumprimento das diretrizes da Política 

de Educação Corporativa (PEC) junto às unidades; 

b. Garantir a atualização anual e 

disseminação das Normas Internas do Sistema de 

Educação Corporativa e Biblioteca; 

c. Garantir a elaboração e o gerenciamento 

do Plano Anual de Ações Educacionais para 

servidores e jurisdicionados, de acordo com as 

demandas específicas; 

d. Garantir o gerenciamento do Ensino a 

Distância (EAD); 

e. Analisar e consolidar os resultados 

alcançados pela Escola de Conta Públicas; 

f. Garantir a organização e atualização da 

Biblioteca; 

g. Garantir a elaboração e envio de relatórios 
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de gestão da unidade; 

h. Garantir a logística dos eventos realizados 

pela Escola de Contas. 

 

CARGO: CHEFE DE GABINETE DE 

CONSELHEIRO (Criado pela Resolução Ales nº 

1.996, de 07 de junho de 2001) 

 

Sumário de atividades: 

 

Coordenar a execução de atividades de 

natureza técnica e de natureza administrativa a cargo 

de Gabinete de Conselheiro no desempenho do 

controle das finanças públicas pelo Tribunal de 

Contas. 

 

Atividades detalhadas: 
 

a. Coordenar e supervisionar o 

desenvolvimento das atividades dos servidores do 

Gabinete, para garantir a boa qualidade dos trabalhos; 

b. Assessorar o Conselheiro em todos os 

processos afetos a sua relatoria; 

c. Assistir o Conselheiro no controle interno 

da legalidade administrativa dos atos a serem por ele 

praticado ou já efetivado no âmbito de seu gabinete, e 

sobre seus colaboradores; 

d. Coordenar o processo de planejamento 

estratégico no âmbito do Gabinete, zelando pelo 

cumprimento das metas; 

e. Contribuir no processo de auto avaliação 

do Programa Gestão Pública, bem como 

comprometer-se na implantação do Plano de 

Melhoria da Gestão; 

f. Participar das reuniões do comitê técnico 

quando designado pelo Conselheiro; 

g. Participar de reuniões dos comitês, bem 

como das administrativas e técnicas, sempre que 

solicitado pelas áreas competentes; 

h. Acompanhar as sessões plenárias a fim de 

assessorar o Conselheiro; 

i. Organizar a pauta de julgamento e dar os 

encaminhamentos necessários; 

j. Planejar com a equipe as atividades de 

forma a garantir o cumprimento da missão e a 

execução dos produtos da matriz de negócio; 

k. Responsabilizar-se pela guarda e 

conservação dos bens patrimoniais de uso comum do 

Gabinete e realizar o controle do material; 

l. Elaborar e revisar documentos específicos 

do Conselheiro; 

m. Atender ao público e encaminhá-lo aos 

assessores e assistentes quando necessário, mantendo 

registro do atendimento e relatando ao Conselheiro; 

n. Fiscalizar o cumprimento dos prazos 

previstos no macrofluxo e controlar os termos de 

alerta recebidos; 

o. Representar o Gabinete nas reuniões de 

natureza administrativa, técnica e social; 

p. Assinar, de ordem ou por ato de delegação 

do Conselheiro, expedientes de comunicação de 

decisões ou despachos, bem como citação ou 

notificação dos interessados; 

q. Monitorar o controle de prazos executado 

pelo setor competente em ofícios e mensagens 

expedidas nos processos. 

 

CARGO: ASSESSOR DE NÍVEL 

SUPERIOR DE GABINETE (Criado pela 

Resolução Ales nº 1.996, de 07 de junho de 2001) 

 

Sumário de atividades: 

 

Assessorar na execução de atividades de 

natureza técnica e de natureza administrativa a cargo 

do Gabinete de Conselheiro no desempenho do 

controle das finanças públicas pelo Tribunal de 

Contas. 

 

Atividades detalhadas: 

 

a. Assessorar diretamente o Conselheiro; 

b. Coordenar e fazer as tarefas operacionais 

específicas do Gabinete do Conselheiro; 

c. Assistir ao Conselheiro durante as sessões 

plenárias; 

d. Assessorar o desenvolvimento dos 

métodos e rotinas de trabalho pertinentes ao Gabinete 

de Conselheiro; 

e. Realizar estudos, pesquisas e 

levantamentos que forneçam subsídios à formulação 

de relatórios e votos pertinentes a Conselheiro; 

f. Assessorar e orientar a coleta, seleção, 

armazenagem e provimento de informações 

econômicas, financeiras, jurídicas, contábeis e 

administrativas do Gabinete de Conselheiro; 

g. Acompanhar, quando solicitado, e assistir 

ao Conselheiro em eventos de qualquer natureza; 

h. Assessorar na redação final das decisões 

do Tribunal de Contas; 

i. Assessorar a elaboração de trabalhos 

preparatórios destinados à participação de 

Conselheiro em congressos e conclaves; 

j. Zelar pelo eficiente cumprimento das 

normas internas, pelos documentos e pelo patrimônio 

do Tribunal de Contas; 

k. Exercer outras atividades correlatas e/ou 

compatíveis com o cargo. 
 

CARGO: AUXILIAR DE GABINETE 

(Criado pela Resolução Ales nº 1.996, de 07 de 

junho de 2001) 
 

Sumário de atividades: 
 

Auxiliar nas atividades de natureza técnica e 

de natureza administrativa a cargo do Gabinete de 

Conselheiro no desempenho do controle das finanças 

públicas pelo Tribunal de Contas. 

 

Atividades detalhadas: 
 

a. Auxiliar na elaboração de pareceres, 
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informes técnicos e despachos em processos; 

b. Auxiliar na pesquisa sobre matéria em 

exame nos autos a serem relatados e prestar 

assessoria técnico-jurídica na elaboração de proposta 

de voto; 

c. Auxiliar nas tarefas operacionais 

específicas do Gabinete de Conselheiro; 

d. Auxiliar no desenvolvimento dos métodos 

e rotinas de trabalho pertinentes ao Gabinete de 

Conselheiro; 

e. Auxiliar nos estudos, pesquisas e 

levantamentos que forneçam subsídios à elaboração 

de relatórios e votos. 
 

CARGO: ADJUNTO DE GABINETE 

(Criado pela Resolução Ales nº 1.996, de 07 de 

junho de 2001) 

 

Sumário de atividade: 

 

Executar atividades operacionais de 

condução de veículos e de apoio administrativo ao 

Gabinete do Conselheiro. 

 

Atividades detalhadas: 

 

a. Conduzir veículo a serviço do Conselheiro; 

b. Manter o veículo sob sua responsabilidade 

em perfeito estado de conservação; 

c. Comunicar ao Conselheiro a ocorrência de 

fatos e avarias relacionadas com a viatura sob sua 

responsabilidade; 

d. Manter o veículo convenientemente 

abastecido; 

e. Levantar o mapa de quilometragem, de 

consumo de combustíveis e de lubrificantes, 

anexando os documentos comprobatórios do 

consumo; 

f. Apresentar periodicamente relatório dos 

serviços e pequenos consertos, bem como do estado 

geral do veículo sob sua responsabilidade; 

g. Efetuar a entrega de documentos, 

processos e correspondências expedidas pelo 

Gabinete. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Solicito a dispensa de 

publicação e inclusão na Ordem do Dia desse projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Depende de apoiamento do 

Plenário a solicitação do Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho.  

Os Senhores Deputados que aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovado.  

Inclua-se na Ordem do Dia.   

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 151/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 14/2017 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

Ementa: “Dispõe sobre a instalação de botão do 

pânico nos ônibus do sistema TRANSCOL do Estado 

do Espírito Santo”. 

 

RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, 

quanto à constitucionalidade juridicidade, legalidade 

e técnica legislativa da proposição de iniciativa do 

Deputado Euclério Sampaio que “dispõe sobre a 

instalação de botão do pânico nos ônibus do sistema 

TRANSCOL do Estado do Espírito Santo”. 

Justifica o seu projeto de lei objetivando 

melhorar a qualidade do serviço de transporte público 

e torná-lo mais seguro ao usuário do sistema 

Transcol, disponibilizando o botão do pânico ou 

outro dispositivo que transmita um alerta ao painel 

digital localizado no exterior do veículo com a 

mensagem “Socorro Assalto - Ligue 190”. 

O projeto foi protocolado no dia 18/01/2017 

e lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

14/02/2017, e publicado no Diário do Poder 

Legislativo no dia 21/02/2017. 

Consta às fls. 07/verso estudo de técnica 

legislativa elaborado pela Diretoria de Redação. 

 Consta à fl.02, despacho no qual admitiu a 

tramitação da proposição entendendo inexistir 

manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais 

vícios previstos na norma regimental.(Art. 120 do 

Regimento Interno - Resolução nº 2.700/2009).  

Assim, o presente Projeto de Lei veio a esta 

Comissão de Constituição e Justiça para exame e 

parecer na forma do disposto nos art. 41 do 

Regimento Interno (Resolução n° 2.700/09). 

É o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL 
 

A inconstitucionalidade formal verifica-se 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas. Ou seja, decorre do 

descumprimento da norma constitucional que institui 

o modo de elaboração das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade por vício 

formal é conhecida pelos nomes de 
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inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade 

propriamente dita, e inconstitucionalidade formal por 

violação a pressupostos do ato. 

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. 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal do 

projeto em análise, não sendo possível ser sanadas 

por meio de emendas, em face de que a essência do 

projeto cria novas obrigações a Secretarias e órgãos 

do Governo do Estado. 

Sendo assim, no presente caso está 

transparente que as disposições normativas cuja 

iniciativa é de competência privativa do Chefe do 

Executivo. (Art.61 CF c/c art.63, parágrafo único da 

CE). Frise-se que as matérias relacionadas ao 

funcionamento e atribuições de órgãos do Poder 

Executivo devem ser inseridas em norma cuja 

iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo. 

Por outro prisma, verifica-se que a matéria 

trata de transporte público intermunicipal, cuja 

competência para organização, exploração e 

regulamentação é do Estado (art.25, §1º da Carta 

Federal).  

O transporte coletivo de passageiros, a 

exemplo de tantos outros serviços públicos, embora 

seja prestado diretamente pelo Estado (art.175,CF), 

normalmente é realizado em regime de concessão ou 

permissão, no qual o Ente Público (concedente) 

delega a um terceiro (concessionário ou 

permissionário) a realização de uma atividade 

(serviço) de que é titular. 

A proposição legislativa encontra óbice no 

que estabelece o art. 2º c/c art.61, §1º, e o art. 84, III, 

todos da Constituição Federal e, por simetria, aos 

artigos 17 c/c o art.63, parágrafo único e 91, II, todos 

da Constituição Estadual, uma vez que ao normatizar 

a matéria atinente ao transporte intermunicipal de 

passageiros, espécie de serviço público prestado pelo 

Estado ou por este outorgado a particulares, acaba de 

violar os princípios constitucionais da reserva de 

administração e da separação de poderes. 

O princípio constitucional da reserva da 

administração impede a ingerência normativa do 

Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva 

competência administrativa do Poder Executivo, sito: 
 

STF - SEGUNDO AG.REG. NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO ARE 710030 PI (STF) 

Data de publicação: 19/08/2013 

Ementa: Ementa: SEGUNDO AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROGRAMA DE 

DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - 

PDV. LEI 4.865/1996 DO ESTADO DO 

PIAUÍ. ANULAÇÃO DE ADESÕES E 

DE ATOS DE DEMISSÃO E 

REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES 

POR MEIO DE DECRETO 

LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

INVASÃO DE COMPETÊNCIA 

ESPECÍFICA DO PODER 

EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 

I - A jurisprudência desta Corte firmou-

se no sentido da impossibilidade de o 

Poder Legislativo, por meio de decreto 

legislativo, interferir em ato espontâneo 

de adesão dos servidores públicos ao 

Programa de Desligamento Voluntário - 

PDV, instituído pela Lei 4.865/1996 do 

Estado do Piauí, e determinar a 

reintegração dos servidores, porquanto 

tal conduta implicaria invasão em 

competência específica do Poder 

Executivo que dá cumprimento à 

legislação própria instituidora do 

aludido programa. Precedentes. II - 

Agravo regimental improvido. 

 

Em virtude do princípio da separação e 

independência dos poderes (art.2º CF), o ato 

normativo do Poder Legislativo, de autoria 

parlamentar, não pode trazer repercussão sobre o 

contrato de concessão ou permissão celebrado entre 

pessoas jurídicas de direito privado, vide empresas do 

setor de transporte de passageiros e o Poder 

Executivo Estadual. 

Sendo assim, a competência privativa do 

Governador do Estado para firmar contratos 

administrativos faz dele o único legitimado a 

deflagrar o processo legislativo visando à elaboração 

de políticas atinentes à execução dos referidos 

acordos. Havendo, assim, na presente proposição, 

vício de inconstitucionalidade formal subjetiva. 

Conforme entendimento consolidado do 

Supremo Tribunal Federal, os Estados-membros, em 

tema de processo legislativo, deve observância à 

sistemática adotada pela Constituição Federal 

(princípio da simetria). Neste sentido, segue ementa 

de acórdão proferido por aquela Egrégia Corte: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO 

DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA 

DE LEITURA DE JORNAIS E 

PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A 

SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS 

DA REDE OFICIAL E PARTICULAR 

DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. 

Iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo Estadual para legislar sobre 

organização administrativa no âmbito do 

Estado. 2. Lei de iniciativa 

parlamentar que afronta o art. 61, § 

1º, inc. II, alínea e, da Constituição da 

http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23961096/segundo-agreg-no-recurso-extraordinario-com-agravo-are-710030-pi-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23961096/segundo-agreg-no-recurso-extraordinario-com-agravo-are-710030-pi-stf
http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23961096/segundo-agreg-no-recurso-extraordinario-com-agravo-are-710030-pi-stf
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República, ao alterar a atribuição da 

Secretaria de Educação do Estado de 

Alagoas. Princípio da simetria 

federativa de competências. 3. 

Iniciativa louvável do legislador 

alagoano que não retira o vício formal 

de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. 

Ação direta de inconstitucionalidade 

julgada procedente. 

 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, 

em consonância com a Constituição Federal, atribui 

exclusivamente ao Governador do Estado a 

competência para propor leis sobre organização 

administrativa do Poder Executivo estadual, verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao  

 

Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos 

cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado às 

leis que disponham sobre: 

[...] 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

[...] 

Art. 91.  Compete privativamente ao 

Governador do Estado: 

I - exercer, com auxílio dos Secretários 

de Estado, a direção superior da 

administração estadual; 

 

Opõe ao Projeto ora analisado quanto à 

possibilidade, ou não, de lei, fruto de iniciativa 

parlamentar, ao fundamento de melhorar a qualidade 

da prestação de um serviço público, interferir na 

relação contratual estabelecida entre o Poder 

Concedente, no caso, o Governo do Estado, e 

respectivos concessionários e permissionários de 

serviço público. 

Conforme o entendimento jurisprudencial, in 

verbis: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 

7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. EXCLUSÃO DAS 

MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE 

VEÍCULOS SUJEITOS AO 

PAGAMENTO DE PEDÁGIO. 

CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS 

ESTUDANTES, DE CINQUENTA 

POR CENTO SOBRE O VALOR DO 

PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 

CONTRATOS CELEBRADOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE 

OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei 

estadual afeta o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão de 

obra pública, celebrado pela 

Administração capixaba, ao conceder 

descontos e isenções sem qualquer 

forma de compensação. 2. Afronta 

evidente ao princípio da harmonia entre 

os poderes, harmonia e não separação, 

na medida em que o Poder Legislativo 

pretende substituir o Executivo na 

gestão dos contratos administrativos 

celebrados. 3. Pedido de declaração de 

inconstitucionalidade julgado 

procedente. (ADI 2733, Relator(a):  

Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/10/2005, DJ 03-02-2006 

PP-00011 EMENT VOL-02219-02 PP-

00280) 
 

Vale dizer, a competência privativa do 

Governador do Estado para firmar contratos 

administrativos faz dele o único legitimado a 

deflagrar o processo legislativo visando à elaboração 

de lei tendente a disciplinar a execução de 

determinado serviço público objeto de delegação. 

Em vista de todas essas razões, a proposição 

constante dos autos consubstancia verdadeira 

ingerência do Poder Legislativo no âmbito de 

atribuições institucionais do Executivo, mormente no 

que diz respeito à gestão de contratos administrativos 

por este firmados, revestindo-se, consequentemente, de 

inconstitucionalidade formal e material. 

Sendo assim, em face dos vícios de 

inconstitucionalidade apontados, dá-se, nos termos do 

parágrafo 5º, do artigo 9º do Ato nº 2.517/2008, por 

prejudicado o exame dos demais aspectos da 

Proposição. 

Ressalta-se que, consta em anexo uma 

proposição em tramitação correlata com a matéria em 

discussão nestes autos, sito: Projeto de Lei nº 21/2017, 

de autoria do Deputado Bruno Lamas.  Por esse motivo, 

conforme preceitua o artigo 178 do Regimento Interno, 

as normas ali foram cumpridas. 

Sendo assim, nota-se que a proposição em 

epígrafe, não obstante os elevados propósitos do seu 

autor, confronta com o sistema constitucional de 

iniciativas reservadas estabelecidas pela Constituição 

Federal e, reproduzidas em nossa Lei Maior Estadual. 

Não há, pois, como contornar o obstáculo 

antedito que, assume as feições de uma típica 

inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, 

impossibilita integralmente a proposição. 

Diante do exposto, pelas razões acima, 

sugiro aos Ilustres pares desta Comissão a adoção do 

seguinte: 
 

PARECER N.º 151/2017 
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A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

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

Assembleia Legislativa, é pela 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL do Projeto de Lei nº 14/2017, de 

autoria do Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

GILSON LOPES 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPIRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 152/2017 

 
 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 50/2017, de autoria do 

senhor Deputado Esmael de Almeida, objetiva dispor 

sobre o respeito dos serviços públicos estaduais à 

dignidade especial de crianças e adolescentes, 

pessoas em desenvolvimento e em condições de 

especial fragilidade psicológica; e, para tanto, dá 

diversas outras providencias correlatas. No que tange 

ao processo legislativo, a proposição foi 

protocolizada no dia 20 de fevereiro de 2017. 

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 50/2017 foi 

lido na Sessão Ordinária do dia 21 de fevereiro de 

2017, oportunidade esta em que recebeu despacho do 

senhor Presidente pela devolução ao seu autor, por 

infringir o disposto nos incisos III e VI, do parágrafo 

único, do art. 63, da Constituição Estadual. O 

Deputado autor apresentou, tempestivamente, recurso 

contra o despacho que lhe devolveu o projeto. 

Após, com fulcro no art. 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho 

de 2004, a proposição legislativa recebeu 

encaminhamento para esta a proposição legislativa 

recebeu encaminhamento para esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

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

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

Este é o Relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 

50/2017, de autoria do senhor Deputado Esmael de 

Almeida, visa dispor sobre o respeito dos serviços 

públicos estaduais à dignidade especial de crianças e 

adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em 

condição de especial fragilidade psicológica. 

A proposição informa que os pais ou 

responsáveis têm o direito a que seus filhos menores 

recebam a educação moral e religiosa em 

conformidade com suas convicções (art. 12, 4 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos). Nessa 

linha, os órgãos ou servidores públicos estaduais 

deverão cooperar na formação moral de crianças e 

adolescentes, desde que, previamente, apresentem às 

famílias o material pedagógico, cartilha ou folder que 

pretendem apresentar ou ministrar em aula ou 

atividade. 

Continuando, a pretensa normatividade 

determina que os serviços públicos e os eventos 

patrocinados pelo poder público estadual devem 

respeitar as leis federais que proíbem a divulgação ou 

acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas 

ou textos pornográficos ou obscenos, assim como 

garantir proteção em face de conteúdos impróprios ao 

seu desenvolvimento psicológico. Nesse contexto, 

estariam sujeitos qualquer material impresso, sonoro, 

audiovisual ou imagem, ainda que didático, 

paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou 

colocado ao acesso de crianças e adolescentes, bem 

como a folders, outdoors ou qualquer outra forma de 

divulgação em local público ou evento autorizado ou 

patrocinado pelo poder público estadual, inclusive 

mídias ou redes sociais. O projeto classifica os 

materiais considerados pornográfico ou obsceno, 

porém permite a apresentação científico-biológica de 

informações sobre o ser humano e seu sistema 

reprodutivo, desde que respeitada a idade apropriada. 

Indo além, o texto da proposição em estudo 

determina que, ao contratar serviços ou adquirir 

produtos de qualquer natureza, bem como patrocinar 

eventos ou espetáculos públicos ou programas de 

rádio, televisão ou redes sociais, a administração 

direta ou indireta do município fará constar cláusula 

obrigatória de respeito ao artigo 3º desta pretensa lei 

nos respectivos contratos. Inclusive, esta 

obrigatoriedade alcança igualmente as contratações 

de propaganda ou publicidade, assim como aos atos 

de concessão de benefícios fiscais ou creditícios. 

A redação normativa em análise determina, 

ainda, alguns outros pontos, a saber: (a) que os 

serviços públicos estaduais obedecerão às normas 

estabelecidas pela Constituição e leis federais 

brasileiras e ao disposto nesta lei, especialmente os 

sistemas de saúde, direitos humanos, assistência 

social e de ensino infantil e fundamental; (b) que a 

violação ao disposto nesta pretensa lei implicará na 

imposição de multa de 15% (quinze por cento) do 

valor do contrato ou patrocínio, e, no caso de servidor 

público estadual faltoso, em multa no valor de 5% 
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(cinco por cento) do valor de sua remuneração ao 

tempo do cometimento da infração, por cada ato 

ilícito, sem prejuízo das responsabilidades civil, 

administrativa e criminal; (c) e, por fim, que qualquer 

pessoa jurídica ou física, inclusive pais ou 

responsáveis, poderá representar à Administração 

Pública Estadual e ao Ministério Público quando 

houver violação ao disposto nesta lei. 

Desconsiderando o fato de que a Justificativa 

aponta inicialmente que o Projeto de Lei nº 50/2017 

visou ingressar no Ordenamento Jurídico do 

Município de Vitória, nota-se, contudo, que a 

intenção do parlamentar autor é de estabelecer uma 

proteção psicológica, emocional e social para os 

menores diante das diversas situações de risco. 

Outrossim, esta “proteção” visaria evitar que, por 

desconhecimento, má-fé ou despreparo, não apenas 

professores, mas diversos serviços e servidores 

públicos que atendem crianças e adolescentes 

desrespeitem os direitos fundamentais infanto-juvenis 

e o direito da família na formação moral dos filhos, e 

expõem crianças e adolescentes a conteúdo 

pornográfico, obsceno ou impróprio, bem como as 

induzem à erotização precoce. 

Destarte, a mens legislatoris que se destaca 

da justificativa é ação otimizadora de proteção do 

direito fundamental à dignidade das crianças e 

adolescentes, nos termos em que especifica. Assim, 

resta reconhecido e registrado o elevado grau de 

importância meritória do objeto normativo do Projeto 

de Lei nº 50/2017.  

Quanto à análise técnica-jurídica 

propriamente dita, tem-se que, de início, cabe 

reconhecer que o dispositivo do artigo 24, inciso XV, 

da Constituição Federal determina como competência 

legislativa concorrente, da União e dos estados/DF, 

para legislar sobre o tema da proteção à infância e à 

juventude. De igual modo, é pacífico o entendimento 

jurídico de que a mera reprodução de normas 

constitucionais não acarreta vício de 

inconstitucionalidade para as proposições legislativas 

estaduais. A partir destas duas premissas jurídicas, 

resta, mais uma vez, identificar o real teor da pretensa 

normatividade do Projeto de Lei nº 50/2017 e, após, 

verificar se existe aptidão/pertinência do dito projeto 

para com tais premissas.   

Indubitavelmente, com o objeto normativo 

apresentado, a proposição legislativa ora em estudo, 

estaria a sua teleologia em identidade com a 

incumbência da família de assumir o ônus de criar e 

educar seus filhos, crianças ou adolescentes, em 

consonância com a previsão do art. 229 da Constituição 

Federal e do art. 1.634 do Código Civil. Ou seja, até 

este ponto do projeto, o diagnóstico confirma 

semelhança com a ordem constitucional e, também, 

converge para a competência concorrente prevista no 

art. 24, inciso XV, da CF. 

Mas, quanto à ordem para os órgãos e para 

aos servidores públicos estaduais, que passariam a ter 

a incumbência de cooperar na formação moral de 

crianças e adolescentes, desde que, previamente, 

apresentem às famílias o material pedagógico, 

cartilha ou folder que pretendem apresentar ou 

ministrar em aula ou atividade, possui 

inconstitucionalidade franca, haja vista que interfere 

no Princípio da Reserva de Administração em seguir 

os parâmetros universais da Educação Pública 

norteados pelo Ministério da Educação e pela 

Secretaria de Estado da Educação, observado também 

que tais parâmetros são calibrados com as balizas da 

previsão orçamentária e com os recursos do erário 

efetivamente realizados.   

Da mesma forma que a execução do ensino 

fundamental (Educação Básica) não é realizada, 

exclusivamente, pelo Governo Estadual. Ao 

contrário, cabe em especial aos Municípios (art. 211, 

§2º, da CF - Os Municípios atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e na educação infantil). O 

mesmo parâmetro público ocorre na área de saúde da 

população, onde fica a cargo dos Municípios a 

realização prioritária da “saúde básica”, por 

intermédio dos postos de saúde e pelos agentes 

comunitários de saúde e pelos agentes de combate às 

endemias. Neste mister, o projeto impõe atribuições 

novas reais para os Municípios, restando antinômico 

com o norteamento do Princípio da Federação 

(artigos 1º e 18 da Constituição Federal). A gravidade 

da inconstitucionalidade é tamanha que, em seu 

artigo 4º, o Projeto de Lei nº 50/2017 impõe condição 

em clausula de contratos firmados pela 

Administração Direta e Indireta de Município. 

De igual monta, o objeto normativo do 

Projeto de Lei nº 50/2017 impõe, resultado 

semelhante para o Poder Executivo do Estado do 

Espírito Santo, na medida em que os entes federados 

estaduais são vinculados às diretrizes da União. 

Vejamos: a proposição impõe a adoção de 

procedimentos que, muito das vezes, são divorciados 

de protocolos padrões e uniformes do Governo 

Federal, seja por intermédio do Sistema Único de 

Saúde - SUS (art. 198 da CF); ou seja, pelo Plano 

Nacional de Educação (art. 214 da CF), que, 

inclusive, fixa conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum. 

Destarte, a vigência do Projeto de Lei nº 

50/2017 exigiria mudança real na estrutura de 

programas de educação e de saúde pública já 

consolidados e em execução no âmbito do Governo 

Estadual, além de gerar imposição ao Poder 

Executivo Estadual de realização de despesa pública 

não prevista frente à otimização das ações 

pretendidas, bem como impõe uma efetiva 

reorganização administrativa e de pessoal da 

administração do próprio Poder Executivo. Tudo, 

impondo reestrutura da própria Estratégia existente 
como atribuição de diversos órgãos públicos estaduais, 

onde esta reestruturação obrigatória importaria em 

atribuição nova para os mesmos. Sedimenta o tema o 

Supremo Tribunal Federal: 

 

“(...) é de se considerar que a CF, no 
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art. 61, § 1º, II, b, estabelece 

competir privativamente ao 

Presidente da República a iniciativa 

de lei que disponha sobre a 

organização administrativa Federal, 

prerrogativa que cabe ao Governador 

do Distrito Federal, quando se trate 

dessa Unidade da Federação (arts. 32, 

§ 1º, 25 da CF).” (ADI 1.509-MC, 

Rel. Min. Sydney Sanches, 

julgamento em 6-2-1997, Plenário, 

DJ de 11-4-1997.) 
 

A mesma base de inconstitucionalidade 

(antinomia com o Princípio da Reserva de 

Administração) replica no Projeto de Lei nº 50/2017 

quando também determina condições para os 

contratos púbicos de aquisição de serviços ou 

produtos de qualquer natureza, bem como perante 

patrocínios de eventos ou espetáculos públicos ou 

programas de rádio, televisão ou redes sociais, a 

administração direta ou indireta de municípios, que 

deverão conter em seus contratos com terceiros 

cláusula obrigatória respectivas. Se não bastasse, isto 

tudo alcança até hipóteses de concessão de benefícios 

fiscais ou creditícios. 

Esta imposição contratual possui natureza de 

administração pública municipal, assim o projeto em 

reexame fere a autonomia destes Entes Federados e, 

desta forma, revela-se inconstitucional por 

desatendimento do Principio da Federação. E, 

mesmo que fosse a obrigação para o âmbito do 

Estado do Espírito Santo, ter-se-ia igualmente 

inconstitucionalidade insanável, em face de 

inobservância do Princípio da Separação dos 

Poderes, do Princípio da Reserva de Administração e 

da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo. 

Ainda em desrespeito franco ao Princípio da 

Separação dos Poderes, do Princípio da Reserva de 

Administração e da iniciativa legislativa privativa do 

Chefe do Poder Executivo, o Projeto de Lei nº 

50/2017 determina clausula de multa de 15% (quinze 

por cento) do valor do contrato ou patrocínio, e, para 

piorar, no caso de servidor público estadual, em 

multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor de 

sua remuneração ao tempo do cometimento da 

infração, por cada ato ilícito, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, administrativa e criminal. 

Ora, ao assim definir cláusula contratual e 

multa para pessoas jurídicas contratadas pelo Estado 

e multa para os servidores públicos, o Projeto de Lei 

nº 50/2017, incontestavelmente, invade a iniciativa 

legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo 

Estadual. É necessário compreender que, in casu, a 

natureza do tema passa a ser de “administração 

pública”, principalmente no fato de que impor 

punição para os servidores públicos corresponde a 

procedimento “disciplinar”, e as “sanções/punições” 

administrativas decorrentes são matérias atinentes ao 

“regime jurídico único” e, nesses termos, só podem 

ser apresentadas por projetos de lei complementar de 

autoria do Governador do Estado. Por simetria 

federativa, profere o Excelso Pretório: 

 

“A lei impugnada trata de servidores 

públicos do Distrito Federal, de seu 

regime jurídico, inclusive contagem de 

tempo de serviço para todos os efeitos e 

de provimento de cargos, definindo 

critérios para a progressão funcional, 

matérias todas compreendidas na alínea 

c do § 1º do art. 61, que atribuem 

privativamente ao chefe do Poder 

Executivo a iniciativa do processo 

legislativo, princípio a ser observado, 

não só nos Estados (art. 25), mas, 

também, no Distrito Federal (art. 32).” 

(ADI 665, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, julgamento em 6-9-1995, 

Plenário, DJ de 27-10-1995.) 

 

“LC 11.370/1999, do Estado do Rio 

Grande do Sul. Limitação do poder-

dever de autotutela da administração. 

Submissão obrigatória ao Poder 

Judiciário. Alteração no regime jurídico. 

(...) Ao provocar alteração no regime 

jurídico dos servidores civis do Estado 

do Rio Grande do Sul e impor limitações 

ao exercício da autotutela nas relações 

estatutárias estabelecida entre a 

administração e seus servidores, a LC 

estadual 11.370/1999, de iniciativa 

parlamentar, padece de vício formal e 

material de incompatibilidade com a 

CF.” (ADI 2.300, rel. min. Teori 

Zavascki, julgamento em 21-8-2014, 

Plenário, DJE de 17-9-2014.) 

 

"Projeto. Iniciativa. Servidor público. 

Direitos e obrigações. A iniciativa é do 

Poder Executivo, onforme dispõe a 

alínea c do inciso II do § 1º do art. 61 da 

CF." (ADI 2.887, Rel. Min. Marco 

Aurélio, julgamento em 4-2-2004, 

Plenário, DJ de 6-8-2004.) No mesmo 

sentido: ADI 3.166, Rel. Min. Cezar 

Peluso, julgamento em 27-5-2010, 

Plenário, DJE de 10-9-2010; ADI 1.201, 

Rel. Min. Moreira Alves, julgamento em 

14-11-2002, Plenário, DJ de 19-12-

2002. 
 

Estribado neste diagnostico técnico, o objeto 

normativo do Projeto de Lei nº 50/2017, 

reflexamente, acaba por criar novas atribuições para a 

Administração Pública do Estado do Espírito Santo, 

desta forma, ter-se-ia que ocorrer, necessariamente, 

reorganização administrativa e de pessoal da própria 

administração do Poder Executivo. E, ainda, ao 

instituir punições, a proposição passa a cria 
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ingerência indevida no regime jurídico único dos 

servidores públicos estaduais. 

Esse quadro demonstra a 

inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da Proposição Legislativa em 

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

poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa/pessoal da administração do Poder 

Executivo e, tão pouco, em criar atribuição nova para 

as secretarias e órgãos públicos do Estado do Espírito 

Santo. Nesse contexto, o projeto de lei em apreço 

viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa 

Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o 

que define a Constituição Estadual in verbis: 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  

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

 

II - ........................ 

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 - ........................ 

VI - criação, estruturação e atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos do 

Poder Executivo. 

 

(...) 

 

Art. 91.  Compete privativamente ao 

Governador do Estado: 

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

II - iniciar o processo legislativo, na 

forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 
 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos 

idênticos e se posicionou no sentido de preservar 

incontest os Princípios da Reserva de Administração 

do Poder Executivo e da Separação dos Poderes 

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

Relator: Ministro Celso de Mello - Julgamento: 

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

2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Relator: 

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

DJ 15-12-2006 PP-00080).  

Não obstante, julgando a constitucionalidade 

de uma lei do Estado do Espírito Santo, o Excelso 

Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive 

para concluir que nem na hipótese de sanção haveria 

convalidação do vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa do 

chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno - Relator: Ministro Celso de 

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

00016). 

Por fim e com data vênia aos que proferem 

entendimento diverso do ora ofertado em sede de 

reexame, é fundamental que se compreenda 

juridicamente que o Projeto de Lei nº 50/2017 possui 

normatividade ampla no que concerne a sua natureza, 

ou seja, a sua abrangência não se limita a tratar 

somente do tema sobre proteção à infância e à 

juventude (artigo 24, XV, CF); e nem, tão pouco, se 

limita “mera reprodução de normas constitucionais” 

ou mesmo de lei federal ou Convenção, ao contrário, 

a proposição indubitavelmente promove 

normatização que desrespeita diretamente os 

axiomas: do Principio da Federação, do Princípio da 

Separação dos Poderes, do Princípio da Reserva de 

Administração e da iniciativa legislativa privativa do 

Chefe do Poder Executivo.   

Nota-se que a inconstitucionalidade formal 

detectada é insanável e, portanto, não possui emenda 

que dê saneamento a tal gravame. Em suma, o 

Projeto de Lei nº 50/2017, de autoria do senhor 

Deputado Esmael de Almeida, é formalmente 

inconstitucional. Ex Positis, sugerimos aos Ilustres 

Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 152/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO do senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, que devolveu o Projeto de Lei nº 

50/2017 ao seu autor, o senhor Deputado Esmael de 

Almeida. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ 

DARY PAGUNG 

GILSON LOPES 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PARECER N.º 153/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 88/2017 

Autor: Deputado Nunes 

Relator: Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Cria a Delegacia Especializada de 

Repressão aos Crimes de Racismo, Xenofobia, 

Homofobia e Intolerância Religiosa e Afins no 

Estado do Espírito Santo e dá outras providências.  

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 88/2017, de 

autoria do Exmo. Deputado Nunes, que visa a criar a 

Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de 

Racismo, Xenofobia, Homofobia e Intolerância 

Religiosa e Afins no Estado do Espírito Santo e dá 

outras providências. 

Na Justificativa (fl. 03), o autor argumenta: 
 

O Estado do Espírito Santo possui uma 

população de 58% ( cinquenta e oito por 

cento) de negros ou pardos. Evidencia-

se, no entanto, que essa parcela 

significativa de cidadãos e cidadãs, em 

sua grande maioria sofre de alguma 

forma de discriminação. Basta para isso 

observar a composição social daqueles 

que cumprem pena nas prisões 

capixabas. 

Ao mesmo tempo devemos expressar as 

preocupações,  hoje presente  no mundo, 

com o aumento consubstancial de todos 

os tipos de intolerâncias, redundando na 

maioria das vezes em violência: racial, 

religiosa, homofóbica, utilizando 

inclusive a incitação ao ódio às pessoas 

ou grupos detentores de convicções 

ideológicas, religiosas, raciais, 

orientação sexual, culturais, políticas, 

étnicas e esportivas, que leva a situação 

de agressões como a exclusão social. 

Essas vitimas de discriminação e 

intolerância devem ter o amparo do 

estado e, principalmente da sociedade 

civil. Torna-se necessário a promoção de 

mecanismos que inibem as práticas 

condenadas de qualquer tipo de 

preconceitos, discriminações, 

intolerâncias e ódios. Daí tal 

propositura, onde apontamos a criação 

de uma medida que auxilie no combate 

aos piores tipos de violência, 

intolerância e ódio.  

A Criação dessa Delegacia 

Especializada vêm ao encontro de uma 

necessidade premente e, tenho certeza, 

contará com o apoio de meus nobre 

pares, que não se furtam naquilo que é 

essencial para o desenvolvimento social 

de nosso estado e que traduz na 

promoção da coesão e resolução pacífica 

de tensões comunitárias. 

  

O projeto foi protocolado no dia 21/03/2017, 

lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

27/03/2017 e publicado no Diário do Poder 

Legislativo - DPL do dia 03/04/2017 (fls. 06/07 dos 

autos).   

A Diretoria de Redação juntou o estudo de 

técnica legislativa da fl. 08 e verso, ofertando 

sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem 

alteração substancial no projeto de lei. 

 O Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Mesa Diretora, à fl. 02, proferiu o despacho 

denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII, do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), no 

qual inadmitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, existir manifesta 

inconstitucionalidade. 

Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo 

único, do Regimento Interno. 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela 

inconstitucionalidade formal do projeto, e, por 

conseguinte, pela manutenção do despacho 

denegatório do Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Mesa Diretora nos termos do Parecer Técnico das fls. 

10/17, da Manifestação do Coordenador da Setorial 

Legislativa (fl. 19) e Procurador-Geral (fl. 20).  

O presente projeto veio a esta Comissão para 

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

inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução 

nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2. PARECER DO RELATOR 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
 

A inconstitucionalidade formal verifica-se 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode 

decorrer da inobservância da competência legislativa 

para a elaboração do ato (inconstitucionalidade 

formal orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da 

norma. 

Relativamente à iniciativa da matéria, a Mesa 

Diretora proferiu o despacho denegatório, 

entendendo que o projeto afrontava a Constituição 

Estadual, no seu art. 63, parágrafo único, incisos III e 
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VI, que trata da iniciativa privativa do Governador de 

Estado para a apresentação de Projeto de Lei que 

disponha sobre organização administrativa e 

atribuições de órgãos ou Secretarias de Estado. 

Confira, in verbis: 

 

Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

Parágrafo único.  São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre: 

(...) 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos do 

Poder Executivo. 
 

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, 

está em sintonia com a Constituição Federal, que 

prevê a iniciativa privativa do Presidente da República 

para deflagrar o processo legislativo de criação de 

órgãos e Ministérios (art. 61, § 1°, inciso II, alínea e, 

da CF), bem como possibilita a edição de decreto 

executivo autônomo para a organização administrativa 

(art. 84, inciso VI, alínea a, da CF). 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto 

em análise visa a criar a Delegacia Especializada de 

Repressão aos Crimes de Racismo, Xenofobia, 

Homofobia e Intolerância Religiosa e Afins no 

Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

De fato, conquanto o projeto tenha alta carga 

de relevância social, indubitavelmente, ao pretender 

tratar da matéria, criando uma Delegacia 

Especializada, invadiu esfera de competência 

atribuída ao poder executivo. 

Neste Prisma, estabelece a Constituição 

Federal que devem ter origem no Poder Executivo 

disposições normativas acerca da criação e extinção 

de Ministérios e órgãos da administração pública, nos 

termos do art. 61, parágrafo único, inciso II, alínea e, 

verbis: 

 

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: 

[...] 

II - disponham sobre: 

[...] 

e) criação e extinção de Ministérios e 

órgãos da administração pública, 

observado o disposto no art. 84, VI; 

(original sem destaque) 

 

Conforme entendimento consolidado do 

Supremo Tribunal Federal, os Estados-membro, em 

tema de processo legislativo, devem observância à 

sistemática adotada pela Constituição Federal - 

princípio da simetria. Neste sentido, seguem ementas 

de acórdãos proferidos pelo STF: 
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO 

DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA 

DE LEITURA DE JORNAIS E 

PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A 

SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS 

DA REDE OFICIAL E PARTICULAR 

DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. 

Iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo Estadual para legislar sobre 

organização administrativa no âmbito do 

Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar 

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

e, da Constituição da República, ao 

alterar a atribuição da Secretaria de 

Educação do Estado de Alagoas. 

Princípio da simetria federativa de 

competências. 3. Iniciativa louvável do 

legislador alagoano que não retira o 

vício formal de iniciativa legislativa. 

Precedentes. 4. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada 

procedente.
1
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

N.º 11.830, DE 16 DE SETEMBRO DE 

2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL. ADEQUAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DO SERVIÇO 

PÚBLICO ESTADUAL E DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS 

DE GUARDA DAS DIFERENTES 

RELIGIÕES PROFESSADAS NO 

ESTADO. CONTRARIEDADE AOS 

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

VI, A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. No que toca à 

Administração Pública estadual, o 

diploma impugnado padece de vício 

formal, uma vez que proposto por 

membro da Assembléia Legislativa 

gaúcha, não observando a iniciativa 

privativa do Chefe do Executivo, 
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corolário do princípio da separação de 

poderes. Já, ao estabelecer diretrizes 

para as entidades de ensino de primeiro 

e segundo graus, a lei atacada revela-se 

contrária ao poder de disposição do 

Governador do Estado, mediante 

decreto, sobre a organização e 

funcionamento de órgãos 

administrativos, no caso das escolas 

públicas; bem como, no caso das 

particulares, invade competência 

legislativa privativa da União. Por fim, 

em relação às universidades, a Lei 

estadual n.º 11.830/2002 viola a 

autonomia constitucionalmente 

garantida a tais organismos 

educacionais. Ação julgada procedente.
2
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

6.835/2001 DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS 

NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E 

JURÍDICAS INADIMPLENTES NO 

SERASA, CADIN E SPC. 

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA. 

INICIATIVA DA MESA DA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. A lei 6.835/2001, de 

iniciativa da Mesa da Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

cria nova atribuição à Secretaria de 

Fazenda Estadual, órgão integrante do 

Poder Executivo daquele Estado. À luz 

do princípio da simetria, são de 

iniciativa do Chefe do Poder Executivo 

estadual as leis que versem sobre a 

organização administrativa do Estado, 

podendo a questão referente à 

organização e funcionamento da 

Administração Estadual, quando não 

importar aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de Decreto do 

Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, 

II, e e art. 84, VI, a da Constituição 

federal). Inconstitucionalidade formal, 

por vício de iniciativa da lei ora 

atacada.
3
 

 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, 

em consonância com a Constituição Federal, atribui 

exclusivamente ao Governador do Estado a 

competência para propor leis sobre organização 

administrativa e sobre estruturação e atribuições dos 

órgãos vinculados ao Poder Executivo, verbis: 
 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre: 

[...] 

VI - criação, estruturação e 

atribuições das Secretarias de Estado 

e órgãos do Poder Executivo. (original 

sem destaque) 

 

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito 

Santo - órgão responsável pelo controle de 

constitucionalidade das leis estaduais e municipais 

em relação à Constituição Estadual -, com fulcro nos 

dispositivos constitucionais acima transcritos, 

declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva de 

lei estadual de iniciativa parlamentar que impôs a 

órgão do Poder Executivo estadual incumbências 

administrativas, verbis: 

 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

ESTADUAL Nº 6.640, DE 11 DE 

ABRIL DE 2001, PROMULGADA 

PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 

USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA DO PODER 

EXECUTIVO ESTADUAL - OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA 

DOS PODERES - VIOLAÇÃO AO 

ART. 17; ART. 63, PARÁGRAFO 

ÚNICO, INC. VI, E ART. 64, INC. I, 

TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 

Nº 6.640⁄2001. 1) A Lei Estadual nº 

6.640⁄2001 instituiu o "disque-denúncia" 

e impôs a órgão do Poder Executivo 

Estadual, a Secretaria de Segurança 

Pública, incumbências administrativas, 

visando operacionalizar tal lei, matérias 

estas de iniciativa privativa do Senhor 

Governador do Estado, consoante o 

estatuído no inciso VI do art. 63, da 

Carta Estadual. Violação dos princípios 

constitucionais decorrentes do art. 61, 

§1º, inciso II, ‘b’, da CF e artigos 17; 63, 

parágrafo único, inc. VI e art. 64, inc. I, 

todos da Constituição Estadual. 2) 

Incorre em violação ao princípio da 

autonomia dos poderes a proposição 

pela Assembléia Legislativa de projeto 

de lei de iniciativa privativa do Poder 

Executivo Estadual (violação ao caput, 

do art. 17, da Constituição Estadual).
4
 

 

In casu, ao analisar o conteúdo do projeto de 

lei em apreço, observa-se que cria no âmbito do 

Poder Executivo um novo órgão, com atribuições 
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próprias e especializadas, que demandará uma ação 

governamental não contemplada no programa do 

governo, representando uma inovação em termos de 

atividade a ser gerida pelos órgãos públicos, motivo 

pelo qual está eivado de inconstitucionalidade formal 

subjetiva, por afrontar o art. 61, § 1º, inciso II, alínea 

e, da Constituição Federal, e, art. 63, parágrafo único, 

inciso VI, da Constituição do Estado do Espírito 

Santo. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 153/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

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

Assembleia Legislativa, é pela 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do 

Projeto de Lei n.º 88/2017, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Nunes, e, por 

conseguinte, pela MANUTENÇÃO DO 

DESPACHO DENEGATÓRIO do Excelentíssimo 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, não devendo 

seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

GILSON LOPES 

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

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

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

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

100050001195 - Relator: ARNALDO SANTOS 

SOUZA - Data do Julgamento: 16/03/2006 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - 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 171/2017 
 

Parecer do Relator: Projeto de Lei nº 102/2017 

Autor: Deputado Jamir Malini 

Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

contratação de profissionais tradutores e intérpretes 

da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS em todos os 

hospitais e maternidades públicos do Estado do 

Espírito Santo”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Projeto de Lei nº 102/2017, de iniciativa do 

Senhor Deputado Jamir Malini, cujo conteúdo, em 

síntese, dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação 

de profissionais tradutores e intérpretes da Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS em todos os hospitais 

e maternidades públicos do Estado do Espírito Santo.  

A matéria foi lida na Sessão Ordinária do 

dia 03/04/2017, onde recebeu despacho denegatório 

do Presidente da Mesa Diretora, com a manifestação 

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

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

único, e incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Tempestivamente, o autor apresentou recurso 

regimental contra o despacho denegatório da Mesa 

Diretora com fincas no parágrafo único do art. 143, 

do Regimento Interno, - para que a matéria fosse à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, para exame de sua Constitucionalidade. 

Assim, o presente Projeto de Lei veio a esta 

Comissão de Constituição e Justiça para exame e 

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

Paragrafo único do Regimento Interno (Resolução n° 

2.700/09). 

É o relatório. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 

DA JURIDICIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E 

TECNICA LEGILATIVA. 

 

Sob o prisma da constitucionalidade e 

legalidade, o Projeto de Lei ora analisado encontra 

obstáculo para tramitar normalmente, por conter vício 

de inconstitucionalidade formal, nota-se nítida 

violação ao princípio da independência e harmonia 

dos poderes e ao princípio da reserva da 

administração, que é o corolário específico do 

Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da 

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

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 

O Princípio da separação dos Poderes está 

bem delineado no brilhante voto do Ministro 

Sepúlveda Pertence, que abaixo colacionamos: 
 

“Processo legislativo dos Estados-

Membros: absorção compulsória das 

linhas básicas do modelo constitucional 

federal entre elas, as decorrentes das 

normas de reserva de iniciativa das leis, 
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dada a implicação com o princípio 

fundamental da separação e 

independência dos Poderes: 

jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal.” (ADI 637, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-

8-04, DJ de 1º-10-04).” 

 

Verifica-se, no caso em espécie, que o 

PROCESSO LEGISLATIVO encontra-se viciado 

quanto à iniciativa legislativa, tendo em vista que ela 

pertence ao Poder Executivo Estadual, neste casos, 

com auxilio da Secretaria de Estado da Saúde e de 

seus órgãos competentes. 

Nesse sentido, o Pretório Excelso em 

brilhante voto da Ministra Ellen Gracie confirma a 

acertada denegação do presente projeto de lei, em 

face do vício de iniciativa apresentado e sacramenta o 

pensamento dominante daquela corte: 

 

"É indispensável a iniciativa do Chefe 

do Poder Executivo (mediante projeto 

de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por 

meio de decreto) na elaboração de 

normas que de alguma forma 

remodelem as atribuições de órgão 

pertencente à estrutura administrativa 

de determinada unidade da Federação." 

(ADI 3.254, Rel. Min. Ellen Gracie, 

julgamento em 16-11-05, DJ de 2-12-

05) 

 

Assim sendo, por simetria constitucional aos 

arts. 61 e 84 da Constituição Federal, a presente 

Propositura invade a esfera privativa do Governador 

do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, III e 

VI  da Constituição do Estado do Espírito Santo, 

verbis: 

 

Constituição do Estado do Espírito 

Santo: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição.       

 

Parágrafo único - São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:       

 

(...) 

 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo;       

 

(...) 

VI - criação, estruturação e atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos do 

Poder Executivo”. 

 

Demais disso, a propositura constante no 

referido Projeto, fere substancialmente outro 

dispositivo da Carta Estadual, em especial o que 

prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 

  

“Art. 91. - Compete privativamente ao 

Governador do Estado: 

 

I - exercer com auxilio dos secretários 

de Estado, a direção superior da 

administração estadual; 

 

Para confirmar tais dispositivos colaciono 

jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, que 

assertivamente assim concluiu: 

 

1. 

"Por tratar-se de evidente matéria de 

organização administrativa, a 

<iniciativa> do processo legislativo está 

reservada ao chefe do Poder Executivo 

local. Os Estados-membros e o Distrito 

Federal devem obediência às regras de 

<iniciativa> legislativa reservada, 

fixadas constitucionalmente, sob pena de 

violação do modelo de harmônica 

tripartição de poderes, consagrado pelo 

constituinte originário." (ADI 1.182, 

Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-

11-2005, Plenário,  
 

DJ de 10-3-2006.) 

2. 

“Processo legislativo dos Estados-

membros: absorção compulsória das 

linhas básicas do modelo constitucional 

federal entre elas, as decorrentes das 

normas de reserva de <iniciativa> das 

leis, dada a implicação com o princípio 

fundamental da separação e 

independência dos poderes: 

jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal.” (ADI 637, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-

8-2004, Plenário, DJ de 1º-10-2004.) 

3. 

"Ação direta de inconstitucionalidade. 

Lei 6.835/2001 do Estado do Espírito 

Santo. Inclusão dos nomes de pessoas 

físicas e jurídicas inadimplentes no 

Serasa, Cadin e SPC. Atribuições da 

Secretaria de Estado da Fazenda. 

<Iniciativa> da Mesa da Assembleia 

Legislativa. Inconstitucionalidade 

formal. A Lei 6.835/2001, de 

<iniciativa> da Mesa da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3254&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2216
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx53
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx55
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx54
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx56
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1182&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2224
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx1
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx3
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx3
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx5
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx4
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx6
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cria nova atribuição à Secretaria de 

Fazenda Estadual, órgão integrante do 

Poder Executivo daquele Estado. À luz 

do princípio da simetria, são de 

<iniciativa> do chefe do Poder 

Executivo estadual as leis que versem 

sobre a organização administrativa do 

Estado, podendo a questão referente à 

organização e funcionamento da 

administração estadual, quando não 

importar aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de Decreto 

do chefe do Poder Executivo (...). 

Inconstitucionalidade formal, por 

<vício> de <iniciativa> da lei ora 

atacada." (ADI 2.857, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, julgamento em 30-

8-2007, Plenário, DJ de 30-11-2007). 

 

Sendo assim, nota-se que a proposição em 

epígrafe, malgrado os elevados propósitos do seu 

autor, confronta com o sistema constitucional de 

iniciativas reservadas estabelecidas pela Constituição 

Federal e, reproduzidas em nossa Lei Maior Estadual. 

Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, 

que assume as feições de uma típica 

inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não custa 

repetir, fulminam integralmente a proposição. 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE da proposição em 

exame, o que nos leva a sugerir a Manutenção do 

Despacho Denegatório do Presidente da Mesa 

Diretora, lançado no Projeto de Lei nº 102/2017. 

Ex positis, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão o seguinte: 

 

PARECER N.º 171/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 

Lei nº 102/2017, de autoria do Deputado Jamir 

Malini, consequentemente pela MANUTENÇÃO 

DO DESPACHO DENEGATÓRIO do Presidente 

da Mesa Diretora. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

DARY PAGUNG 

Relator 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  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 154/2017 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei nº 103/2017 

Autor: Doutor Hércules 

Assunto: “Determina a identificação dos veículos 

pertencentes aos Poderes Públicos”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 103/2017, de autoria do 

Exmo. Deputado Estadual Doutor Hércules, 

determina a identificação dos veículos pertencentes 

aos Poderes Públicos. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

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

fulcro no artigo 143, inciso VIII
1
, do Regimento 

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

a tramitação da proposição entendendo, a priori, 

existir manifesta inconstitucionalidade. 

A proposição foi protocolizada no dia 

29.03.2017 (fl. 02), lida na sessão do dia 03.04.2017 

(fl. 02). Publicação no Diário do Poder Legislativo 

em 07.04.2017. 

A Diretoria de Redação juntou à fl. 09 dos 

autos estudo de técnica legislativa. 

Foi deferido pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

nos termos do artigo 143, parágrafo único
2
, do 

Regimento Interno. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

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

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

É o relatório. 

 

II - PARECER DO RELATOR  
 

A- DA ANÁLISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Da competência legislativa para 

dispor sobre a matéria e da competência de 

iniciativa da matéria 

 

O projeto de lei em determina a identificação 

dos veículos pertencentes aos Poderes Públicos.  

Preliminarmente cumpre mencionar que a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, 

por traduzirem matéria de exceção, não podem ser 

ampliadas por via hermenêutica, sob pena de 

ocasionar uma indesejável hipertrofia do Executivo, 

de um lado, e o esvaziamento da atividade legislativa 

autônoma no âmbito dos entes federados, de outro, in 

verbis: 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx5
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx7
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx6
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx8
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx7
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx9
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=497404&codigoClasse=504&numero=2857&siglaRecurso=&classe=ADI
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, 

DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO 

ESTADO DO AMAZONAS. (...) Ao 

contrário do afirmado pelo requerente, a 

lei atacada não cria ou estrutura 

qualquer órgão da Administração 

Pública local. Não procede a alegação de 

que qualquer projeto de lei que crie 

despesa só poderá ser proposto pelo 

Chefe do Executivo. As hipóteses de 

limitação da iniciativa parlamentar 

estão previstas, em numerus clausus, 

no artigo 61 da Constituição do Brasil 

- matérias relativas ao funcionamento 

da Administração Pública, 

notadamente no que se refere a 

servidores e órgãos do Poder 

Executivo. Precedentes. (...) (ADI 

3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, 

Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007) 

(original sem destaque) 

 

Em que pese a nobre intenção do 

Excelentíssimo Senhor Deputado à fl. 03.  

Em que pese a Instrução Normativa 002/2015 

da Comissão de Constituição Serviço Público e 

Redação que dá nova orientação e disciplina o 

posicionamento da Comissão de Justiça sobre 

projetos recebidos como inconstitucionais. 

Em que pese o espírito mais altruístico da 

norma proposta no que tange a identificação dos 

veículos pertencentes aos Poderes Públicos. 

Verifica-se, data vênia, a 

inconstitucionalidade formal do presente projeto de 

lei 103/2017, pelas razões a seguir expostas, as quais 

não se vislumbram sanáveis por meio de emendas, 

posto que o escopo do Projeto de Lei cria novas 

obrigações a Secretárias e órgãos do Governo do 

Estado e dos Municípios, não sendo possível a 

implementação do programa sem a efetiva 

implementação dos diversos órgãos e secretarias do 

demais Poderes. 

De fato, assiste razão ao Excelentíssimo 

Senhor Presidente por entender pela 

inconstitucionalidade da presente proposição, por 

infringência ao artigo 63, parágrafo único, inciso III e 

VI da Constituição Estadual, pois interfere na 

organização administrativa do Poder Executivo 

Estadual. 

A propósito, segue o referido dispositivo 

constitucional que fundamenta a 

inconstitucionalidade do presente projeto de lei, in 

verbis: 
 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembléia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre: 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; (original sem destaque) 

IV - servidores públicos do Poder 

Executivo, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a 

inatividade; 

 

Logo, verifica-se a 

inconstitucionalidade formal orgânica, 

ou seja, por vício de iniciativa, uma vez 

que compete privativamente ao Chefe do 

Poder Executivo legislar sobre a matéria 

em debate. Sobre o tema, segue 

ensinamento de Pedro Lenza
3
, in verbis:  

 

A inconstitucionalidade formal 

orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a 

elaboração do ato. 

Nesse sentido, para se ter um exemplo, o 

STF entende como inconstitucional lei 

municipal que discipline o uso de cinto 

de segurança, já que se trata de 

competência legislativa da União, nos 

termos do art. 22, XI, legislar sobre 

trânsito e transporte. 

(original sem destaque) 

 

A propósito, ressalta-se que o vício de 

iniciativa é insuperável e o atual entendimento 

jurisprudencial consolidado afirma ser impossível o 

referido vício ser sanado mesmo que o presente 

Projeto de Lei venha a ser sancionado. Neste sentido, 

segue entendimento do Excelso Supremo Tribunal 

Federal que corrobora o entendimento 

supramencionado, ou seja, que vício de iniciativa não 

é sanável, conforme vislumbra-se: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

8958, DE 07 DE JANEIRO DE 1993, 

DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA. INSTITUIÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

MILITARES. INICIATIVA DO 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO 

FORMAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 1. 

Remuneração dos integrantes dos 

serviços auxiliares do Poder Judiciário 

estadual, bem como dos juízos que lhe 
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forem vinculados. Processo legislativo. 

Competência reservada ao Tribunal de 

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

Iniciativa isolada do Presidente do 

Tribunal estadual. Vício formal de 

inconstitucionalidade, de natureza 

insanável. Ação direta julgada 

procedente. (ADI 1681, Relator(a): Min. 

MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, 

julgado em 21/08/2003, DJ 05-12-2003 

PP-00017 EMENT VOL-02135-03 PP-

00495) (original sem destaque) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

MEDIDA CAUTELAR. 

ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA 

MILITAR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. COMPETÊNCIA DO CHEFE 

DO EXECUTIVO. VÍCIO DE 

INICIATIVA. 1. Compete 

privativamente ao Governador do 

Estado, pelo princípio da simetria, a 

direção superior da administração 

estadual, bem como a iniciativa para 

propor projetos de lei que visem criação, 

estruturação e atribuições de Secretarias 

e órgãos da administração pública (CF, 

artigos 84, II e IV e 61, § 1º, II, e). 2. 

Hipótese em que o projeto de 

iniciativa parlamentar, transformado 

em lei, apresenta vício insanável 

caracterizado pela invasão de 

competência reservada ao Poder 

Executivo pela Constituição Federal. 

Medida cautelar deferida. (ADI 2646 

MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO 

CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 

01/07/2002, DJ 04-10-2002 PP-00092 

EMENT VOL-02085-02 PP-00309) 

(original sem destaque) 

 

Assim, após, a análise de todo o projeto, 

verifica-se a flagrante inconstitucionalidade da 

matéria. Deixa-se, portanto, de mencionar os demais 

aspectos da presente proposição, nos termos do art.9, 

§5º do Ato nº 2517/2008 (alterado pelo Ato nº 

1.886/2015). 

São estas as considerações pertinentes na 

análise da proposição legislativa em foco. 

Por todo o exposto, sugerimos aos 

Membros desta douta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 154/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei 

n.º 103/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Doutor Hércules e, por conseguinte, pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO do Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, não devendo seguir 

sua tramitação regular nesta Casa de Leis. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

GILSON LOPES 

 
1
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 

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

(...) 

Parágrafo único. Se o autor ou autores da proposição 

dada como inconstitucional, antirregimental ou alheia 

à competência da Assembleia Legislativa não se 

conformarem com a decisão poderão requerer ao 

Presidente audiência da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação que, se discordar 

da decisão, restituirá a proposição para a devida 

tramitação. 
3
 LENZA. Pedro. Direito Constitucional, 13º Edição, 

Editora Saraiva, à pág. 162 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - 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 165/2017 

 

Parecer do Relator: Projeto de Lei nº 112/2017 

Autoar: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: “Estabelece a Política de Desenvolvimento 

do Ecoturismo do Estado do Espírito Santo”. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Projeto de Lei nº 112/2017, de iniciativa da 

Senhora Deputada Luzia Toledo, cujo conteúdo, em 

síntese, estabelece a Política de Desenvolvimento do 

Ecoturismo do Estado do Espírito Santo. 

A matéria foi lida na Sessão Ordinária do dia 

30/03/2017, onde recebeu despacho denegatório do 

Presidente da Mesa Diretora, com a manifestação 

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

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

único, e incisos III e VI da Constituição Estadual. 
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Tempestivamente, o autor apresentou recurso 

regimental contra o despacho denegatório da Mesa 

Diretora com fincas no parágrafo único do art. 143, 

do Regimento Interno, - para que a matéria fosse à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, para exame de sua Constitucionalidade. 

Assim, o presente Projeto de Lei veio a esta 

Comissão de Constituição e Justiça para exame e 

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

parágrafo único do Regimento Interno (Resolução n° 

2.700/09). 

É o relatório. 

 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO 

DA JURIDICIDADE, 

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E 

TECNICA LEGILATIVA. 

 

Sob o prisma da constitucionalidade e 

legalidade, o Projeto de Lei ora analisado encontra 

obstáculo para tramitar normalmente, por conter vício 

de inconstitucionalidade formal, nota-se nítida 

violação ao princípio da independência e harmonia 

dos poderes e ao princípio da reserva da 

administração, que é o corolário específico do 

Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da 

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

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. 

O Princípio da separação dos Poderes está 

bem delineado no brilhante voto do Ministro 

Sepúlveda Pertence, que abaixo colacionamos: 

 

“Processo legislativo dos Estados-

Membros: absorção compulsória das 

linhas básicas do modelo constitucional 

federal entre elas, as decorrentes das 

normas de reserva de iniciativa das leis, 

dada a implicação com o princípio 

fundamental da separação e 

independência dos Poderes: 

jurisprudência consolidada do  

 

Supremo Tribunal.” (ADI 637, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence, julgamento 

em 25-8-04, DJ de 1º-10-04).” 
 

 

Verifica-se, no caso em espécie, que o 

PROCESSO LEGISLATIVO encontra-se viciado 

quanto à iniciativa legislativa, tendo em vista que ela 

pertence ao Poder Executivo Estadual, neste casos, 

com auxilio da Secretaria de Estado da Saúde e de 

seus órgãos competentes. 

Nesse sentido, o Pretório Excelso em 

brilhante voto da Ministra Ellen Gracie confirma a 

acertada denegação do presente projeto de lei, em 

face do vício de iniciativa apresentado e sacramenta o 

pensamento dominante daquela corte: 

"É indispensável a iniciativa do Chefe 

do Poder Executivo (mediante projeto 

de lei ou mesmo, após a EC 32/01, por 

meio de decreto) na elaboração de 

normas que de alguma forma 

remodelem as atribuições de órgão 

pertencente à estrutura administrativa 

de determinada unidade da Federação." 

(ADI 3.254, Rel. Min. Ellen Gracie, 

julgamento em 16-11-05, DJ de 2-12-

05) 

 

Assim sendo, por simetria constitucional aos 

arts. 61 e 84 da Constituição Federal, a presente 

Propositura invade a esfera privativa do Governador 

do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, III e 

VI  da Constituição do Estado do Espírito Santo, 

verbis: 

 

Constituição do Estado do Espírito 

Santo: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado,  

 

ao Tribunal de Justiça, ao Ministério 

Público e aos cidadãos, satisfeitos os 

requisitos estabelecidos nesta 

Constituição.       

 

Parágrafo único - São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:       

 

(...) 

 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo;       

 

(...) 

 

VI - criação, estruturação e atribuições 

das Secretarias de Estado e órgãos do 

Poder Executivo”. 

 

Vê-se aqui que o constituinte reservou a 

iniciativa de projeto de lei referente à estrutura e 

atribuições da Secretaria do Estado e dos órgãos do 

Poder Executivo ao chefe da administração pública, a 

quem compete o exercício da direção superior com o 

apoiamento dos Secretários de Estado. 

Depreende-se ainda, do acima transcrito que 

a efetivação da criação de programas ou políticas 

públicas estaduais, notadamente ao tema Política 

Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo vincula-

se à competência institucional do Poder Executivo 

para sua elaboração, considerando a indicação de 

recursos e de ações articuladas e integradas na 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3254&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2216
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consolidação da dita política que objetiva estabelecer 

normas e diretrizes para programas governamentais e 

empreendimentos privados voltados para o 

ecoturismo. 

Demais disso, a propositura constante no 

referido Projeto, fere substancialmente outro 

dispositivo da Carta Estadual, em especial o que 

prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 
 

“Art. 91. - Compete privativamente ao 

Governador do Estado: 

 

I - exercer com auxilio dos secretários 

de Estado, a direção superior da 

administração estadual; 

 

Para confirmar tais dispositivos 

colaciono jurisprudências do Supremo 

Tribunal Federal, que assertivamente 

assim concluiu: 

 

1. 

"Por tratar-se de evidente matéria de 

organização administrativa, a 

<iniciativa> do processo legislativo está 

reservada ao chefe do Poder Executivo 

local. Os Estados-membros e o Distrito 

Federal devem obediência às regras de 

<iniciativa> legislativa reservada, 

fixadas constitucionalmente, sob pena de 

violação do modelo de harmônica 

tripartição de poderes, consagrado pelo 

constituinte originário." (ADI 1.182, 

Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-

11-2005, Plenário, DJ de 10-3-2006.) 

2. 

“Processo legislativo dos Estados-

membros: absorção compulsória das 

linhas básicas do modelo constitucional 

federal entre elas, as decorrentes das 

normas de reserva de <iniciativa> das 

leis, dada a implicação com o princípio 

fundamental da separação e 

independência dos poderes: 

jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal.” (ADI 637, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-

8-2004, Plenário, DJ de 1º-10-2004.) 

3. 

"Ação direta de inconstitucionalidade. 

Lei 6.835/2001 do Estado do Espírito 

Santo. Inclusão dos nomes de pessoas 

físicas e jurídicas inadimplentes no 

Serasa, Cadin e SPC. Atribuições da 

Secretaria de Estado da Fazenda. 

<Iniciativa> da Mesa da Assembleia 

Legislativa. Inconstitucionalidade 

formal. A Lei 6.835/2001, de 

<iniciativa> da Mesa da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

cria nova atribuição à Secretaria de 

Fazenda Estadual, órgão integrante do 

Poder Executivo daquele Estado. À luz 

do princípio da  

 

simetria, são de <iniciativa> do chefe 

do Poder Executivo estadual as leis 

que versem sobre a organização 

administrativa do  

 

Estado, podendo a questão referente à 

organização e funcionamento da 

administração estadual, quando não 

importar aumento de despesa, ser 

regulamentada por meio de Decreto 

do chefe do Poder Executivo (...). 

Inconstitucionalidade formal, por 

<vício> de <iniciativa> da lei ora 

atacada." (ADI 2.857, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, julgamento em 30-

8-2007, Plenário, DJ de 30-11-2007). 

 

Sendo assim, nota-se que a proposição em 

epígrafe, malgrado os elevados propósitos do seu 

autor, confronta com o sistema constitucional de 

iniciativas reservadas estabelecidas pela Constituição 

Federal e, reproduzidas em nossa Lei Maior Estadual. 

Não há, pois, como contornar o obstáculo 

antedito, que assume as feições de uma típica 

inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não custa 

repetir, fulminam integralmente a proposição. 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE da proposição em 

exame, o que nos leva a sugerir a Manutenção do 

Despacho Denegatório do Presidente da Mesa 

Diretora, lançado no Projeto de Lei nº 112/2017. 

Ex positis, sugerimos aos nobres pares desta 

Comissão o seguinte: 

 

PARECER N.º 165/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de 

Lei nº 112/2017, de autoria do Deputada Luzia 

Toledo, e, consequentemente pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

DARY PAGUNG 

Relator 

MARCELO SANTOS 

JANETE DE SÁ 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  Publique-se. 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx53
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx55
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx54
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx56
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1182&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2224
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx1
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx3
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=637&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx3
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx5
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx4
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx6
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx5
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx7
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx6
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx8
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx7
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx9
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=497404&codigoClasse=504&numero=2857&siglaRecurso=&classe=ADI
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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 155/2017 

 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 116/2017, de autoria do 

senhor Deputado Sergio Majeski, objetiva dispor 

sobre proibição, para o Poder Público Estadual, de 

contratar com empresa ligada aos funcionários 

públicos e agentes políticos municipal, estadual e 

federal, ou com pessoas ligadas a eles por 

matrimônio ou relação de parentesco, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau; e, para tanto, o texto 

normativo dá, ainda, outras providências correlatas. 

O indicado projeto de lei foi protocolizado no 

dia 30 de março de 2017. Por sua vez, a proposição 

foi lida na Sessão Ordinária do dia 03 de abril de 

2017, oportunidade esta em que recebeu despacho do 

senhor Presidente pela devolução ao seu autor, por 

infringir o disposto no inciso III, do parágrafo único, 

do art. 63, da Constituição Estadual. O Deputado 

autor apresentou, tempestivamente, recurso contra o 

despacho que lhe devolveu o projeto. 

Após, a proposição legislativa recebeu 

encaminhamento para esta Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, conforme 

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

Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo (Resolução nº 2.700/2009). 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto 

de Lei nº 116/2017 informam que ocorreu a devida 

publicação do mesmo no Diário do Poder Legislativo 

- DPL do dia 07 de abril de 2017, às fls. 38 a 40. 

Este é o Relatório. 

 

PARECER DO RELATOR  

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 

116/2017, de autoria do senhor Deputado Sergio 

Majeski, visa determinar que “No Estado do Espírito 

Santo fica o 

Poder Público proibido de contratar para o 

fornecimento, prestação de serviços e execução de 

obras para a Administração Pública, empresa ligada a 

funcionário público e agente político municipal, 

estadual e federal, em exercício do mandato, pessoas 

ligadas a estes por matrimônio ou com relação de 

parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau” (art. 1º). Inclusive, tal vedação subsistiria até 

um ano depois de findas as respectivas funções. 

A proposição legislativa inclui, ainda, que os 

editais de licitação para a contratação de empresa 

para o fornecimento, prestação de serviços e 

execução de obras para a Administração Pública, 

deverão estabelecer a vedação de que trata esta  

 

pretensa lei. De igual forma que os contratos em 

vigor, que contrariem a vedação pretendida, deverão 

ser encerrados ao término do prazo estabelecido na 

contratação, sendo vedada a prorrogação do prazo de 

vigência. Por fim, a proposição legislativa em 

comento não prevê vacatio legis para a sua aplicação. 

Desta forma, no texto da Justificativa da proposição 

em análise, o parlamentar autor explica a sua 

intenção legislativa: 

 

“O Supremo Tribunal Federal por 

votação unânime da segunda turma, 

declarou a constitucionalidade do artigo 

36 da Lei Orgânica do Município de 

Brumadinho (MG), que proíbe contratos 

entre o município e parentes, afins ou 

consanguíneos, dos agentes políticos 

locais e dos ocupantes de cargo em 

comissão ou função de confiança, bem 

como dos servidores e empregados 

públicos municipais, até seis meses após 

o fim do exercício das respectivas 

funções, no julgamento do RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO 423.560/MG: 
 

 ‘Ementa: DIREITO 

CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E 

CONTRATAÇÃO PELA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE BRUMADINHOMG. 

VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 

COM O MUNICÍPIO DE 

PARENTES DO PREFEITO, VICE-

PREFEITO, VEREADORES E 

OCUPANTES DE CARGOS EM 

COMISSÃO. 

CONSTITUCIONALIDADE. 

COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR 

DOS MUNICÍPIOS. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. A 

Constituição Federal outorga à União 

a competência para editar normas 

gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) 

e permite, portanto, que Estados e 

Municípios legislem para 

complementar as normas gerais e 

adaptá-las às suas realidades. O 

Supremo Tribunal Federal firmou 

orientação no sentido de que as normas 

locais sobre licitação devem observar o 

art. 37, XXI da Constituição, 

assegurando “a igualdade de condições 

de todos os concorrentes”. Precedentes. 

Dentro da permissão constitucional 

para legislar sobre normas específicas 

em matéria de licitação, é de se louvar 
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a iniciativa do Município de 

Brumadinho-MG de tratar, em sua Lei 

Orgânica, de tema dos mais relevantes 

em nossa pólis, que é a moralidade 

administrativa, princípio-guia de toda a 

atividade estatal, nos termos do art. 37, 

caput da Constituição Federal. A 

proibição de contratação com o 

Município dos parentes, afins ou 

consanguíneos, do prefeito, do 

viceprefeito, dos vereadores e dos 

ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança, bem como dos 

servidores e empregados públicos 

municipais, até seis meses após o fim 

do exercício das respectivas funções, é 

norma que evidentemente homenageia 

os princípios da impessoalidade e da 

moralidade administrativa, 

prevenindo eventuais lesões ao 

interesse público e ao patrimônio do 

Município, sem restringir a 

competição entre os licitantes. 

Inexistência de ofensa ao princípio da 

legalidade ou de invasão da 

competência da União para legislar 

sobre normas gerais de licitação. 

Recurso extraordinário provido.’ (RE 

423560, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Segunda Turma, julgado 

em 29/05/2012, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-

06-2012 PUBLIC 19-06-2012 RT v. 

101, n. 923, 2012, p. 678-683) 

 

(...) 

 

Destacamos que em um momento onde 

se prega a transparência nos atos de 

gestão e combate à corrupção, 

iniciativas como essa podem reduzir 

significativamente os problemas 

relacionados ao favorecimento ilícito de 

agentes participantes de processos 

licitatórios. Certos da preocupação dos 

parlamentares desta Casa com a 

moralidade administrativa e a prevenção 

de eventuais lesões ao interesse público 

e aos recursos públicos do Estado, 

contamos com o apoio dos demais 

parlamentares para a aprovação desta 

proposição.” 

 

(TODOS OS NEGRITOS SÃO DO 

AUTOR) 
 

Outrossim, a mens legislatoris que se destaca 

da justificativa é ação otimizadora para minimizar a 

prática da gestão pública divorciada com o princípio 

da moralidade administrativa, assim protegendo o 

interesse público da contratação pública com os 

servidores públicos e agentes públicos, bem como 

com os seus cônjuges e parentes e, desta forma, o 

projeto de lei se apresenta como relevante sob a ótica 

do interesse público. Destarte, resta reconhecido e 

registrado o elevado grau de importância meritória do 

objeto normativo do Projeto de Lei nº 116/2017. 

Preliminarmente, cabe registrar que 

coadunamos com o entendimento de que o tema é 

tratado na Constituição da República, onde a Lex 

Legum republicana outorga à União a competência 

legislativa para editar normas gerais sobre licitação 

(art. 22, inciso XXVII) e, nestes termos, permite que 

Estados Membros legislem para complementar as 

normas gerais e adaptá-las às suas realidades. Ou 

seja, mesmo sendo o tema sobre licitação de 

competência legislativa privativa da União, a 

Constituição Federal a condiciona como exceção a 

regra, de modo a restar a União a edição de 

regramento geral; e aos Estados Membros 

competência legislativa complementar. 

Destarte, cabe reconhecer, in totum, os 

termos do precedente jurisprudencial trazido pela 

Justificativa (RE 423560, Relator(a): Min. Joaquim 

Barbosa, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, 

Acórdão Eletrônico DJe-119 DIVULG 18-06-2012 

PUBLIC 19-06-2012 RT v. 101, n. 923, 2012, p. 

678-683). 

Mas, perante o Ordenamento Jurídico 

Estadual, a lei ordinária estadual deve ser calibrada, 

também, nos limites dos preceitos da Constituição 

Estadual. Em outros termos, não pode uma lei 

ordinária estadual normatizar ultra ou extra comando 

da Constituição Estadual, sob pena de ser declarada 

inconstitucional. Assim, por mais que haja mérito no 

Projeto de Lei nº 116/2017, não pode este criar 

vedação maior do que a vedação prescrita pela 

Constituição Estadual. Vejamos, o disposto no art. 35 

da Constituição Estadual: 

 

“Art. 35. É vedado ao servidor 

público, sob pena de demissão, 

participar, na qualidade de 

proprietário, sócio ou administrador, 

de empresa fornecedora de bens e 

serviços, executora de obras ou que 

realize qualquer modalidade de 

contrato, de ajuste ou compromisso 

com o Estado.” (NEGRITOS 

NOSSOS) 
 

Ora, a Constituição Estadual já realizou a sua 

tarefa legislativa de complementar o tema endereçado 

no art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, 

mas, ao fazê-lo previu uma vedação menos ampla do 

que a pretendida pelo objeto do Projeto de Lei nº 

116/2017. A Constituição Estadual optou por limitar 

a vedação tão-somente ao servidor público, desta 

forma, deixou permitida a contratação - com o Estado 

- de empresas de pessoas físicas ligadas a estes por 

matrimônio ou com relação de parentesco, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau. Em suma, vale 
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dizer que o Projeto de Lei nº 116/2017 é 

materialmente inconstitucional por ser antinômico 

aos limites da vedação prevista, expressamente, no 

artigo 35 da Constituição Estadual. De igual monta, a 

Constituição Federal já trata do tema no que tange 

aos Agentes Políticos Parlamentares. In verbis: 

 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não 

poderão: 

 

I - desde a expedição do diploma: 

 

a) firmar ou manter contrato com pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia 

mista ou empresa concessionária de 

serviço público, salvo quando o contrato 

obedecer a cláusulas uniformes; 

(...) 

 

II - desde a posse: 

 

a) ser proprietários, controladores ou 

diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público, ou nela 

exercer função remunerada; 

(...) 

 

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado 

ou Senador: 

 

I - que infringir qualquer das proibições 

estabelecidas no artigo anterior; 

 

Agora tem-se a Constituição Federal 

limitando, também, a vedação pretendida pelo 

Projeto de Lei nº 116/2017 ao agente político 

Deputado Federal e Senador, ou seja, não prevê 

vedação e muito menos punição para as empresas de 

pessoas físicas ligadas a estes por matrimônio ou com 

relação de parentesco, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau. E esta situação proibitiva prevista nos 

artigos 54 e 55 da Constituição Federal se replica de 

forma igual para os Deputados Estaduais (art. 27, §1º, 

da CF). Então, no caso, como poderia o Projeto de 

Lei nº 116/2017 criar impedimento para terceiros? 

Não poderia! 

A diagnose jurídica é incontestável e dela se 

tem que o Projeto de Lei nº 116/2017 é 

materialmente inconstitucional por ter ultrapassado 

(ultra legis) os parâmetros previstos no art. 35 da 

Constituição Estadual e no art. 54 e 55 da 

Constituição Federal. 

Se não bastasse, vislumbra-se ainda da 

análise jurídica do projeto de lei ora em comento a 

existência de outra antinomia com o Ordenamento 

Constitucional. No caso, ocorre inconstitucionalidade 

que confirma o despacho do senhor Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

despacho esse que o devolveu ao seu Autor. Com 

esse outro quadro normativo, o projeto de lei ora em 

exame apresenta antinomia tranquila e incontestável 

com o ordenamento constitucional. Repisando, o 

ponto de divergência jurídica encontram-se no fato de 

ser de autoria parlamentar, e, assim, não poderia 

prever situação de exoneração/demissão compulsória 

de servidor público, ou seja, afetando a própria 

organização administrativa e de pessoal da 

administração do Poder Executivo. 

Da mesma forma que não poderia o projeto 

de lei apresentado determinar que os contratos que se 

encontram em vigor, que, em tese, contrariam a 

vedação pretendida, terão que ser encerrados ao 

término do prazo estabelecido na contratação, sendo 

vedada a decisão administrativa da possibilidade de 

prorrogação do prazo de vigência dos mesmos. Esta 

medida é flagrantemente inconstitucional por não 

respeitar a Lei de Contratos Públicos e as cláusulas 

contratuais de prorrogação de contrato já firmados, 

assim, o Projeto de Lei nº 116/2017 desatende o 

Princípio da Reserva de Administração do Poder 

Executivo e o Princípio da Separação dos Poderes. 

Pautado nesta adequada exegese jurídica, o 

objeto normativo do Projeto de Lei nº 116/2017, por 

ser de autoria de parlamentar, não poderia prever 

ações que impliquem em organização 

administrativa/pessoal da administração do Poder 

Executivo e, tão pouco, invadir o Princípio da 

Reserva de Administração do Poder Executivo e o 

Princípio da Separação dos Poderes. Nesse contexto, 

o projeto de lei em apreço viola diretamente a esfera 

de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do Poder 

Executivo. Vejamos o que define a Constituição 

Estadual in verbis: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador 

do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, 

satisfeitos os requisitos estabelecidos 

nesta Constituição. 

 

Parágrafo único. São de iniciativa 

privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  

 

(...) 

 

III - organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder 

Executivo; 

 

(...) 

 

Art. 91.  Compete privativamente ao 

Governador do Estado: 

 

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

 

II - iniciar o processo legislativo, na 
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forma e nos casos previstos nesta 

Constituição;” 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio 

Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos 

idênticos e se posicionou no sentido de preservar 

incontest os Princípios da Reserva de Administração 

do Poder Executivo e da Separação dos Poderes 

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

Relator: Ministro Celso de Mello - Julgamento: 

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

2364 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Relator: 

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

DJ 15-12-2006 PP-00080).  

Não obstante, julgando a constitucionalidade 

de uma lei do Estado do Espírito Santo, o Excelso 

Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive 

para concluir que nem na hipótese de sanção haveria 

convalidação do vício de inconstitucionalidade 

resultante da usurpação do poder de iniciativa do 

chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES - Órgão 

Julgador: Tribunal Pleno - Relator: Ministro Celso de 

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

00016). 

Giza-se que a inconstitucionalidade formal 

detectada é insanável e não possui emenda que dê 

saneamento a tal gravame, haja vista que somente a 

mudança prévia da ordem da Constituição Estadual 

permitiria constitucionalidade/juridicidade para a 

proposição. Em suma, o Projeto de Lei nº 116/2017, 

de autoria do senhor Deputado Sergio Majeski, é 

formal e materialmente inconstitucional. Ex Positis, 

sugerimos aos Ilustres Pares desta Comissão a adoção 

do seguinte: 
 

PARECER N.º 155/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO do senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, que devolveu o Projeto de Lei nº 

116/2017 ao seu autor, o senhor Deputado Sergio 

Majeski. 
 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

GILSINHO LOPES 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  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 156/2017 

 

Parecer do Relator: Projeto de Resolução nº 

08/2017 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Relator: Deputado Marcelo Santos 

Ementa: “Transforma o parágrafo único em § 1º e 

acrescenta o § 2º ao art. 102 da Resolução nº 2.700, 

de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, dispondo 

sobre a realização das sessões ordinárias na semana 

do Carnaval.”. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Resolução nº 08/2017, 

de autoria do Exmo. Deputado Doutor Hércules, que 

transforma o parágrafo único em § 1º e acrescenta o § 

2º ao art. 102 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho 

de 2009, Regimento Interno, dispondo sobre a 

realização das sessões ordinárias na semana do 

Carnaval.  

Não há, no projeto em apreço, cláusula de 

vigência. 

O Projeto foi protocolado no dia 07/03/2017, 

lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

08/03/2017 e Publicado no Diário do Poder 

Legislativo do dia 15/03/2017 (fls. 32/33 dos autos). 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

art. 120 do Regimento Interno - Resolução nº 

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

admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de 

Técnica Legislativa da fl. 06 e verso, ofertando 

sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem 

alteração substancial no projeto em apreço. 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela 

Constitucionalidade do projeto, nos termos da 

manifestação do Procurador-Geral da Casa (fl. 31), 

tendo havido também manifestação pela ilegalidade 

do projeto (Parecer das fls. 08/16 e Manifestações das 

fls. 18, 28 e 30).  

O presente projeto veio a esta Comissão para 

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

inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução 

nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2. PARECER DO RELATOR 
 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 
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desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode 

decorrer da inobservância da competência legislativa 

para a elaboração do ato (inconstitucionalidade 

formal orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da 

norma. 

A Constituição Federal divide a competência 

entre as pessoas jurídicas com capacidade política: 

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

e Estados (artigo 25 - competência residual ou 

remanescente). 

No caso em tela, 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. 

Quanto à espécie normativa, a matéria deve 

ser normatizada por meio de Resolução, uma vez que 

busca alterar também uma Resolução. Logo, 

conforme o art. 56, inc. II, da Constituição Estadual e 

o próprio Regimento Interno desta Casa, conclui-se 

que a matéria de fato deve ser objeto de resolução. 

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. 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, tendo 

em vista o disposto nos artigos 2º
1
, 25, caput

2
 e § 1º

3
, 

e 27, § 3º
4
, todos da Constituição Federal e, por 

simetria, nos artigos 48, § 2º
5
, 56, inc. II

6
 e 60

7
 da 

Constituição Estadual, devendo ainda ser observado o 

prescrito pelo art. 152, inc. I
8
 do Regimento Interno 

desta Casa de Leis. 

Logo, ao ser proposto por parlamentar, o 

projeto de resolução está em sintonia com as 

Constituições Estadual e Federal. 

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 regime inicial de tramitação é o ordinário, 

já que até o momento não ocorreu quaisquer das 

hipóteses que poderiam autorizar a tramitação em 

regime de urgência. 

O processo de votação, a princípio, é o 

simbólico, já que a proposição ora analisada não se 

enquadra entre aquelas em que o Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa reserva ao processo de 

votação nominal.  

Relativamente a quorum, é importante 

ressalvar que existem dois tipos: 

 

a) quorum de votação: é aquele 

necessário para que ocorra deliberação 

do plenário ou da comissão a respeito de 

certa proposição, e não para aprovar o 

Projeto. O quorum de votação, no caso 

em tela, é de maioria absoluta dos 

membros (mais de 50% dos membros) 

(art. 59 da Constituição do Estado e art. 

194 do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa - Resolução nº 

2.700 de 15 de julho de 2009). 

b) quorum de aprovação: é aquele 

necessário para aprovar o Projeto. O 

quorum de aprovação da resolução é de 

maioria simples ou relativa, ou seja, 

mais de 50% (cinquenta por cento) dos 

presentes (art. 59 da Constituição do 

Estado e art. 194 do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa - Resolução 

nº 2.700 de 15 de julho de 2009). 

 

Portanto, verifica-se que, até o presente 

momento, não há inconstitucionalidade formal no 

Projeto de Lei em apreço. 
 

2.2. DA CONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL 

A constitucionalidade material é a 

compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e 

as regras e princípios previstos na Constituição 

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

de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios 

constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação 

aos textos das Constituições Federal ou Estadual, 

havendo compatibilidade entre os preceitos da 

proposição e as normas e princípios das Constituições 

Federal e Estadual. 



76 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de junho de 2017 

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. 

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que o 

projeto de resolução ora analisado está de acordo 

com as regras e princípios estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, sendo 

materialmente constitucional. 

 

2.3. DA JURIDICIDADE E DA 

LEGALIDADE 

Neste tópico, é necessário abordar a 

existência ou não, no caso, da competência privativa 

da Mesa Diretora para dispor sobre a matéria objeto 

da presente proposição. 

A Constituição do Estado estabelece a 

competência exclusiva da Assembleia Legislativa 

para dispor sobre o seu regimento interno, nos 

seguintes termos: 

 

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; 

 

Todavia, apesar de o texto constitucional não 

estabelecer qualquer iniciativa reservada à Mesa 

Diretora da Casa, o art. 17, inc. IX do Regimento 

Interno faz a seguinte distinção: 

 

Art. 17. À Mesa compete, dentre outras 

atribuições estabelecidas neste 

Regimento Interno ou por resolução da 

Assembleia Legislativa, ou delas 

implicitamente resultantes:  

(...) 

IX - propor, privativamente, à 

Assembleia Legislativa, projeto de 

resolução, nos termos do artigo 56 da 

Constituição Estadual, dispondo sobre 

sua organização, funcionamento, 

polícia, regime jurídico do seu pessoal, 

criação e extinção de cargos, empregos e 

funções e fixação da respectiva 

remuneração, observados os parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

(original sem destaque) 
 

A nosso ver, o artigo supratranscrito 

estabelece a iniciativa reservada da Mesa Diretora 

para, além das questões de organização de pessoal, 

criação de cargos, política salarial e distribuição das 

atribuições dos setores da Casa, outras normas 

organizacionais que reflitam o desempenho do poder 

discricionário da Administração, a qual, em se 

tratando da Assembleia Legislativa, fica a cargo de 

sua Mesa Diretora. 

No caso em apreço, a proposição pretende 

alterar o regimento interno para tratar de assunto 

eminentemente administrativo quanto a dia e horário 

das sessões, interferindo em regra de funcionamento 

da Casa. 

Com efeito, conclui-se que, nos termos do 

disposto no Regimento Interno da ALES, somente a 

sua Mesa Diretora deteria competência legislativa 

exclusiva para deflagrar o processo relativo sobre a 

matéria em exame, motivo pelo qual opinamos pela 

ILEGALIDADE do projeto de resolução em apreço, 

por violação ao disposto no art. 17, inc. IX do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa. 
 

2.4. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

No caso em exame, com exceção da cláusula 

de vigência, 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. 

Já no tocante à vigência da resolução, o 

projeto em apreço não contemplou cláusula de 

vigência.  

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.  

Observa-se que o projeto em apreço não 

possui cláusula de vigência. Contudo, em razão do 

vício de ilegalidade apontado no tópico anterior, o 

qual não pode ser sanado, deixamos de fazer a 

adequação do projeto como seria possível por meio 

da sugestão de uma emenda. 

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 
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uniformidade do tempo verbal em todo o texto das 

normas legais, dando-se preferência ao tempo 

presente ou ao futuro simples do presente, e foram 

usados os recursos de pontuação de forma judiciosa, 

evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 

prevista no inciso III do art. 11 da Lei Complementar 

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

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição 

a um único assunto ou princípio. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, 

adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado 

pela Diretoria de Redação (fl. 07), ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 

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

normativos. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 156/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 

E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto 

de Resolução nº 008/2017, de autoria do Exmº 

Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

Plenário Rui Barbosa, 06 de junho de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ 

DARY PAGUNG 

GILSINHO LOPES 
 

1
 Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
2
 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 
3
 Art. 25 (...) 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências 

que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
4
 Art. 27. (...) 

§ 3º - Compete às Assembleias Legislativas dispor 

sobre seu regimento interno, polícia e serviços 

administrativos de sua secretaria, e prover os 

respectivos cargos. 
5
 Art. 48. O Poder Legislativo é exercido pela 

Assembleia Legislativa, constituída de Deputados, 

representantes do povo, eleitos na forma que dispuser 

a lei. [...] 

§ 2° Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia 

funcional, administrativa e financeira. 
6
 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; 
7
 Art. 60. A Assembleia Legislativa terá comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e 

com as atribuições previstas no regimento interno ou 

no ato de que resultar sua criação. 
8
 Art. 152. A iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da Constituição Estadual e 

deste Regimento Interno, será: 

I - de Deputados; 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

85/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 

Constituição Estadual, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Exmº Sr. Secretário Estadual de Saúde, 

o seguinte pedido de informações: 

 

1) - Construção da UPA (Unidade 

de Pronto Atendimento) no Bairro 

Shell, em Linhares/ES; 

2) - Informações acerca do valor 

total, bem como, data de início e 

término do convênio assinado para 

realização da obra;  

3) - Justificativa acerca da 

paralização da obra. 

4) - Previsão de entrega da obra 

 

Sala das Sessões, 06 de junho de 2017. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 69/2017 
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Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a        

V. Ex.ª, com base no art. 112 do Regimento Interno, 

seja transferido o espaço destinado no GRANDE 

EXPEDIENTE da Sessão Ordinária do dia 14 de 

junho de 2017, quarta-feira, para que o Ilma. Dr.ª  

Síbia Marcondes, Diretora Geral do HEMOES, 

possa explanar sobre a IMPORTÂNCIA DA 

DOAÇÃO DE SANGUE - DIA MUNDIAL DO 

DOADOR DE SANGUE. 

 

Palácio Domingos Martins, 12 de junho de 

2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em discussão o Requerimento 

n.º 69/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Só quero pedir aos 

meus pares, por gentileza, e a V. Ex.ª para 

encaminhar a votação, como autor, pedindo que 

votem a favor, porque é para trazer o Hemoes a esta 

Casa no dia 14, Dia do Doador de Sangue. Não 

podemos perder essa oportunidade de trazer a 

diretoria do Hemoes para fazer a campanha do Junho 

Vermelho, porque os estoques de banco de sangue 

estão diminuindo a cada dia. Então, peço aos meus 

pares que votem SIM. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Hudson 

Leal) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - O autor encaminha pelo voto 

SIM. 

Informo que a votação é nominal.  

Está aberto o painel. 
 

(Procede-se ao registro dos votos)  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Entendo 

perfeitamente a posição do Senhor Deputado Doutor 

Hércules, mas em todas as quartas-feiras nos é tirada 

a oportunidade de falar no Grande Expediente. 

Inclusive, o próprio Senhor Deputado Doutor 

Hércules não aceita isso! As pessoas estão votando, 

na verdade... O Senhor Deputado Doutor Hércules é 

uma pessoa por quem tenho o maior respeito, mas 

não podemos ser prejudicados. Quero fazer a minha 

fala na quarta-feira.  

Isso está acontecendo em quase todas as 

quartas, na quarta-feira passada aconteceu a mesma 

coisa. Votarei desta vez, mas farei um pedido ao 

nosso querido Senhor Deputado Doutor Hércules: 

Não peça mais isso, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, senão o Senhor atrapalha! O Senhor já 

ganhou a eleição e é deputado acima de cinquenta mil 

votos! A verdade é essa! Agora, quanto a nós, 

estamos patinando aqui! 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, aguardarei a publicação do 

resultado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Encerrada a votação. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votaram os 

Senhores Deputados, Euclério 

Sampaio, Raquel Lessa e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados Almir 

Vieira, Amaro Neto, Bruno Lamas, Da Vitória, 

Doutor Hércules, Enivaldo dos Anjos, Freitas, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, Jamir Malini, José 

Esmeraldo, Luzia Toledo, Padre Honório, Rodrigo 

Coelho e Sergio Majeski)  

 

Encerrada a votação.  

Informamos que votaram SIM quinze 

Senhores Deputados e uma abstenção do Presidente, 

regimentalmente impedido de votar. 

Aprovado o Requerimento n.º 69/2017, do 

Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Quero agradecer aos 

meus pares e dizer ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo, com o maior respeito que tenho por S. 

Ex.ª, que, infelizmente ou felizmente, o dia 14 de 

junho é o único dia em que podemos fazer essa 

campanha do doador de sangue, e fizemos o nosso 

requerimento. 

Aproveito para requerer um minuto de 

silêncio pelo falecimento do senhor Armando 

Endringer, pai do ex-prefeito de Santa Leopoldina, 

nosso amigo Romero Endringer, que faleceu nesta 

segunda-feira, dia 12.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Faremos isso logo após a 

leitura do Expediente. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

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

743/2017, do Deputado Rodrigo Coelho, ao 

Governador do Estado, para instalação de 02 Torres 

de Telefonia móvel e 3G nas localidades de Alto 

Sobreiro - São Bento e no Distrito de Palmeira, 

município de Itaguaçu/ES. Lida na 40.ª Sessão 
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Ordinária, realizada dia 29 de maio de 2017, e 

adiada a votação. 
 

Indicação n.º 744/2017, do Deputado 

Rodrigo Coelho, ao Governador do Estado, para 

instalação de 01 Torre de Telefonia móvel e 3G no 

Distrito de São Tiago pertencente ao município de 

Guaçuí/ES. Lida na 40.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 29 de maio de 2017, e adiada a 

votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  Em votação as Indicações n.
os

 

743/2017 e 744/2017.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

745/2017, do Deputado Hudson Leal, ao Governador 

do Estado, para construção de duas lombo faixas com 

pintura vermelha (atenção) sendo uma na frente do 

Comercial Sant’ana e outra em frente à loja de 

Rações Agropampas, ambas na Rodovia do Sol, 

bairro Meaípe, Guarapari/ES. Lida na 40.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de maio de 2017, e 

adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

745/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

746/2017, do Deputado Nunes, ao Governador do 

Estado, para instalação de torre de telefonia móvel e 

internet 3G, para o Distrito de Batatal, no Município 

de Apiacá - ES. Lida na 40.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 29 de maio de 2017, e adiada a 

votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

746/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

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

747/2017, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para implementação do 

Programa Caminhos do Campo do trecho com início 

na comunidade de Capim Angola, nos pontos 

304756/7693206, e término na comunidade de 

Itataiba, nos pontos 309911/7688857, município de 

Rio Novo do Sul/ES. Lida na 40.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de maio de 2017, e 

adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

747/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

748/2017, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para implementação do 

Programa Caminhos do Campo do trecho com início 

na comunidade de Couro dos Monos, nos pontos 

304273/7691080, e término na comunidade de 

Itataiba, nos pontos 308390/7697228, município de 

Rio Novo do Sul/ES. Lida na 40.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de maio de 2017, e 

adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

748/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

749/2017, do Deputado Erick Musso, ao Governador 

do Estado, para operação tapa buracos e serviço de 

capina do acostamento em toda a extensão da 

Rodovia Primo Bitti ES-456 no município de 

Aracruz/ES. Lida na 40.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 29 de maio de 2017, e adiada a 

votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

749/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

750/2017, do Deputado Erick Musso, ao Governador 

do Estado, para instalação de dois quebra molas ou 

redutores eletrônicos de velocidade no trevo que dá 

acesso a Comunidade da Vila do Riacho no 

município de Aracruz/ES. Lida na 40.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de maio de 2017, e 

adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

750/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  
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Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

752/2017, da Deputada Janete de Sá, ao Governador 

do Estado, para instalação de torre de telefonia móvel 

e internet 3G para contemplar a Comunidade de Boa 

Esperança, no Município de Jerônimo Monteiro/ES. 

Lida na 40.ª Sessão Ordinária, realizada dia 29 de 

maio de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

752/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

753/2017, do Deputado Almir Viera, ao Governador 

do Estado, para construção de uma ponte sobre o Rio 

Maricará, ligando Maricará a Comunidade do Bode, 

na Zona Rural de Cariacica-ES. Lida na 40.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 29 de maio de 2017, e 

adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

753/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

754/2017, da Deputada Janete de Sá, ao Governador 

do Estado, para instalação de 02 (dois) Redutores de 

Velocidade no Distrito de Airituba/ES. Lida na 40.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 29 de maio de 

2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

754/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

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

755/2017, do Deputado Esmael de Almeida, ao 

Governador do Estado, para construção e cobertura 

de quadras poliesportivas destinadas à prática de 

educação física, jogos e eventos sociais e religiosos. 

Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de 

junho de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

755/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

756/2017, do Deputado Esmael de Almeida, ao 

Governador do Estado, para redução da tarifa do 

serviço público de Transporte Metropolitano da 

Grande Vitória, de 50% do valor real compreendendo 

os dias de domingo, em todos os coletivos do Sistema 

Transcol. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 05 de junho de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

756/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

757/2017, do Deputado Erick Musso, ao Governador 

do Estado, para implantação de uma torre de telefonia 

móvel e a internet 3G/4G, para o distrito de Demétrio 

Ribeiro, no município de João Neiva/ES. Lida na 

43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho 

de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

757/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

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

758/2017, da Deputada Janete de Sá, ao Governador 

do Estado, para instalação de torre de telefonia móvel 

e internet 3G para contemplar a Comunidade de 

Papagaio, no Município de Jerônimo Monteiro/ES. 

Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de 

junho de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

758/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

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

759/2017, do Deputado Gilsinho Lopes, ao 

Governador do Estado, para implantação da 

Delegacia de Policia no município de Iconha/ES. 

Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de 

junho de 2017, e adiada a votação. 
 

Indicação n.º 760/2017, do Deputado 
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Gilsinho Lopes, ao Governador do Estado, para 

implantação de uma Torre de Telefonia Móvel e 

Internet na comunidade de Alto Guandu, município 

de Afonso Claudio/ES. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação as Indicações n.
os

 

759/2017 e 760/2017.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

761/2017, da Deputada Janete de Sá, ao Governador 

do Estado, para instalação de 01 (um) redutor de 

velocidade entre os Quilômetros 79 e 80, localizados 

na Rodovia ES 264, denominada Dalmácio 

Espíndola, na Vila de São João do Garrafão, 

Município de Santa Maria de Jetibá/ES. Lida na 43.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho de 

2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

761/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

762/2017, da Comissão de Segurança, ao Governador  

 

do Estado, para regulamentação das atribuições de 

Nível Superior da Categoria de Investigador de 

Polícia Civil do Estado. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

762/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

763/2017, do Deputado Padre Honório, ao 

Governador do Estado, para instalação de torre de 

telefonia móvel e internet 3G no Distrito de São José, 

Município de Mantenópolis/ES. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 
 

Indicação n.º 764/2017, do Deputado Padre 

Honório, ao Governador do Estado, para recuperação 

da Rodovia ES 164 (Rodovia Laurindo Barbosa) no 

trecho que liga o Município de Alto Rio Novo/ES ao 

Município de Mantenópolis/ES. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação as Indicações n.
os

 

763/2017 e 764/2017.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

765/2017, do Deputado Hudson Leal, ao Governador 

do Estado, para implantação de torre de telefonia e 

internet 3G na localidade de Matutina, município de 

Itarana/ES. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
 

Indicação n.º 766/2017, do Deputado Hudson 

Leal, ao Governador do Estado, para implantação de 

torre de telefonia e internet 3G na localidade de 

Limoeiro Santo Antônio, município de Itarana/ES. 

Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de 

junho de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação as Indicações n.
os

 

765/2017 e 766/2017.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

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

767/2017, do Deputado Gildevan Fernandes, ao 

Governador do Estado, para formação, qualificação e 

habilitação profissional de condutores de veículos 

automotores denominado Habilita ES. Lida na 43.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho de 

2017, e adiada a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

767/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

768/2017, do Deputado Da Vitória, ao Governador 

do Estado, para instalação de uma torre (ERB - 

Estação Rádio Base) de telefonia móvel e internet na 

comunidade de Santa Terezinha, município de 

Ecoporanga/ES. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
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Indicação n.º 769/2017, do Deputado Da 

Vitória, ao Governador do Estado, para reativação do 

Posto de Patrulhamento Policial do distrito de São 

José das Torres, município de Mimoso do Sul/ES. 

Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de 

junho de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação as Indicações n.º 

768/2017 e 769/2017. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminhar a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória para encaminhar como autor. 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, estou nesta tribuna neste momento para 

discutir a Indicação n.º 769/2017, de minha autoria, 

que indica ao Governador do Estado do Espírito 

Santo a reativação do Posto de Patrulhamento 

Policial do distrito de São José das Torres, município 

de Mimoso do Sul. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, presidente 

a Comissão de Segurança, V. Ex.ª, que está ladeado 

da nossa Deputada Luzia Toledo, conhece muito 

aquele município. Nosso querido vereador Tatu, 

nosso amigo daquele município, solicitou que este 

posto policial seja reativado, uma demanda que ele 

recebeu daquele distrito, São José das Torres, distrito 

que V. Ex.ª conhece muito bem, para que a 

comunidade se sinta segura naquela região.  

Isso é planejar. Isso é realmente fazer 

segurança pública, dando condições a todos os 

moradores lançarem mão da ação do Governo do 

Estado. Segurança hoje é extremamente emergencial.  

O nosso efetivo da Polícia Militar do Espírito 

Santo não contempla a real necessidade. Mas, com o 

pouco que tem, precisa ser atendida em todos os 

nossos municípios.  

O Governo do Estado anunciou por várias 

vezes uma reestruturação da Polícia Militar, mas esta 

Casa deu uma grande contribuição hoje, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, com a audiência pública 

da Comissão de Segurança, liderada por V. Ex.ª, com 

a presença do prefeito de Mimoso do Sul, com 

praticamente quase todos os vereadores; o 

comandante-geral da Polícia Militar; o Senhor 

Deputado Jamir Malini está balançando a cabeça que 

estava presente e vários deputados. Debatemos a 

criação de uma companhia independente para 

Mimoso do Sul. Isso que é realmente reestruturar a 

Polícia Militar. Temos efetivo dos nossos oficiais de 

Polícia Militar, e você - naquela grande região, com 

Apiacá, com Mimoso do Sul e outros municípios, que 

podem estar contemplados nesta companhia 

independente - terá uma ligação direta com o 

Comando-Geral. Teremos oportunidade de resolução 

mais rápida das demandas de um município, que 

talvez não tenha uma das maiores populações, mas é 

ladeado pelo Rio de Janeiro, um estado de alta 

criminalidade, em que muitos desses bandidos que 

vêm cometer crime no nosso estado, entram por 

Mimoso do Sul.  

Portanto, isso é investir dinheiro do povo 

com qualidade. Que o Governo do Estado possa saber 

fazer isso, porque em Mimoso do Sul mesmo foram 

milhões e milhões enterrados em um posto fiscal que 

até hoje ninguém descobriu esse dinheiro. Fantasma! 

Agora sim, debater esse investimento e defendermos 

nesta Casa. Que seja criada uma companhia 

independente. Aí é utilizar o dinheiro do povo com 

qualidade.  

Portanto, parabenizo a Comissão de 

Segurança. Apoio. Virei a esta tribuna parabenizar o 

governador, depois que isso acontecer. Agora, só não 

irá acontecer se a vontade popular não prevalecer. 

Muito obrigado, Senhor Presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) - Não por isso! 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

770/2017, da Deputada Janete de Sá, ao Governador 

do Estado, para criação do Fundo Estadual de 

Proteção e Bem-Estar Animal. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

770/2017. 

Os Senhores Deputados a que aprovam, 

permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

771/2017, do Deputado Doutor Hércules, ao 

Governador do Estado, para criação da rota da 

cerveja artesanal. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) - Em votação a  Indicação n.º 

771/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

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

772/2017, da Deputada Eliana Dadalto, ao 

Governador do Estado, para pavimentação asfáltica, 

na Rodovia ES-248, entroncamento da ES-358 

(Rodovia que liga a sede do Município de Linhares 
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ao Distrito de Pontal do Ipiranga) até o Distrito de 

Povoação. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada 

dia 05 de junho de 2017, e adiada a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) - Em votação a  Indicação n.º 

772/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

773/2017, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador 

do Estado, para sinalização horizontal com tachões 

ou lombada, no trecho da Rodovia ES - 080, que 

corta o Córrego do Café, no Município de Águia 

Branca - ES. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
 

Indicação n.º 774/2017, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para reforma geral 

da Escola Estadual De Ensino Fundamental E Médio 

-EEEFM- município de Águia Branca - ES. Lida na 

43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho 

de 2017, e adiada a votação. 
 

Indicação n.º 775/2017, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para ampliação do 

acostamento e construção da ciclovia na Rodovia 

Henrique Santana na ES-080, no município de Águia 

Branca - ES. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
 

Indicação n.º 776/2017, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para construção de 

uma ponte sobre o Rio São José no Córrego das 

Flores, município de Águia Branca - ES. Lida na 

43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho 

de 2017, e adiada a votação. 
 

Indicação n.º 777/2017, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para reforma da 

Quadra Poliesportiva da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio -EEEFM- Águia Branca, do 

Município de Águia Branca - ES. Lida na 43.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho de 

2017, e adiada a votação. 
 

Indicação n.º 778/2017, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para construção de 

creche pública na cidade de Pancas - ES. Lida na 

43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho 

de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) - Em votação as Indicações n.
os

 

773/2017, 774/2017, 775/2017, 776/2017, 777/2017 

e 778/2017.   

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

779/2017, do Deputado Sandro Locutor, ao 

Governador do Estado, para drenagem e 

pavimentação nas ruas do bairro “Mangue Seco”, no 

município de Cariacica/ES. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) - Em votação a  Indicação n.º 

779/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

780/2017, do Deputado Padre Honório, ao 

Governador do Estado, para reforço no policiamento 

e ações de segurança no Município de Santa 

Teresa/ES. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
 

Indicação n.º 781/2017, do Deputado Padre 

Honório, ao Governador do Estado, para reforma e 

manutenção do calçamento da Rua Milton Caldeiras, 

bairro Itapuã, Município de Vila Velha/ES. Lida na 

43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho 

de 2017, e adiada a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) - Em votação as Indicações n.
os 

780/2017 e 781/2017. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO − (PT) − 
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de 

encaminhar a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório, que como autor pode 

encaminhar. 
 

O SR. PADRE HONÓRIO − (PT) - 

Obrigado, Senhor Presidente!  

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados presentes, Senhor Deputado Da 

Vitória, que esteve na tribuna agora, entre as 

indicações que fizemos, estão essas duas que falam 

da necessidade de segurança do município de Santa 

Teresa e, também, sobre o calçamento da Rua Milton 

Caldeira, no bairro Itapuã, em Vila Velha. 

Volto a uma indicação que fizemos. Senhor 

Deputado Da Vitória, não seja... O Senhor Deputado 

José Esmeraldo mesmo diz que o Senhor Deputado 
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Doutor Hércules já tem mais de oitenta mil votos em 

Vila Velha. Deixa cair alguma coisa e não atrapalha 

trabalharmos lá, não é, Senhor Deputado Doutor 

Hércules? 

Voltando, digo ao nosso querido amigo Enio 

Bergoli que a estrada de Alto Rio Novo a 

Mantenópolis, como já foi defendido pelo Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, está em petição de 

miséria. Muito perigo oferecendo para todas as 

pessoas que ali têm que frequentar e transitar todos os 

dias. 

De Frechiani a Pancas é um trecho que 

precisa de muita manutenção, mas precisa de 

revitalização total. E, também, o trecho de Alto Rio 

Novo a Mantenópolis. É uma estrada que não tem 

acostamento, uma estrada em que já foi feita 

manutenção várias vezes. Temos alguns pontos em 

que já aconteceram vários acidentes. São muitos 

acidentes na serra para chegar a Mantenópolis. Já 

morreram dezenas de pessoas naquela serra e não 

tem, praticamente, nenhuma sinalização. Já pedimos, 

várias vezes, que fossem colocados alguns redutores 

de velocidade, principalmente na descida da serra, 

com mais sinalização. Além da falta de acostamento, 

além da manutenção precária e da falta de redutores 

de velocidade em lugares estratégicos, temos ainda 

muitos animais na pista.  

 

Por isso gostaria de pedir ao Enio, que é 

pessoa que sempre atende com muita educação, que 

olhasse com carinho para esse trecho de estrada 

porque há necessidade de manutenção do Estado.  

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCELO 

SANTOS - (PMDB) - Em votação as Indicações n.
os

 

780/2017 e 781/2017.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovadas.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

782/2017, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para instalação de uma Torre 

de Telefonia Móvel na localidade de Fazenda Velha, 

zona rural do município de Itapemirim/ES. Lida na 

43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho 

de 2017, e adiada a votação. 
 

Indicação n.º 783/2017, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma Torre de Telefonia Móvel para 

atender a região que compreende a comunidade de 

Paraiso, e demais localidades do município de 

Vargem Alta/ES. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
 

Indicação n.º 784/2017, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma Torre de Telefonia Móvel para 

atender a região que compreende a comunidade de 

Pati, Morro Vênus, Venda Queimada, Pontões, 

Sergipe e Seleta, município de Castelo/ES. Lida na 

43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho 

de 2017, e adiada a votação. 
 

Indicação n.º 785/2017, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

construção de ponte de concreto na Comunidade de 

Córrego de Aparecida, no município de Ibitirama/ES. 

Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de 

junho de 2017, e adiada a votação. 
 

Indicação n.º 786/2017, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

construção de ponte de concreto na Comunidade de 

Córrego de Paçoca, no município de Ibitirama/ES. 

Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de 

junho de 2017, e adiada a votação. 
 

Indicação n.º 787/2017, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma Torre de Telefonia Móvel na ES-

482, na Comunidade de Córrego São Bento, no 

município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, próximo a 

Pedra do Itabira/ES. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
 

Indicação n.º 788/2017, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

aquisição de retroescavadeira para atender o 

município de Ibitirama/ES. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCELO 

SANTOS - (PMDB) - Em votação as Indicações n.
os

 

782/2017, 783/2017, 784/2017, 785/2017,786/2017, 

787/2017 e 788/2017. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovadas.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

789/2017, do Deputado Hudson Leal, ao Governador 

do Estado, para implantação de torre de telefonia e 

internet 3G na localidade do distrito de Santa Julia no 

município de São Roque do Canaã-ES. Lida na 43.ª 

Sessão Ordinária, realizada dia 05 de junho de 

2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - MARCELO 

SANTOS - (PMDB) - Em votação a Indicação n.º 

789/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º 

790/2017, do Deputado Da Vitória, ao Governador 

do Estado, para reforma em sua integralidade da 

EEEF Coutinho, no Município de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES. Lida na 43.ª Sessão Ordinária, 

realizada dia 05 de junho de 2017, e adiada a 

votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - MARCELO 

SANTOS - (PMDB) - Em votação a Indicação n.
o
 

790/2017.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero encaminhar a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCELO 

SANTOS - (PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória, que como autor tem o tempo 

para encaminhar. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, a Indicação n.º 790/2017 é de minha 

autoria ao Governador do Estado para reforma em 

sua integralidade da Escola Estadual Coutinho, no 

município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Senhor Presidente, essa é uma indicação que 

chegou ao nosso gabinete por meio do vereador 

Alexon, também conhecido por Alex por muitos, pelo 

município de Cachoeiro de Itapemirim, que também 

não só fez um registro materializado num ofício, mas 

me convidou para estar lá. 

Fiz uma visita a esta escola, fui muito bem 

recebido no município e também pelos servidores 

desta escola, mas, sinceramente, foi uma contradição 

a receptividade com a realidade dessa escola.  

Não dá mais nos tempos de hoje termos 

convicção que estes alunos, estas pessoas, consigam 

obter o conhecimento, consigam realmente ter o 

patrimônio daquilo que irá levá-los à sua vida 

profissional, que é o conhecimento por meio da sua 

formação escolar, numa escola daquela. É deplorável 

a situação. 

Planejamento, para quem andou este estado, 

para quem visitou em 2014 em uma campanha 

falando em priorizar a educação, não é a realidade. 

Este governo precisa realmente saber o que é 

prioridade. Ainda está tímido. Essa não é a palavra. 

Este governo está tendo atuação irresponsável 

naquilo que deveria ser prioridade em nosso estado, 

na saúde, na segurança. Ninguém consegue chegar a 

lugar nenhum sem conhecimento, e só há 

conhecimento somente por meio da educação. 

Parabenizo o vereador Alexon, que gostaria 

muito que estas ações também pudessem ser feitas 

por seu município; mas, é uma escola estadual. Ele 

está solicitando a esta Casa que aprove por 

unanimidade essa indicação para que o Governo do 

Estado perceba que a Casa também está atenta e saiba 

que os Senhores Deputados Estaduais estão visitando 

a cidade de V. Ex.ª, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço. 

Com as relações que tenho, com as amizades 

que tenho, e a dívida que tenho no município de 

Cachoeiro de Itapemirim... Foram quase mil votos 

em 2014, liderados pelo vereador Alexandre Maitan 

que me deu tantos amigos, dentre eles o vereador 

Alexon que de forma muito humilde, mas muito 

comprometida, levou-me a visitar esta escola. 

Gostaria que o governador pudesse realmente 

fazer o cumprimento daquilo que marcou durante a 

sua campanha eleitoral: priorizar a educação, 

valorizar principalmente aqueles que estão esperando 

do Governo do Estado dar condições de obterem 

conhecimento.  

Educação é tudo. A escola Coutinho é 

estadual. É só fazer o investimento direto que 

aprovamos no orçamento passado.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em votação as Indicações  n.
os

 

790/2017 e 769/2017.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovadas.  

Continua a leitura do Expediente.  

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

791/2017, do Deputado Nunes, ao Governador do 

Estado, para construção de galeria no Rio Itanguá, no 

Município de Cariacica - ES. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 
 

Indicação n.º 792/2017, do Deputado Nunes, 

ao Governador do Estado, para instalação de torre de 

telefonia móvel e internet 3G, para a comunidade de 

Alto Liberdade, no Município de Marilândia -ES. 

Lida na 43.ª Sessão Ordinária, realizada dia 05 de 

junho de 2017, e adiada a votação. 
 

O SR. PRESIDENTE - MARCELO 

SANTOS - (PMDB) - Em votação as Indicações  n.
os

 

791/2017 e 792/2017. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovadas.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

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

793/2017, da Deputada Luzia Toledo, ao Governador 

do Estado, para calçamento da Rua principal no 

distrito de São Pedro do Itabapoana, que fica 

localizada na Comunidade de Palmeiras, município 

de Mimoso do Sul/ES. Lida na 43.ª Sessão 

Ordinária, realizada dia 05 de junho de 2017, e 

adiada a votação. 
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O SR. PRESIDENTE - MARCELO 

SANTOS - (PMDB) - Em votação a Indicação n.º
 

793/2017. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovada.  

A Senhora Deputada Luzia Toledo justificará 

o voto. Acredito que o tempo será... 

 

Senhora Deputada Luzia Toledo, 

infelizmente foi justamente no término, mas, logo 

depois, na fase dos Oradores Inscritos, V. Ex.ª terá o 

direito de justificar o voto. Autorização dada pela 

Mesa Diretora.  

Findo o tempo destinado ao Pequeno 

Expediente, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, para variar, mais uma vez, é o 

primeiro orador. Solicito à Secretaria que proceda a 

uma investigação no painel.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS 

ENVIADAS PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, servidores da Casa, profissionais de 

imprensa e todos que nos assistem, uma boa tarde! 

Hoje quero falar de um assunto, que foi um 

tema meu, Senhor Deputado Marcelo Santos, no 

início do meu primeiro mandato nesta Casa, em 

2003, Senhor Deputado Da Vitória, o aquaviário. 

Aquaviário este que só traz benefício à população da 

Grande Vitória, Senhor Deputado Freitas. Não falo 

nem da questão social, porque nunca podemos 

estudar o aquaviário na questão de lucro, é uma 

questão social.   

Hoje é um transtorno trafegarmos na Grande 

Vitória, principalmente nos acessos à cidade de 

Vitória, por culpa exclusiva do mau gerenciamento 

urbano do estado. Essa questão do aquaviário é muito 

grave. O aquaviário hoje desafogaria diversas vias de 

acesso, de entrada e de saída de Vitória, tanto por 

Vila Velha quanto por Cariacica. O aquaviário, 

quando implantado aqui, dava bons resultados, 

Senhor Deputado Freitas. O trabalhador tinha o 

horário de sair de Vila Velha e sabia o horário que 

chegaria a Vitória. Mas o problema todo, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, é que o aquaviário não 

interessa a alguns empresários, e isso não pode 

prevalecer sobre o interesse público, Senhor 

Deputado Freitas.  

O número grande e excessivo de veículos 

aumenta a poluição, agrava a saúde do cidadão, 

aumenta o número dos usuários de hospitais, e, com 

isso, piora o atendimento da saúde pública, que já é 

caótico no nosso estado. O governo deveria resolver a 

questão do aquaviário como uma questão social, seja 

de mobilidade urbana, seja de saúde, Senhor 

Deputado Marcelo, seja de meio ambiente, 

principalmente.  

O trabalhador, hoje, sai dos municípios de 

Vila Velha, Cariacica ou Serra, Senhor Deputado 

Sergio Majeski, e não sabe o horário que chegará a 

Vitória. Às vezes, tem que sair uma ou duas horas 

antes, Senhor Deputado Marcelo Santos, V. Ex.ª que 

é de Cariacica, e isso desgasta o trabalhador, agrava 

sua saúde, que já e combalida.  

Então, Senhora Deputada Luzia Toledo, o 

aquaviário só tem que somar. O governo não tem que 

ver o aquaviário como lucro, não. É uma questão 

social e que melhorará a vida de todo cidadão que se 

movimenta na Grande Vitória. A partir do momento 

em que o governo olhar o aquaviário como uma 

solução de melhoria da saúde, meio ambiente, 

mobilidade urbana, podem ter certeza de que a vida  

 

do capixaba será  bem melhor.  

Concedo um aparte à Senhora Deputada 

Luzia Toledo. 

 

A Sr.ª Luzia Toledo - (PMDB) - Muito 

obrigada pelo aparte, Senhor Deputado Euclério 

Sampaio.  

Quero dizer a V. Ex.ª que sua colocação tem 

muito a ver com toda a política que fizemos durante 

todo nosso tempo como vereadores, não é, Senhor 

Deputado José Esmeraldo. Parece que estou nos 

vendo visitando o aquaviário, pedindo. E o que V. 

Ex.ª diz é quase uma política de governo.  

Gostaria de aproveitar este minuto que V. Ex. 

ª me cede para dizer que hoje esta Casa fez uma bela 

reunião. Não sei se alguém refletiu sobre a reunião da 

Comissão de Segurança, presidida pelo Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. V. Ex.ª estava presente, 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, e falou com 

muito esmero. É isso que queremos desta Casa: uma 

discussão. E hoje houve uma discussão com a 

participação do Governo do Estado, mas 

principalmente das Senhoras Deputadas e dos 

Senhores Deputados desta Casa.  

Quero dizer que fiquei muito feliz com a 

discussão sobre Mimoso do Sul. Uma discussão séria 

- queremos uma companhia independente em 

Mimoso do Sul -, e todos nós, na verdade, levamos a 

discussão para essa proposição, que é nossa, mas que 

queremos a adesão de todos desta Casa, e nosso 

comandante se houve com muita propriedade. 

Agradeço a V. Ex.ª o aparte.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Obrigado, Senhora Deputada Luzia Toledo.  

Deixo registrado também, Senhor Deputado 

Marcelo Santos, que fizemos uma audiência pública 

da Comissão de Segurança em Jardim da Penha, 

Senhora Deputada Luzia Toledo, e houve resultado. 
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Hoje, o policiamento aumentou em Jardim da Penha, 

já foram colocados policiais militares na Ponte da 

Passagem, onde há a Guarda Municipal, tudo devido 

à audiência pública, que foi ordeira e bem 

concatenada, que deu resultado. Então, hoje, o bairro 

de Jardim da Penha já está com mais segurança, 

inclusive, na Ponte da Passagem, que era um pleito 

de todos os bairros daquela região.  

Como ocorreu nesta Casa, hoje, tenho certeza 

de que Mimoso do Sul será premiado também.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Pastor Marcos Mansur, 

Eliana Dadalto e Sandro Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Obrigado, Senhor Deputado 

Euclério Sampaio.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem através da TV 

Ales e da TV Educativa, nossas queridas taquígrafas, 

taquígrafos, profissionais da Comunicação e aqueles 

que nos assistem das galerias, boa tarde!  

Senhor Presidente, volto à tribuna para me 

reportar à morte de uma moça, de uma jovem 

cachoeirense, de vinte e cinco anos de idade. Esta 

moça, juntamente com seu companheiro, estava na 

motocicleta na qual, infelizmente, um embriagado, 

um irresponsável, um sujeito louco bateu e, com 

certeza, esta moça veio a morrer de imediato. Um 

indivíduo embriagado, totalmente embriagado! Isso é 

inadmissível.  

Já assomei à tribuna desta Casa por várias e 

várias vezes para falar sobre este assunto de que as 

leis favorecem os bandidos. Sempre digo isso porque 

se a lei não favorecesse o bandido, com certeza, esse 

embriagado que matou essa jovem de vinte e cinco 

anos... O companheiro dela, que pilotava a moto, teve 

o pé amputado porque foi esmagado. E o cara, esse 

bandido, esse indivíduo, que não tem dentro do 

dicionário português um nome que poderíamos 

incluí-lo, está solto. Ele foi à delegacia trocando as 

pernas. Chegando lá, o delegado o autuou em 

flagrante por homicídio culposo, mas o homicídio 

tem que ser doloso.  

Não sei o que esses deputados federais e 

senadores, muitos deles, fazem em Brasília. Essa lei 

já devia ter passado há muito tempo. São milhares de 

famílias enlutadas que perderam seus filhos, suas 

filhas, toda família, e nada acontece. O cara saiu pela 

outra porta. A moça está dentro do caixão e a família 

desesperada. Ninguém restituirá essa jovem querida à 

família. Cachoeiro do Itapemirim hoje está enlutado.  

Esse marginal, esse indivíduo, deveria pegar 

pelo menos vinte anos de cadeia para tomar vergonha 

na cara. Embriagado matou essa jovem, Juliana, de 

vinte e cinco anos. O seu companheiro, Matheus, de 

vinte e dois anos, teve que amputar o pé; e o Paulo 

Sérgio, o embriagado - Paulo Sérgio, o embriagado -, 

de quarenta e quatro anos, causou todo esse 

transtorno e o que acontece? Nada! Daqui a alguns 

dias, ele continuará matando.  

Gostaria que a câmera focalizasse a foto 

dessa moça que, lamentavelmente, perdeu a vida em 

função de um motorista embriagado, que ceifou a 

vida de uma jovem de vinte e cinco anos e fez com 

que fosse amputado o pé daquele que pilotava a 

moto. Esse rapaz também terá suas dificuldades, e a 

família da moça está enlutada. Com certeza, não vai 

demorar muito, o cara vai continuar matando, porque 

este país é um país irresponsável. Este país faz lei 

para os bandidos. As leis que são feitas aqui no país 

são feitas para proteger bandido, porque quem faz as 

leis também é bandido. Quem faz lei para proteger 

bandido também é bandido! 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, peço ao Luciano que seja exibido no 

painel, um vídeo de poucos segundos, sobre a 

campanha pela qual estamos lutando. Peço atenção 

aos meus pares. (Pausa) 

 

(É exibido o vídeo) 

 

Obrigado. Além do ato de amor e de salvar 

vidas, doar sangue também é importante, porque você 

tem o seu sangue examinado: É feita uma bateria de 

exames muito grande, e algumas doenças que possam 

cursar, silenciosamente, você só vai descobrir se for 

doar sangue. 

Teremos a direção do Hemoes nesse evento 

do dia 14 de junho, depois de amanhã, o Dia do 

Doador de Sangue. 

Na imagem apresentada, mostramos quem 

pode doar sangue e para quem, o tipo de sangue 

doador e receptor. 

Vou pedir para passar rapidamente as 

imagens, pois, na verdade, temos pouco tempo. Nesta 

outra imagem, temos as condições básicas para doar 

sangue, e também está escrito quem não pode doar 

sangue. Para saber isso, também, é só acessar o 

Hemoes, e encontrará todas as informações. 

Na imagem que segue, vemos as etapas da 

doação de sangue: preenchimento de cadastro, levar 

documento oficial - identidade com foto - triagem 

clínica, entrevista que avalia as condições de saúde 

da pessoa que vai doar, e os riscos para a pessoa que 

vai receber o sangue. A coleta dura cerca de quinze 

minutos e é feita com material totalmente 

esterilizado, descartável, não tem nenhum perigo de 
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contaminação. Depois da doação, dá-se um lanche.  

Nesta outra imagem, temos os cuidados pós-

doação: evitar esforços físicos exagerados por pelo 

menos doze horas, manter o curativo no local da 

punção por pelo menos quatro horas; evitar bebidas 

alcoólicas por doze horas; aumentar a ingestão de 

líquidos; não dirigir veículos de grande porte, 

trabalhar em andaimes, praticar paraquedismo ou 

mergulho; não fumar por pelo menos duas horas - 

quer dizer, não se deve fumar nunca, mas aquele que, 

infelizmente, tem essa loucura de fumar ainda, tem 

que esperar por pelo menos duas horas. 

Sobre os locais de doação, é importante que 

você, que está em casa, anote os telefones: O telefone 

do Hemoes de Vitória é 3636-7900 ou 7920. O 

telefone da unidade de doação de Serra é 3338-7373. 

O Hemoes de Colatina, terra do nosso querido  

 

Deputado Da Vitória, futuro deputado federal, é 

3177-7932 ou 3177-7930; o Hemoes de Linhares, da 

nossa Deputada Eliana Dadalto, é 3171-4361; e o de 

São Mateus, terra do nosso querido Deputado Freitas, 

é 3767-4135. 

Quem doa sangue doa vida! Não se esqueça 

disso. Dia 14 de junho, Dia do Doador de Sangue. 

Eu, o Senhor Deputado Theodorico Ferraço e 

o Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, 

lamentamos que em Cachoeiro de Itapemirim ainda 

não tenha Hemoes, e também em Vila Velha não tem 

Hemoes até hoje.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Muito obrigado, Senhor 

Deputado Doutor Hércules Silveira. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Jamir 

Malini, Vice-Líder do Governo e 3.º Secretário. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, demais componentes da Mesa, Senhor 

Deputado Da Vitória, quero aproveitar a ocasião para 

parabenizar toda diretoria e todos os jogadores do 

Serra Futebol Clube, em nome do nosso presidente 

Piol. 

Senhor Deputado Marcos Bruno, ontem, o 

Serra sagrou-se campeão da série B do campeonato 

capixaba. Senhor Deputado Padre Honório, sei que 

foi construída a várias mãos, porque o Serra se 

encontrava numa situação muito precária, Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço, devido a alguns 

presidentes que passaram por aquele clube, deixando-

o em difícil situação financeira, quase que 

irreversível, mas graças a Deus, com a credibilidade, 

colocado o novo presidente e toda a equipe que está 

ajudando, o Serra vem dando a volta por cima, e 

estará no campeonato da série A do estado do 

Espírito Santo.  

Precisamos melhorar muito, mas também é 

preciso que a federação ajude muito também. Quero 

parabenizar todos, todos os torcedores que 

contribuíram, Senhor Deputado Da Vitória. 

Estiveram mais de duas mil e quinhentas pessoas, 

ontem, assistindo ao jogo entre Serra e Rio Branco de 

Venda Nova do Imigrante. Parabenizo os dois times, 

que subiram à série A, mas em especial o Serra 

Futebol Clube. 

Quero também levantar a questão, Senhor 

Deputado Padre Honório, nós que lidamos e 

nascemos no interior, dos produtores de leite do 

nosso estado. Sabemos da dificuldade que o homem 

do campo tem, principalmente, o produtor de leite, 

para colocar um litro de leite no mercado capixaba. 

Tenho alguns dados que podem comprovar isso. 

Enquanto o leite custa uma mixaria para o produtor 

vender, só para ter uma comparação, em 2007, o pote 

de manteiga com duzentos e cinquenta gramas 

custava R$ 2,84; em 2017, foi para R$ 7,74, uma 

variação 172 %. O queijo mussarela custava R$ 

11,00, foi para R$ 24,00, 118%. O leite condensado, 

R$ 1,87, está R$ 6,00, em torno de 257%.  

No entanto, a produção não sofreu o mesmo 

reajuste, Senhor Deputado Padre Honório. A matéria-

prima não teve acréscimo nenhum em cima da 

produção de leite, mas também os insumos, que são 

usados para produzir um litro de leite, exemplo disso 

o milho, que é usado na ração, custava em 2010, R$ 

21,00, em média; em 2016 chegou a R$ 45,00, agora 

baixou um pouquinho, está em torno de R$ 36,00. A 

soja, que era R$ 42,00, custa hoje R$ 82,00. A 

energia que custava R$ 0,28 o Kva/h, hoje custa R$ 

0,51 o Kva/h. O salário mínimo que era R$ 510,00 

em 2010, em uma média de comparação, em 2016 

estava R$ 880,00. O leite que a cooperativa pagava 

R$1,00 em 2010, hoje está pagando R$ 0,96 - teve 

um decréscimo de 4,95%.  

É uma injustiça o que vem sendo feito com 

os produtores de leite do estado do Espírito Santo. 

Um decréscimo, sendo que os laticínios têm uma 

lucratividade real, que tem que ser, mas quem produz 

o nosso leite não tem a valorização do que precisa ser 

feito. É muito difícil.  

Tenho que tirar o chapéu para os produtores 

que estão no interior dando seu suor de madrugada,  e 

de noite para produzirem um litro de leite e ter um 

custo nem de um real, ou seja, de noventa e seis 

centavos.  

Está tramitando na Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária, o Projeto de  Lei Complementar 

n.º 215/2015, que determina alocação de recurso das 

leis orçamentárias anuais visando à inclusão do leite 

na política de preço mínimo. Há uma luz que, 

possivelmente, poderá acontecer de que o leite tenha 

um preço mínimo, mas um mínimo justo também 

porque pagar noventa e seis centavos e, depois, 

chegar ao consumidor por dois ou até quatro reais, 

dependendo do leite, não está certo. Isso não pode 
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ficar do jeito que está, Senhor Deputado Padre 

Honório. Precisamos tomar uma atitude. Tomara que 

essa lei seja aprovada em Brasília para que seja 

realmente contemplado o pequeno produtor rural na 

questão da produção de leite.  

Fica nosso debate nessa questão e nosso 

discurso sobre esse assunto para que se tenha um 

olhar mais criterioso para essa questão. Muito 

obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados; sociedade que nos assiste ao vivo pela 

TV Ales e profissionais de imprensa, aproveito esse 

tempo da fase das Comunicações para fazer algumas 

reflexões. Pontualmente, alguns parlamentares 

vêm a esta tribuna e se posicionam com indicações 

legislativas e com seus discursos cobrando obras.  

Senhor Deputado Bruno Lamas, para ter obra 

e para ter ações de governo tem que ter recursos, tem 

que ter dinheiro em caixa. Somos os protagonistas 

enquanto representantes da sociedade. Dentre quatro 

milhões de pessoas representamos essa sociedade, 

somos trinta deputados estaduais e aprovamos 

anualmente o orçamento do governo do Estado.  

Quero materializar, com informações 

oficiais, para que eu não erre aqui em nenhum 

pronunciamento. Estou fazendo um requerimento de 

informação ao governo do Estado, ao governador 

Paulo Hartung, para que S. Ex.ª responda a esta Casa 

quanto de recursos temos oriundos, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, do empréstimo do BNDES, feito 

no governo passado.  

Ouvimos falar que o governador passado 

deixou em caixa dois bilhões, dos três bilhões, 

aproximadamente dois bilhões de recursos. 

Precisamos saber quanto tem desses recursos em 

caixa porque foram anunciados trezentos milhões 

para obras.  

Vejo, aqui, a angústia do Senhor Deputado 

Padre Honório. Vejo o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos fazendo agendas importantes nas regiões 

de Mantenópolis, de Ponto Belo com Ecoporanga. 

Vejo vários deputados defendendo que essas obras 

aconteçam na região de  Colatina a Marilândia; na 

região de Muniz Freire a Castelo, ou seja, várias 

regiões do Estado estão precisando de obras. Mas se 

esse dinheiro está numa taxa de juros menor e 

estamos pagando juros maiores, às vezes, por outras 

taxas, tem que ter uma explicação porque não 

compensa deixar um dinheiro guardado, com obras 

essenciais para se fazer, inclusive obras estruturantes 

como essas. Tendo em vista que, no momento de 

recessão econômica, isso pode gerar emprego, gera 

renda, gera ISS para as cidades, vai gerar 

oportunidades de o cidadão movimentar o comércio e 

de dar condições melhores à sua família porque vai 

ter a oportunidade do emprego. O que não dá para se 

entender é o que está acontecendo.  

Então, por falácias e por conversas não 

vamos nortear nosso mandato. Vamos esperar as 

respostas oficiais do governo do Estado para 

apresentar à sociedade e discutir com a sociedade 

para, depois, mostrar ao governo   do Espírito Santo, 

ao governador Paulo Hartung, o que tem mais 

prioridade. Prioridade não pode ser uma decisão do 

gabinete de S. Ex.ª com seus secretários somente. 

Precisa ser debatido com a sociedade, Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço.  

 

O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) - 

Senhor Deputado Da Vitória, existem coisas que não 

tem como esconder. As contas estão aí. Com o 

problema que aconteceu com o Fundap, o ex-

governador Renato Casagrande, com a inteligência 

que Deus lhe deu, - costumo chamá-lo de italiano 

bom para comer polenta e fui criado comendo 

polenta com leite - foi a Brasília caladinho, quietinho 

e conseguiu um empréstimo de cinco bilhões para 

compensar a perda do Fundap. Com esses cinco 

bilhões, ele anunciou e iniciou várias obras pelo 

Espírito Santo. Não deu tempo para concluir e nem 

deu tempo para entregar à população, como ele 

gostaria. Mas dentro desses cinco bilhões, ele 

entregou muita obra importante neste estado e deixou 

mais de dois bilhões em caixa. O que fez o Governo? 

Naquela obra que lhe interessava, deu continuidade. 

Naquela que não interessava, fez uma revisão 

orçamentária junto ao BNDES e conseguiu para fazer 

obras que julgou do interesse da sua administração. 

Então, seja o que for, o dinheiro que ainda existe, que 

ainda se fez obras no Espírito Santo - posso falar de 

camarote porque, lamentavelmente, não estive no 

palanque do Renato Casagrande. Lamentavelmente.  

Deveria ter ido, mas não estava e assumo. O que 

aconteceu? As únicas  obras implantadas aí foi com o 

dinheiro que o Renato deixou no empréstimo do 

BNDES. São coisas que não têm como esconder. O 

Espírito Santo não é aquele avestruz que o ministro 

Herman citou, que mete a cabeça debaixo da terra e 

esconde o resto. A verdade é essa. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Obrigado. 

Acabou o nosso tempo, mas voltarei, Senhor 

Presidente, para concluir. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Senhor 

Deputado Da Vitória, V. Ex.ª me permite um aparte? 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Concedo 

trinta segundos para o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Foi combinado no Colégio de 

Líderes...  
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O Sr. Euclério Sampaio - (PDT) - Só quero 

dizer para V. Ex.ª que sempre disse nesta Casa que o 

ex-governador deixou dinheiro. Mais de dois bilhões. 

E o dinheiro está aparecendo agora. Está aplicado 

com juros menores, como V. Ex.ª disse. Está de 

parabéns. O dinheiro existe, mas o povo está 

morrendo na porta e nos corredores dos hospitais por 

falta de leitos. Obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes e 

Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Não por isso. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, Deputado Marcelo Santos,  meus colegas 

Deputados e Deputadas e todos que nos acompanham 

por meio da TV Ales. Gostaria de pedir ao Luciano, à 

técnica, à equipe que disponibilize um áudio de 

Ricardo Eugênio Boechat, jornalista, apresentador e 

radialista, trabalhou nos principais jornais do Brasil: 

O Globo, O Dia, O Estado de São Paulo, Jornal do 

Brasil. Foi premiado três vezes no Prêmio Esso. Tem 

um áudio que deveria ou precisaria ser compartilhado 

com todos os brasileiros, por favor. 

 

(É reproduzido o áudio)    
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Para 

concluir. Primeiro, na minha humildade, na minha 

pequenez, mas com minha ficha limpa, com meu 

nome honrado e ciente do meu papel como cidadão, 

me arrisco a dizer que o ministro Gilmar Mendes 

deveria limpar sua boca, lavá-la bem lavada para citar 

Rui Barbosa e justificar os seus erros. Segundo, 

colocar na iniciativa popular, naqueles que defendem 

a Laja Jato, que deveria ser institucionalizada, buscar 

uma justificativa para um voto ridículo daquele, de 

um tribunal que nem precisaria existir e custa cinco 

milhões de reais por dia aos cofres brasileiros.  

Senti necessidade, desta tribuna, de fazer 

chegar essa mensagem, do premiado jornalista 

Boechat, aos capixabas que nos assistem e a todos os 

brasileiros que puder alcançar. 

Tenho dito, Senhor Deputado Marcelo 

Santos. Agradeço muito a oportunidade e devolvo a 

palavra a V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Neste momento passo a 

palavra ao Senhor Presidente Erick Musso. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) -  

Senhor Presidente, pela ordem!  

Quero, neste dia, com muito orgulho, 

registrar a presença do presidente nacional do PTC, 

Daniel Tourinho, que está conosco. Daniel, por favor, 

chegue perto de mim.  

Agradeço ao partido que me acolheu em 

2011. Na época, tentei ir para o PT e os caciques de 

Linhares não me aceitaram; PSDB, também tentei, e 

não consegui em 2011. O único partido que me 

aceitou e me acolheu muito bem foi o PTC. Hoje, 

nesta Casa, estou com o presidente da Nacional, 

Daniel Tourinho. Agradeço a presença do senhor. 

Obrigada, Tourinho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Agradecemos também e registramos a 

presença do presidente nacional do PTC que, sem 

sombra de dúvida, tem uma brilhante parlamentar na 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 

Vamos conceder um minuto de silêncio pelo 

falecimento do senhor Armando Endringer, pai do 

ex-prefeito de Santa Leopoldina, senhor Romero 

Erdringer, falecido nesta segunda-feira.  

O Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos 

também solicita um minuto de silêncio pelo senhor 

Ailton de Oliveira, ex-massagista do Santos de São 

Francisco, time que já disputou vários campeonatos 

nacionais e internacionais. 

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

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

da Constituição Estadual, do veto total aposto 

ao Projeto de Lei n.º 53/2012, de autoria da Deputada 

Luzia Toledo, que torna obrigatória a 

disponibilização de informações básicas sobre os 

responsáveis pelos sites e páginas eletrônicas que 

comercializam bens e serviços. Publicado no DPL do 

dia 29/02/2012. Mensagem de Veto n.º 86/2017, 

publicada no DPL do dia 16/05/2017. (Veto vencido 

em 11/06/17). 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente e senhores membros da Comissão de 

Justiça, Mensagem de Veto n.º 86/2017, do governo 

do Estado, aposto ao Projeto de Lei n.º 53/2012. 

Nosso parecer é pela manutenção do veto. 

Em discussão. (Pausa) 

Encerrada. 

Em votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 

Com o relator. 
 

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

relator. 
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O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com o 

relator. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 

Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 

pela Comissão de Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão. (Pausa) 

Encerrada.  

Em votação. 

Informo aos Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas que a votação é nominal. Os Senhores 

Deputados que votarem SIM, mantém o veto; os 

contrários, rejeitam o veto. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Só para reforçar, a 

liderança do Governo encaminha pelo voto SIM. 

Gostaria de pedir aos colegas da base que dessem o 

voto SIM. 

 

(Procede-se ao registro dos votos)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votaram os 

Senhores  Deputados Almir Vieira, 

Da Vitória, Doutor Rafael Favatto, 

Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Janete de Sá, Marcos 

Bruno, Pastor Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Freitas, Gildevan Fernandes, Jamir 

Malini, José Esmeraldo, Marcelo 

Santos, Nunes, Padre Honório, 

Rodrigo Coelho e Sandro Locutor; 

vota NÃO a Senhora Deputada Luzia 

Toledo)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Votaram SIM quinze Senhores Deputados; 

votou NÃO uma Senhora Deputada; uma abstenção 

do Presidente, regimentalmente impedido de votar. 

Fica mantido o veto. Comunique-se ao 

governador. 

Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 144/2015, do Senhor Deputado Hudson Leal, que 

dispõe sobre a identificação dos profissionais de 

educação física contratados por estabelecimentos que 

exerçam atividades ligadas às áreas de atividades 

físicas e do desporto, conforme critérios 

estabelecidos pelos arts. 2.º, I, II, III e 3.º da Lei 

Federal 9.696, de 1998 e da Resolução n.º 52, de 

2002 do Conselho Federal de Educação Física - 

CONFEF. Publicado no DPL do dia 14/04/2015. 

Parecer n.º 107/2017, da Comissão de Justiça, pela 

aprovação, publicado no DPL do dia 02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 329/2015, do Senhor Deputado Marcos Bruno, 

que proíbe a exigência de caução de qualquer 

natureza para internação de animais em hospitais ou 

clínicas veterinárias da rede privada no Estado, nas 

hipóteses que especifica. Publicado no DPL do dia 

19/08/2015. Parecer n.º 111/2017, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 

02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 336/2015, do Senhor Deputado Sergio Majeski, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de 

ecodutos que possibilitem a segura transposição da 

fauna nas estradas, rodovias e ferrovias estaduais que 

atravessam áreas de florestas e unidades de 

conservação. Publicado no DPL do dia 24/08/2015. 

Parecer n.º 112/2017, da Comissão de Justiça, pela 

aprovação, publicado no DPL do dia 02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 384/2015, do Senhor Deputado Sandro Locutor, 

que altera o art. 2.º da Lei n.º 8.866, de 14 de maio de 

2008, que torna obrigatório o fornecimento, por 

escrito, das razões do indeferimento de crédito ou 

aceitação de título de crédito ao consumidor por parte 

dos estabelecimentos comerciais ou financeiros 

estabelecidos no Estado. Publicado no DPL do dia 

28/09/2015. Parecer n.º 125/2017, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 

02/06/2017. 

Em votação. 
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Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 395/2015, do Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, que obriga os estabelecimentos comerciais 

divulgarem a relação das empresas credenciadas para 

prestação de assistência técnica e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 01/10/2015. 

Parecer n.º 141/2017, da Comissão de Justiça, pela 

aprovação, publicado no DPL do dia 02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação, da redação final, do Projeto de Lei 

n.º 432/2015, do Senhor Deputado Sergio Majeski, 

que regulamenta placas informativas colocadas em 

obras públicas realizadas pelo Governo do Estado, 

por empreiteiras ou concessionárias de serviço 

público. Publicado no DPL do dia 06/11/2015. 

Parecer n.º 110/2017, da Comissão de Justiça, pela 

aprovação, publicado no DPL do dia 02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 433/2015, do Senhor Deputado Bruno Lamas, que 

dispõe sobre a veiculação de vídeos educativos para a 

conscientização de doação de sangue e doação de 

medula óssea nas aberturas de shows que forem 

realizados no Estado. Publicado no DPL do dia 

06/11/2015. Parecer n.º 108/2017, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 

02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação, da redação final, do Projeto de Lei 

n.º 438/2015, do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que assegura o direito a acompanhante no 

atendimento médico nas redes pública e privada de 

saúde no Espírito Santo. Publicado no DPL do dia 

06/11/2015. Parecer n.º 113/2017, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 

02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

Votação, da redação final, do Projeto de Lei 

n.º 457/2015, do Senhor Deputado Amaro Neto, que 

determina aos Clubes de Futebol sediado no Estado 

assegurar matrícula em Instituição de Ensino aos 

jogadores menores de 18 (dezoito) anos a eles 

vinculados, e dá outras providências. Publicado no 

DPL do dia 23/11/2015. Parecer n.º 130/2017, da 

Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no 

DPL do dia 02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação, da redação final, do Projeto de Lei 

n.º 86/2016, do Senhor Deputado Marcos Bruno, que 

proíbe os estabelecimentos e organizações comerciais 

do Estado de estabelecerem restrições para fins de 

troca de mercadorias. Publicado no DPL do dia 

08/04/2016. Parecer n.º 109/2017, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 

02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação, da redação final, do Projeto de Lei 

n.º 231/2016, do Senhor Deputado Sandro Locutor, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas 

prestadoras de serviço, informarem previamente ao 

consumidor sobre funcionários habilitados. Publicado 

no DPL do dia 04/08/2016. Parecer n.º 106/2017, da 

Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no 

DPL do dia 02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

Votação, da redação final, do Projeto de Lei 

n.º 307/2016, do Senhor Deputado Doutor Rafael 

Favatto, que altera o Art. 2.º da Lei n.º 3.106, de 1º 

de dezembro de 1.977, alterado pela Lei n.º 4.312 de 

28 de dezembro de 1.989, que trata da Ordem do 

Mérito Médico Capixaba Dr. Afonso Schwab. 

Publicado no DPL do dia 27/10/2016. Parecer n.º 

105/2017, da Comissão de Justiça, pela aprovação, 

publicado no DPL do dia 02/06/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  
 

Votação, da redação final, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 17/2017, oriundo da Mensagem nº 

01/2017, do Tribunal de Contas do Estado, que 

dispõe sobre os cargos de provimento efetivo de 

Assistente Técnico e Analista Administrativo do 

quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado - 

TCEES, e dá outras providências. Publicado no DPL 

do dia 06/06/2017. Parecer n.
o
 173/2017, da 

Comissão de Justiça pela aprovação, dispensada a 

publicação na Sessão Ordinária do dia 12/06/2017. 

Em votação. 
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Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovada.  

Todos os itens ora votados, à Secretaria para 

extração de autógrafos. 

 

Votação adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de urgência, do Projeto de Lei 

n.º 207/2017, oriundo da Mensagem Governamental 

n.º 136/2017, que abre o Crédito Especial no valor de 

R$ 2.082.071,00 (dois milhões, oitenta e dois mil e 

setenta e um reais), em favor da Secretaria de Estado 

de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - 

SETADES. Publicado no DPL do dia 06/06/2017. 

Parecer oral da Comissão de Finanças, pela 

aprovação. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

À Secretaria para extração de autógrafos.  

 

Discussão única do Projeto de Lei n.º 

264/2015, de autoria do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a política de incentivo à 

geração de energia limpa no Estado. Publicado no 

DPL do dia 06/07/2015. Na Comissão de Justiça, o 

parecer n.º 408/2015, que é pela 

inconstitucionalidade, foi publicado no DPL do dia 

16/12/2015 e rejeitado em Plenário, na Sessão 

Ordinária do dia 06/04/2016. Pareceres n.
os

 94/2016, 

da Comissão de Cidadania, pela aprovação com 

emenda, 07/2016, da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, pela aprovação, sem emenda, 02/2017, 

de Meio Ambiente e 40/2017, da Comissão de 

Finanças, ambos pela aprovação, com a adoção das 

emendas substitutiva n.º 01 e subemendas supressiva 

n.º 01 e aditiva n.º 02, publicados no DPL do dia 

02/06/2017. (Em anexo, por se tratarem de matérias 

correlatas, Projeto de Lei n.
o
 155/2016, do Senhor 

Deputado Doutor Hércules, publicado no DPL do dia 

07/06/2016 e Projeto de Lei n.
o
 157/2016, do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, publicado no DPL 

do dia 13/06/2016). 

Em discussão. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discutir.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, profissionais da Assembleia Legislativa, 

profissionais de imprensa, todos que nos 

acompanham nesta sessão, passo a discutir o Projeto 

de Lei n.º 264/2015, de autoria do nobre Deputado 

Sergio Majeski, que também tem Emenda n.º 

01/2016, modificativa, do também nobre Deputado 

Sergio Majeski, apensado ao Projeto de Lei n.º 

155/2016, do Senhor Deputado Doutor Hércules, e 

apensado ao Projeto de Lei n.º 157/2016, do nobre 

Deputado Doutor Rafael Favatto, com emenda do 

Senhor Deputado Sergio Majeski suprimindo 

dispositivo, e outra emenda do Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

Esse projeto teve parecer pela 

inconstitucionalidade na Comissão de Constituição e 

Justiça e, posteriormente, teve uma discussão em 

todas as comissões desta Casa. A ementa do projeto 

dispõe sobre a política de incentivo à geração de 

energia limpa no estado do Espírito Santo, é objeto 

do projeto. E cabe ressaltar que a constituição de 

políticas públicas, pela Constituição, é uma 

prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. 

No art. 5.º, que se tornou agora, com o 

advento das emendas que foram alteradas, fica 

autorizado o governo a fazer subvenções e 

publicidade sobre o projeto, os órgãos públicos, 

assim é dito. 

Também foi pacificado nesta Casa que não 

faríamos aprovação de projetos autorizativos ao 

governo iniciado por deputados estaduais por vício de 

iniciativa e posterior inconstitucionalidade.  

Não resta a menor dúvida da boa intenção e 

da boa iniciativa do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que quero aqui cumprimentar pela 

iniciativa. Porém, não nos basta fazer a aprovação do 

projeto, uma vez que poderá acontecer como com 

outros projetos que foram aprovados aqui e que 

futuramente foram contestados na Justiça e 

efetivamente perderam objeto, como foi o caso do sal 

na mesa dos restaurantes, que aprovamos - teve, 

inclusive, um projeto de autoria do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que está tramitando na Casa e 

queria, inclusive, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, pedir de antemão o seu arquivamento, uma 

vez que a Adin que foi julgada já revogou a lei - e 

que a Justiça revogou; uma lei editada pela 

Assembleia Legislativa. 

Para que não tenhamos, primeiro a aprovação 

e o envio de um veto pelo governo para que 

apreciemos novamente um veto, ou que para 

posteriormente, mesmo que os colegas entendam que 

precisa derrubar o veto, que tenhamos um 

questionamento na Justiça e a revogação se dê pela 

Justiça, peço aos colegas Deputados que votem 

contrários ao projeto por conta dos vícios de 

iniciativa apontados no projeto. 

Vi que houve um esforço, através das 

emendas, de retirar sua inconstitucionalidade, porém 

não observo ter havido sucesso no alcance desse 

objetivo. Por essa razão, peço aos colegas Deputados 

e Deputadas que deem o voto contrário ao projeto. 

Lembrando que a partir de uma discussão que 

tivemos aqui, consultei o Governo do Estado do 

Espírito Santo, Senhor Deputado José Esmeraldo, V. 
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Ex.ª na ocasião disse-me do não convencimento 

naquele momento, mas reitero que o Governo do 

Estado avalia encaminhar para esta Casa projeto de 

lei dando incentivos fiscais para quem produzir 

energia limpa no Estado do Espírito Santo.  

Percebo que a Senhora Deputada Luzia 

Toledo e o Senhor Deputado Sergio Majeski estão 

nos microfones de aparte. Pergunto se é para fazer 

aparte a mim ou se é para discutir o projeto 

posteriormente. 

 

A Sr.ª Luzia Toledo - (PMDB) - Gostaria de 

pedir um aparte, mas prefiro discutir, meu líder. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Desta forma, dou-me por satisfeito e encerro. 

Devolvo à palavra à Mesa, presidente. Muito 

obrigado! 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski; depois, à Senhora Deputada Luzia 

Toledo; e, posteriormente, ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, ouvi atentamente o Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho. Todos nós possuímos uma equipe 

de assessores. Tenho certeza de que todos os 

deputados têm assessores muito competentes. A 

minha equipe é muito competente também e se 

aprofunda em todas as vezes que vamos apresentar 

um projeto no sentido de já detectar se o que estamos 

propondo não tem vício de iniciativa ou não é 

inconstitucional, porque, do contrário, estaríamos 

perdendo tempo. Quer dizer, iriamos elaborar uma 

matéria que passaria pelas Comissões já sabendo, de 

antemão, que não pode. 

E todas as vezes que se fala de projetos que 

têm vício de iniciativa e que são inconstitucionais, é 

como se pegássemos uma ideia qualquer, traçássemos 

ali e protocolássemos. Não é isso que ocorre. Os 

meus projetos, antes de protocolá-los, estudamos 

profundamente, fazemos consultas, inclusive aos 

funcionários de carreira desta Casa, a quem são 

pertinentes esses assuntos; fazemos pesquisas e 

ouvimos a opinião fora daqui. Em 2015, fizemos - eu 

ainda como presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia - uma audiência pública com todos os 

segmentos envolvidos nesta questão; fizemos sessões 

especiais na Comissão também.  

Então, discordo plenamente. Quanto às 

emendas, aquilo que foi apontado pela Procuradoria 

da Casa como inconstitucional, a menos também que 

os procuradores da Casa não sejam capazes de 

orientar, foi retirado. Não resta nesse projeto, do jeito 

que está com as emendas, nem vício de iniciativa e 

menos ainda inconstitucionalidade. Esse é um projeto 

que em grande parte, depois de retirado aquilo que 

nem considerávamos como inconstitucional, mas 

para não deixar nenhuma margem de questionamento 

sobre a inconstitucionalidade, retiramos tudo. Esse 

projeto ficou basicamente um projeto indicativo. Não 

tem nada nele que estamos decidindo em vez de o 

Executivo, mas indicando.  

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, desculpe-

me se V. Ex.ª apreciou mesmo as emendas que 

colocamos, mas não tem mais nada de 

inconstitucional. Como disse, não apresentamos um 

projeto como uma boa ideia simplesmente. Antes de 

apresentar esse projeto ou qualquer outro, 

pesquisamos muito, ouvimos quem entende do 

assunto, ouvimos os procuradores da Casa. Então, é 

um projeto que, se for reprovado por esta Casa, não o 

será por inconstitucionalidade ou por vício de 

iniciativa, mas pelo fato de quem é o autor do 

projeto. Será por esse fator, porque não é um projeto 

inconstitucional, como eu já disse antes. Basta pegar 

o projeto e observar que, com as emendas que 

fizemos sob a orientação, inclusive, da Procuradoria 

da Casa e de outros segmentos que ouvimos, não é 

inconstitucional, não tem vício de iniciativa. É um 

projeto inicial na área de geração de energia limpa, 

não é inconstitucional, não tem vício de iniciativa. É 

um projeto inicial na área de geração de energia 

limpa que precisa ser aprimorado pelo Governo, que 

precisa ser complementado. Não estamos criando 

uma política de energia, como disse o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. Então, não há o que dizer 

de inconstitucionalidade, não há vício de iniciativa.  

Alerto os colegas, mais uma vez: este projeto 

foi apresentado em 2015, quando então a Comissão 

de Justiça deu pela inconstitucionalidade e 

derrubamos o parecer desta Comissão. Daí nos 

preocupamos em retirar tudo aquilo que, quando o 

projeto terminasse a sua tramitação pelas comissões, 

pudesse dar margem para qualquer dúvida sobre vício 

de iniciativa e sobre inconstitucionalidade.  

Então, peço aos pares que pensem bem e que 

aprovem o projeto. O projeto não é inconstitucional e 

muito menos tem vício de iniciativa.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente Erick Musso, Senhoras Deputadas, 

Senhores Deputados, quero ser ouvida pelo nosso 

líder, Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, gostaria 

de ter um momento para discutir este assunto, porque 

estou, desde o início deste meu mandato e no 

mandato anterior, lutando por esta política pública.  

É assim o meu projeto que foi arquivado:  
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Art. 1º Fica instituída a Política 

Estadual de Incentivo ao Uso da 

Energia Solar, que tem os seguintes 

objetivos: 

 

I - aumentar a participação da 

energia solar na matriz energética 

do Estado; 

 

II - contribuir para a redução de 

gastos públicos com energia elétrica; 

 

III - estimular o uso de energia 

fotovoltaica em áreas urbanas e 

rurais; 

 

IV - estimular o uso de energia 

termossolar principalmente em 

unidades residenciais; 

 

V - reduzir a demanda de energia 

elétrica em horários de pico de 

consumo; 

 

VI - contribuir para a eletrificação 

de localidades distantes de redes de 

distribuição de energia elétrica; 

 

VII - estimular a implantação, no 

território do Estado do Espírito 

Santo, de indústrias de equipamentos 

e materiais utilizados em sistemas de 

energia solar; 

 

VIII - estimular o desenvolvimento e 

a capacitação de setores comerciais 

e de serviços relativos a sistemas de 

energia solar. 

 

Art. 2º Em face dos benefícios do uso 

da energia solar e das barreiras 

existentes atuais, ficam estabelecidas 

as seguintes diretrizes para a 

Política Estadual de Incentivo ao 

Uso da Energia Solar no Estado do 

Espírito Santo: 

 

I - promover a articulação 

institucional para a criação de uma 

estratégia de incentivos apropriados 

à geração de energia solar 

fotovoltaica no ambiente do setor 

elétrico do Estado, que garanta o 

crescimento dessa fonte no mercado 

no médio/longo prazo; 

 

II - incentivar a integração das 

diferentes instâncias públicas e 

privadas, para a criação de sinergias 

na formatação de planos, projetos e 

programas para a promoção da 

energia solar fotovoltaica; 

 

III - adotar medidas direcionadas ao 

desenvolvimento da cadeia produtiva 

da energia solar fotovoltaica, desde 

a transformação da matéria prima, 

fabricação e instalação dos 

componentes e sistemas, até a venda 

da energia elétrica; 

 

IV - utilizar metodologia 

padronizada pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica - ANEEL para a 

identificação do potencial solar, tais 

como um período de tempo padrão 

para medição de irradiação solar, 

nas regiões favoráveis a projetos de 

usinas fotovoltaicas que possam vir a 

buscar habilitação em potenciais 

leilões de energia; 

 

V - apoiar e articular uma política 

industrial para fomentar a cadeia 

produtiva fotovoltaica no Estado do 

Espírito Santo, desenvolvendo o 

mercado de equipamentos e serviços, 

incluindo a atração de investidores 

nacionais, de bancos públicos, 

internacionais e o favorecimento da 

transferência de tecnologia; 

 

Art. 3º As novas construções e 

reformas de prédios públicos 

administrativos, hospitais, unidades 

de saúde, escolas e unidades 

habitacionais, deverão adotar 

preferencialmente o sistema de 

aquecimento solar e geração de 

energia fotovoltaica. 

 

Art. 4º Poderão ser oferecido 

subsídios para fomentar a produção 

e a oferta de energia solar no 

Estado, podendo inclusive 

estabelecer parcerias com essa 

finalidade. 

 

Esse projeto de lei tramitou na Casa com uma 

bela justificativa. Não foi uma justificativa feita só 

pela minha assessoria, mas pela assessoria da Casa, 

pela nossa Procuradoria e pelos advogados dos 

agentes que me procuraram, por exemplo, o Jairo, 

que tem esse trabalho, junto com tantos outros 

empresários, pequenos empresários. 

Este meu projeto de lei, Senhor Presidente e 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, nosso líder, 

tramitou nesta Casa e foi dado pela 

inconstitucionalidade. Desde 2015, quando fiz o 

projeto e foi dado pela inconstitucionalidade, 
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começamos a fazer reuniões com a Secretaria da 

Fazenda. Fizemos reuniões com a Ana Paula 

Vescovi, juntamente com José Eduardo Faria de 

Azevedo, da Secretaria de Desenvolvimento, e depois 

fizemos as mesmas reuniões - sempre presentes os 

empresários da energia solar fotovoltaica, que é a 

pretensão deles - com o Paulo Roberto, depois, e 

agora, com o secretário Bruno Funchal. 

Digo à sociedade do Espírito Santo, aos 

Deputados e Deputadas que estão nesta Casa, aos 

funcionários da Casa, que sexta-feira estive com o 

secretário Bruno Funchal, acompanhada de um 

assessor, de um engenheiro elétrico da Secretaria de 

Desenvolvimento. Digo que agora há realmente uma 

boa-vontade, porque naquele momento não era 

possível, porque estava em contenção. Meu projeto 

de lei foi considerado inconstitucional. Comecei a 

fazer indicação para o governador Paulo Hartung. Há 

quatro indicações seguidas para o Governo do 

Estado. Digo que não parei com essa política, tanto 

que sexta-feira estive lá com o secretário Bruno 

Funchal. 

Dia 23 faremos uma reunião nesta Casa, 

neste plenário, Senhor Deputado José Esmeraldo, 

trazendo o secretário Bruno Funchal, ou uma pessoa 

que indicar - acredito que seja o doutor Sérgio, que 

nos acompanhou na reunião também - e a Secretaria 

de Desenvolvimento estará presente. Será dia 23. 

Digo à Casa que esse assunto não está 

parado. Vi o Senhor Deputado Sergio Majeski - por 

quem tenho o maior respeito e consideração - acabar 

de relatar o projeto dele, mas digo que essa discussão 

está travada nesta Casa. Não parou. Começou com a 

Ana Paula Vescovi, que foi muito calorosa conosco, 

mas, naquele momento, não cedeu, porque o 

momento não era apropriado.   

Mas naquele momento ela não cedeu porque 

o momento não era apropriado. Depois veio Paulo 

Roberto, que aquiesceu melhor à nossa proposta, 

nossa indicação, nosso projeto de lei, que não pode 

passar aqui porque foi considerado inconstitucional.  

Também acho, por exemplo, que não pode ter 

dois pesos e duas medidas, não é Senhor Deputado 

José Esmeraldo? Como é que um projeto que acabei 

de ler em sua inteireza teve a inconstitucionalidade? 

Todo mundo ficou quieto. Pronto, entrei com 

indicação e reunião, indicação e reunião!  

Agora tem o projeto do Senhor Deputado 

Sergio Majeski, com muita propriedade, mas é igual 

ao meu. E, com certeza, se o meu foi 

inconstitucional, é claro que o dele também é.  

Isso não impede que o Governo do Estado do 

Espírito Santo, por meio da Secretaria da Fazenda e 

da Secretaria de Desenvolvimento... o Secretário José 

Eduardo está muito tocado por fazer isso já há muito 

tempo. Cheguei a querer mandar para que o Bandes 

fizesse uma ação incentivando esta energia solar 

limpa.  

Então, quero dizer que este assunto está 

andando, não está parado. Apesar de não aprovar a lei 

nesta Casa, temos voz e, com a voz que temos, com o 

poder da indicação que temos e com a sociedade 

realmente querendo, tenho certeza de que 

conseguiremos que o Governo do Estado mande um 

projeto de lei à semelhança do que aprovamos na 

semana passada da cerveja artesanal. Muito obrigado, 

Senhor Presidente. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Ex.ª 

votação nominal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Depende de apoiamento do Plenário.  

Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovada. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo para discutir a matéria. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, saúdo aqueles que nos assistem por meio 

da TV Ales e TV Educativa. 

Parabenizo os Senhores Deputados, no caso 

específico, o Senhor Deputado Sergio Majeski e a 

Senhora Deputada Luzia Toledo, que elaboraram este 

projeto de lei, porque mesmo que o Governo do 

Estado na verdade não conceda esta oportunidade a 

S. Ex.
as

 não aprovando por meio de parecer da 

Procuradoria Jurídica, em função da 

inconstitucionalidade, ou seja, o projeto é 

inconstitucional, mas a ideia de S. Ex.
 as

 foi excelente.  

Sou grande incentivador no que diz respeito à 

energia solar fotovoltaica. Será o futuro daqui para 

frente, não tenham dúvida.  

Até mesmo a MRV faz propaganda 

utilizando nos seus prédios a energia limpa, energia 

fotovoltaica.  

Já tive oportunidade de duas ou três vezes ir a 

um município chamado Pirapora e lá, Senhora 

Deputada Luzia Toledo e Senhor Deputado Sergio 

Majeski, tem uma usina fotovoltaica que é uma coisa 

incrível. São bilhões de reais, milhares de empregos 

para uma usina só, um módulo só, Senhor Deputado 

líder. São trezentos hectares! Um hectare são dez mil 

metros quadrados. São trezentos mil metros 

quadrados. Nestes trezentos mil metros quadrados já 

foram implantadas todas as placas, toda a estrutura, 

agora está sendo feita a posteação, uma coisa linda, 

maravilhosa. 

Essa usina fotovoltaica, de trezentos hectares, 

terá capacidade para quatrocentos megawatts. 

Quatrocentos megawatts representam exatamente a 

energia toda de Mariana. Mariana é uma região que 

pertence a Minas Gerais.  

Não tenho dúvida de que o governador Paulo 

Hartung encaminhará a esta Casa de Leis um projeto 

incentivando aqueles que queiram ter sua usina 
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fotovoltaica no Espírito Santo.  

Por isso, tomei a liberdade de parabenizar os 

dois autores do projeto, os Senhores Deputados 

Sergio Majeski e Luzia Toledo. A ideia foi muito 

boa, mas se isso é da competência, conforme dito 

pelo líder, do Estado, do Executivo, aguardamos 

neste sodalício, a vinda desse projeto de lei que abrirá 

milhares de emprego no estado do Espírito Santo, e 

uma arrecadação muito grande no governo, porque 

ele, com certeza, arrecadará. Isso é um passo para o 

futuro. A energia limpa, a energia solar é a energia do 

futuro.   

No estado do Espírito Santo temos milhares 

de casas com seus aquecedores solares. E dei o 

exemplo da MRV. Se V. Ex.
as 

olharem a 

programação na televisão, verão, na parte superior, as 

placas de energia solar que abastecerá todo o prédio, 

não com a energia hídrica, que está acabando - e 

sabemos disso. Precisamos da energia solar.  

Para V. Ex.
as

 terem ideia, Senhor Deputado 

Erick Musso, já foi feito esse estudo da energia solar 

na região Norte de Minas, onde o sol é o mais intenso 

do mundo. Eles calculam a intensidade, e não podem 

falar: Vai ter o leilão e vamos colocar aqui energia 

solar. Não! Primeiro tem que ter o cálculo da energia 

- digo isso porque conheço -, tem que ver a 

intensidade da energia no local, para entrar na 

concorrência. E demora um ano. O dispositivo que 

capta a energia solar faz a medição. Foi feito esse 

estudo de medição, no Norte de Minas Gerais, onde 

há energia solar mais intensa do mundo. E no 

Espírito Santo, com certeza, principalmente na região 

Norte, não ficará muito longe disso.  

Deixo nossa fala e nosso respeito por essa 

energia limpa, a energia do vento, a energia eólica, a 

energia solar. Essa, para mim, é abundante.  

 A energia da região Norte de Minas tem 

capacidade para abastecer todo o Brasil, os Estados 

Unidos e a Inglaterra. Esse estudo já foi feito. Ali tem 

capacidade para abastecer tudo. E o futuro do mundo, 

no que diz respeito à energia, não tenho dúvida 

nenhuma, será energia solar. A energia eólica é 

impressionante, ótima e maravilhosa. Na região 

nordeste, onde há uma capacidade de ventilação 

muito grande, dezoito por cento da energia é eólica.  

Mas quando a energia solar começar... E já 

começou a captação da energia solar, tanto é que 

haverá, como houve no ano passado, vários leilões 

para a compra da energia solar. É um dispositivo que 

joga a energia na rede, no caso da Escelsa, e depois 

ela vem com abundância da energia que foi captada 

pelo sol. Isso será uma coisa maravilhosa.  

O negócio é o seguinte: o governador Paulo 

Hartung - não tenho dúvida nenhuma -, com certeza, 

mandará para esta Casa de Leis um projeto de lei 

dando incentivo a quem quer investir. Quantos 

incentivos já vieram para esta Casa para que grandes 

empresas viessem para o Espírito Santo? Isso é uma 

tática. É uma forma de ter a oportunidade de ter uma 

grande empresa. A energia solar é infindável. 

Gostaríamos até, senhor governador, que V. Ex.ª 

mandasse isso logo. Não demore. Quanto mais rápido 

V. Ex.ª mandar esse projeto de lei, já que o projeto 

tem que ser oriundo do Executivo, para que possamos 

aprovar nesta Casa...  

Parabenizo todos porque realmente a energia 

solar, fotovoltaica, é a energia do futuro que 

abastecerá o mundo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Continua em discussão. (Pausa)  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas, gente do bem. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, obrigado pela deferência do gente do 

bem. Só faltou completar o slogan, mas está no 

coração. Tenho certeza disso. Cumprimento meus 

colegas, Senhores Deputados e Senhoras Deputadas.  

Acho que não é exaustivo discutir uma pauta 

tão necessária, tão atual e tão pertinente como a pauta 

da energia limpa. Participo deste debate elogiando o 

Senhor Deputado Sergio Majeski, ora proponente 

desse projeto de lei, e da mesma forma a Senhora 

Deputada Luzia Toledo que fez um debate importante 

e que apresentou o projeto que infelizmente também 

não foi considerado. Parabenizo os dois e a Casa pelo 

debate que vem de longa data.  

Esse projeto de autoria do Senhor Deputado 

Sergio Majeski está tramitando nesta Casa há dois 

anos. Então, é um projeto de 2015 e que mostra como 

é burocrática a tramitação regimental de um projeto 

nesta Casa, como é árduo para o deputado, com a sua 

estrutura de gabinete, elaborar um projeto, preocupar-

se com todos os detalhes de um projeto muito bem 

elaborado como esse, acompanhar a sua tramitação e 

defender esse projeto nas mais diversas comissões 

permanentes desta Casa. Dois anos tramitando e 

agora recebe um parecer de inconstitucionalidade. 

Divirjo dessa inconstitucionalidade, Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

Votamos, nesta Casa, na semana passada, um 

projeto que também foi tema dessa menção minha, 

que criava um programa de desenvolvimento, 

colocando a nossa cerveja artesanal do Espírito Santo 

dentro de um programa de desenvolvimento 

econômico. Questionei, no momento daquela 

tramitação, por que - quando do pensamento de 

instituir um programa para a cerveja artesanal do 

Espírito Santo, para desenvolver e fomentar a 

economia do estado - não pensar em colocar a 

energia limpa dentro deste programa, até mesmo para 

justificá-lo? Um programa precisa ser amplo!  

Para justificar o programa, por que não ter 

pensado em colocar a cerveja artesanal - sugestão 

muito importante do Senhor Deputado Doutor 

Hércules - mas fazer com que o programa seja já 

estabelecido e implantado não com só um tema, não 

só com um setor e uma fonte, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, mas que seja abrangente. E aí, poderia ter 



98 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 21 de junho de 2017 

sido alongado, debatido e estudado um pouco mais, e 

colocado a energia limpa, já tão debatida nesta Casa.  

Concedo um aparte ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo.  

 

O Sr. José Esmeraldo - (PMBD) - 

Parabenizo V. Ex.ª, Senhor Deputado Freitas, pela 

sua fala e inteligência. V. Ex.ª está correto. É 

inadmissível que um projeto de alto alcance social, 

como é o projeto de energia fotovoltaica, no caso 

específico... Pelo que entendi, quem foi o autor do 

projeto, primeiramente, foi o Senhor Deputado 

Sergio Majeski, e depois a Senhora Deputada Luzia 

Toledo.  

Por que é que fica dois anos? O Estado não 

pode esperar. O Estado não pode esperar! Não 

entendo isso! Se não querem aprovar o projeto dele, 

ou se não podem aprovar o projeto, porque tem que 

ser oriundo do Poder Executivo, que conclua-se a 

votação - como hoje foi concluída - e partamos para o 

Governo do Estado para ele encaminhar um projeto, 

porque o povo não pode esperar. Essa é que é a 

verdade. O Estado perde muito quando isso acontece. 

Parabenizo V. Ex.ª. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Obrigado pela 

participação, Senhor Deputado José Esmeraldo, que é 

tão propositivo de amplos debates nesta Casa.  

Não falo só da energia solar, fotovoltaica. 

Fotovoltaica está muito na moda, sendo muito 

discutida, mas estamos falando de energia limpa: 

estamos falando de energia solar, de energia 

proveniente do bagaço da cana, que se tivermos um 

programa de incentivo à produção de energia limpa 

neste estado, uma das fontes que vai dar o que falar e 

produzir muita energia seria oriunda do bagaço da 

cana, em função das nossas usinas sucroalcooleiras. É 

preciso que se estabeleça, que se instituía o programa 

de incentivo à produção de energia limpa. Já está 

exaustivo esse debate! 

Penso que o governador Paulo Hartung, tão 

inteligente... É preciso que se diga que, lá em 2003, 

foi pelas mãos dele que este estado, liderado por ele e 

numa unidade de política que não se tinha que ter 

perdido, saiu do fundo da vala, sem capacidade 

nenhuma, e chegou a ser o estado mais organizado do 

país.  

Não dá para ficarmos patinando, observando 

uma situação tão favorável, uma luz tão favorável, e 

ficarmos debatendo, debatendo, debatendo, e não 

colocar em prática uma situação que acalenta a 

sociedade espírito-santense. 

Até as casas normais, na casa de cada 

cidadão espírito-santense, podem ter um incentivo 

para a produção da energia fotovoltaica. A pessoa vai 

instalar as placas produtoras de energia e vai receber 

incentivo. Além de produzir sua energia, ainda vai 

receber incentivo por essa produção. O modelo pode 

partir do Governo do Estado, colocando a energia 

fotovoltaica em cada unidade de escola estadual.  

O que não dá é para estendermos esse debate 

por tanto tempo e não termos uma política estadual 

de incentivo à produção de energia. Não dá para 

ficarmos distantes, criticando o presidente dos 

Estados Unidos, com venda nos olhos, o mundo 

inteiro criticando, e a gente, mesmo pequeno, não se 

agiganta e cria a política de incentivo à energia 

limpa. 

Fica aqui nossa consideração com o projeto 

extraordinário apresentado pelo Senhor Deputado 

Sergio Majeski e pela Senhora Deputada Luzia 

Toledo, torcendo muito para que nosso grande líder, 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, consiga 

intensificar esse debate junto ao Governo do Estado, 

junto da secretaria da Fazenda, fazendo com que, este 

ano ainda, possamos aprovar o Programa de 

Incentivo à Produção de Energia Limpa no estado do 

Espírito Santo. 

Ao encerrar, gostaria de lembrar projetos 

que, às vezes, não tinham que tramitar nesta Casa, 

mas que tramitam, em caráter de urgência, são 

aprovados e, depois, até tornados inconstitucionais, 

com Adin, o que não era para ser o caso, como aquele 

projeto, que só trouxe chacota para o Espírito Santo, 

de tirar o sal da mesa dos restaurantes. 

Então, é muito mais salutar que possamos 

debater, votar e aprovar um programa que desenvolve 

e que destaca o estado, e que dá incentivo à produção 

de energia limpa.  

Tenho dito. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Não havendo mais quem queira discutir, 

em votação. 

Informo aos Senhores e às Senhoras 

Deputadas que a votação é nominal, aprovado 

requerimento em plenário, por solicitação do Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

Os Senhores Deputados que votarem SIM 

aprovam o projeto; os que votarem NÃO rejeitam o 

projeto. 

Iniciada a votação. 

 

(Procede-se ao registro dos votos)  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! A liderança do 

Governo encaminha o voto NÃO, pelos motivos que 

já designei. Ficou claro que não é por conta do autor, 

Senhor Deputado Sergio Majeski. Gostaria de deixar 

reiterado que não tem relação o fato de V. Ex.ª ter 

sido o autor, mas pelos argumentos que 

apresentamos.  

Encaminho pelo voto NÃO, Senhor 

Presidente. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Enquanto líder do Partido 

Socialista Brasileiro, a título de incentivo ao projeto, 
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de identificação da necessidade do programa no 

estado do Espírito Santo, quero encaminhar voto 

SIM, apoiando a proposição do Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Obrigado, Senhor 

Deputado Freitas. 

Senhor Presidente, já peço a V. Ex.ª para 

justificar o voto, posteriormente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Peço aos Senhores Deputados que votem, 

para que possamos chegar a dezesseis e proclamar o 

resultado. (Pausa) 

Vamos proclamar o resultado. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votaram os 

Senhores Deputados Almir Vieira, 

Da Vitória, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Janete de Sá, Marcelo 

Santos, Marcos Bruno, Padre 

Honório, Sandro Locutor e 

Theodorico Ferraço) 

  

(Votam SIM os Senhores Deputados Freitas e 

Sergio Majeski; votam NÃO os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Bruno Lamas, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Esmael de Almeida, Gildevan Fernandes, 

Jamir Malini, José Esmeraldo, Luzia Toledo, Nunes, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa e Rodrigo 

Coelho)  

 

Votaram SIM dois Senhores Deputados; 

votaram NÃO treze Senhores Deputados; uma 

abstenção do Presidente, regimentalmente impedido 

de votar.  

Rejeitada a matéria.  

Arquive-se. 

Registro que o Senhor Deputado Padre 

Honório votou SIM ao projeto, mas o terminal dele 

não registrou. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski para justificar o voto. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, gostaria, primeiro, de agradecer ao 

Senhor Deputado Freitas, tanto pela defesa que fez do 

projeto quanto pelo voto, também ao Senhor 

Deputado Padre Honório. 

Gostaria muito, já disse isto nesta Casa, que a 

Comissão de Justiça assim como o líder do Governo 

tivessem o mesmo preciosismo que têm em relação a 

vício de iniciativa e a inconstitucionalidade, quando 

chegam projetos vindos do Executivo ou apoiados 

por ele. 

Nesta Casa, já foi aprovada uma série de 

projetos claramente inconstitucionais vindos do 

Palácio Anchieta ou apoiados por ele. Pode-se 

mostrar todos os artigos da Constituição, todos os 

pareceres, tudo o que já há de jurisprudência, não 

adianta! É aprovado da mesma forma. Assim como 

de um projeto de um deputado pode-se mostrar tudo, 

provar por A mais B que não existe 

inconstitucionalidade, que não há vício de iniciativa, 

que o projeto será reprovado da mesma forma. 

Vou lembrar alguns projetos com vários itens 

inconstitucionais, aprovados pela maioria desta Casa. 

O Invest/ES e o Compete/ES, por exemplo. Um 

projeto que permite ao governo ter até trinta por 

cento de DTs na saúde e na educação. O projeto do 

Tribunal de Contas aprovado nesta Casa semana 

passada, um projeto, a meu ver, vergonhoso, 

principalmente por vir do Tribunal de Contas. 

Gostaria que a Casa não tivesse dois pesos e 

duas medidas e que o preciosismo em relação à 

inconstitucionalidade fosse dado também aos projetos 

que vêm do Palácio Anchieta, ou, como disse antes, 

ou apoiados pelo Palácio Anchieta, caso desse 

projeto do Tribunal de Contas, aprovado, aqui, 

semana passada. Lamento.  

Também gostaria de dizer, Senhora Deputada 

Luzia Toledo, que meu projeto não é idêntico ao de 

V. Ex.ª. Meu projeto é diferente. Ele não cria 

exatamente uma política vinculada à geração de 

energia solar e eólica. É um projeto de energia limpa.  

Como disse, depois que a Comissão de 

Justiça deu parecer pela inconstitucionalidade, 

fizemos várias emendas retirando tudo que havia de 

inconstitucional ou de vício de iniciativa, embora 

entendêssemos que não havia nem no projeto 

original. Ainda assim, então, vamos aguardar que o 

governo envie realmente a esta Casa um projeto, mas 

é para ontem!  

Como a Senhora Deputada Luzia Toledo 

disse, que esteve falando com a Ana Paula, também 

estive. Falei como presidente da Comissão de Ciência 

e Tecnologia. Esse projeto meu foi apresentado em 

2015. Fizemos, neste plenário, uma audiência pública 

com a participação de todos os segmentos envolvidos 

na luta pela energia limpa no estado. Convidamos 

agentes do governo. Naquela época, acho que só 

apareceram pessoas da Secretaria de Ciências e 

Tecnologia. Também estivemos, inclusive por duas 

vezes, conversando com Ana Paula Vescovi, com o 

pessoal do Pró-Energia, da Ufes e do Ifes. Estivemos 

também com Paulo Roberto.  

É um projeto que o Estado do Espírito Santo 

está tardando. O Estado não assina sequer o convênio 

Confaz, que já foi assinado por mais de vinte 

Estados. No estado do Mato Grosso - já citei este 

exemplo aqui -, desde que o Mato Grosso assinou o 

convênio Confaz, a geração de micro e minienergia 

limpa naquele estado cresceu mais de trezentos por 

cento.  

Hoje saiu um ranking dizendo sobre 
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inovação. Quando se fala em inovação, o Brasil não 

aparece nem entre os cinquenta países que mais 

investem. Quer dizer, no Espírito Santo, estamos 

esperando tudo acontecer para que o Espírito Santo 

faça por último e, depois, terá que pagar bem mais 

caro por isso, ao invés de estar fazendo na hora certa. 

Muito obrigado, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Discussão única do Projeto de Lei n.º 

215/2016, do Senhor Deputado Amaro Neto, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

estabelecimentos comerciais disponibilizarem, em 

suas caixas registradoras, visor de preços acessível ao 

campo de visão dos consumidores. Publicado no DPL 

do dia 13/07/2016. Pareceres n.º 402/2016, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade; 

40/2016, da Comissão de Defesa do Consumidor, 

pela aprovação; e 43/2017, da Comissão de Finanças, 

pela rejeição, bem como a emenda apresentada, 

publicados no DPL do dia 26/05/2017.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo orador inscrito, encerrada a 

discussão.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria para a extração dos autógrafos.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Só para deixar 

justificado: o projeto foi votado de acordo com o 

parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Isso. Devidamente justificado. 

Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 
409/2015, da Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que proíbe o uso, no Estado, 

de produtos, materiais ou artefatos que contenham 

quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros 

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 

amianto em sua composição, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 19/10/2015. 

Parecer n,º 388/2016, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade, bem como a emenda da 

própria autora, publicado no DPL do dia 

29/09/2016. 

Em votação.  

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminha a votação. 

Este projeto, estamos votando a 

inconstitucionalidade. Em entendimento com a 

Senhora Deputada Luzia Toledo, nós, a Casa Civil e 

o governo entendemos que precisamos derrubar essa 

inconstitucionalidade porque é um equívoco a 

inconstitucionalidade apontada. Então, 

encaminhamos o voto NÃO. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. Os contrários se 

manifestem para que a matéria possa seguir 

tramitando. (Pausa) 

Rejeitado o parecer. 

A matéria continua tramitando. 

Parabéns à Senhora Deputada Luzia Toledo 

que, pela brilhante articulação, conseguiu derrubar 

uma inconstitucionalidade. 

 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

09/2017, do Senhor Deputado Doutor Hércules, que 

dispõe sobre a isenção da carga tributária do ICMS 

sobre equipamentos de adaptação, acessibilidade e 

locomoção para pessoas com deficiências físicas, 

mentais e visuais, e dá outras providências. Publicado 

no DPL do dia 21/02/2017. Parecer n.º 117/2017, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade 

material, publicado no DPL do dia 02/06/2017.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo deputado inscrito, encerrada a 

discussão. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

Arquive-se. 

 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

38/2017, do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, 

que dispõe sobre a distribuição de repelentes em 

cestas básicas no Estado. Publicado no DPL do dia 

22/02/2017. Parecer n.º 140/2017, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 

do dia 02/06/2017. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo discussão, em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

Aprovado o parecer. 

Ao Arquivo-Geral. 

 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.
o
 

55/2017, do Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, 

que determina a comercialização de preservativos 

masculinos pelas casas noturnas, boates, bares e 

estabelecimentos similares localizadas no Espírito 

Santo. Publicado no DPL do dia 14/03/2017. Parecer 

n.º 120/2017, da Comissão de Justiça, pela 

inconstitucionalidade material, publicado no DPL do 

dia 02/06/2017. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 
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Aprovado o parecer, contra o voto do Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

Arquive-se. 

 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.
o
 

66/2017, do Senhor Deputado Jamir Malini, que 

determina a fixação, em local visível para o público, 

de placas informativas com dados sobre manutenção, 

vistoria técnica e eventuais riscos de utilização de 

brinquedos e demais atrações existentes em parques 

de diversão em funcionamento no Estado, ainda que 

transitórios, e dá outras providências. Publicado no 

DPL do dia 15/03/2017. Parecer n.º 127/2017, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade 

formal, publicado no DPL do dia 02/06/2017. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo oradores inscritos, encerrada a 

discussão. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado o parecer do projeto do Senhor 

Deputado Jamir Malini. Arquive-se. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Inclusive, informo ao ilustre Deputado Sergio 

Majeski que estou mudando a minha manifestação, 

porque nunca o autor está presente. Então, não 

defenderei projeto de quem não está presente para 

defendê-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Discussão se houver recurso, na forma do 

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

Projeto de Lei n.º 324/2016, da Senhora Deputada 

Luzia Toledo, que fica instituída a semana de 

Conscientização, Enfrentamento e Combate à 

Violência Obstétrica. Publicado no DPL do dia 

23/11/2016. Pareceres n.
os

 41/2017, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

11/2017, da Comissão Saúde, pela aprovação. Lido 

no Expediente da Sessão Ordinária do dia 

07/06/2017. 

Não havendo recurso, à Secretaria para 

extração de autógrafos. 

 

Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 184/2017, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a publicidade e 

transparência das agendas dos ocupantes de cargos no 

Governo do Estado. Publicado no DPL do dia 

26/05/2017. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

O projeto segue às Comissões Permanentes. 

 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.º 309/2016, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que modifica a Lei n.º 10.179, de 17 de 

março de 2014, que dispõe sobre a Política Estadual 

de Recursos Hídricos, que trata da outorga de direito 

de uso de recursos hídricos. Publicado no DPL do dia 

27/10/2016. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Lei n.
o
 61/2017, do Senhor Deputado Padre 

Honório, que dispõe sobre o plantio obrigatório de 

árvores em novos empreendimentos imobiliários, 

públicos ou privados, comerciais ou industriais, do 

Estado. Publicado no DPL do dia 15/03/2017. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 06/2017, do Senhor 

Deputado Bruno Lamas, que Susta a Instrução de 

Serviço n.º 205, de 22-12-2016, que torna público o 

calendário de renovação do licenciamento anual dos 

veículos do Estado. Publicado no DPL do dia 

20/04/2017.   

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, declaro 

encerrada a discussão. 

Os projetos seguem à 2ª 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 PDT, Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Senhor Presidente, na ausência do Líder, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

à Liderança do Governo, Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Senhor Presidente, declino. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Líder do PMDB, Senhor Deputado Marcelo 

Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, comunico, inclusive, que o meu 

tempo será compartilhado com a Senhora Deputada e 

ex-senadora da República Luzia Toledo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - V. Ex.ª é sempre muito gentil. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Senhor Presidente, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, comunico que na 

fase da Liderança estarei dividindo o nosso tempo 

com a Senhora Deputada Luzia Toledo.  

A bancada do PMDB é a maior bancada 

parlamentar desta Casa. Quero fazer um divisor de 

águas. Não se trata do PMDB de Brasília. É a 
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bancada do PMDB da Assembleia Legislativa que, 

naturalmente, tem que indicar liderança. A Senhora 

Deputada Luzia Toledo exerceu um papel importante 

nesta Casa. Já havia exercido também este papel lá 

atrás. Fizemos, nesta Casa, um alinhamento e, por 

isso, estou, nesta tribuna, falando em nome da 

bancada do PMDB. Em seguida, a Senhora Deputada 

Luzia Toledo também se manifestará. 

Quero trazer para o conhecimento dos 

Senhores Deputados as audiências públicas que a 

Comissão de Infraestrutura vem realizando, 

cumprindo seu papel constitucional e regimental de 

fiscalizar as ações do Executivo, principalmente em 

pavimentação e drenagem, na fiscalização que 

compete a cada Parlamentar e, neste caso específico, 

à Comissão de Infraestrutura. 

Fizemos uma visita, ainda no mês de março, 

ao trecho do contorno de Guarapari, trecho a cargo da 

concessionária Rodosol. Apontamos as imperfeições 

no piso e a concessionária reconheceu, anunciou que 

realizaria o reparo, Senhora Deputada Luzia Toledo, 

naquele trecho. 

Na semana passada, fizemos uma visita in 

loco e a obra agora está sendo recuperada. E uma 

coisa boa: A obra será entregue agora no final do 

mês. Foram investidos mais de setecentos e cinquenta 

mil reais para recuperação do piso. São seis pontos 

importantes que traziam, na verdade, perigo para 

aqueles que por ali trafegavam.  

Outra visita importante que fizemos foi às 

obras da rodovia Leste/Oeste, às obras da rodovia 

José Sette e na segunda etapa da Avenida Alice 

Coutinho. Três obras dentro do nosso município de 

Cariacica. Investimentos que ultrapassam a casa dos 

duzentos milhões de reais. Claro que encontramos 

alguns problemas como, por exemplo, na rodovia 

José Sette, que tem uma obra dentro do centro 

urbano, em Itacibá. Naturalmente, causa um 

desconforto enorme. Mas a primeira etapa da obra, 

que é do trevo de Alto Lage, próximo ao PA do 

Trevo até o terminal de Itacibá, está com a 

sinalização vertical e horizontal, a calçada já está 

pronta. Fomos fiscalizar antes e agora a obra está em 

uma aceleragem maior. Também fizemos uma visita 

às obras da avenida Alice Coutinho, onde nos foi 

apresentado o projeto. Essa segunda etapa liga à 

rodovia Leste/Oeste, que também já concluiu a ponte 

entre os municípios de Cariacica e Vila Velha. E o 

viaduto que liga o bairro Cordovil ao bairro Rio 

Marinho está em fase de conclusão.  

Portanto, são três obras importantes em que 

fizemos visita técnica, acompanhados de 

representantes do Conselho Regional de Engenharia, 

que nos dá o suporte técnico necessário para, se 

tivermos que apresentar um laudo para convocar e 

solicitar intervenções emergenciais da parte técnica, 

prestará o serviço. Nada mais justo, por meio de um 

convênio de celebração técnica que está sendo feito 

com a Assembleia Legislativa, autorizado já pelo 

Senhor Presidente Erick Musso. O convênio não gera 

custo algum. É um convênio meramente de 

cooperação técnica. Se tiver que fazer algum laudo, a 

ART será paga pela Assembleia Legislativa.  

Faremos uma visita técnica às obras do 

Contorno de Aruaba, Senhora Deputada Luzia 

Toledo, que liga os municípios de Cariacica e Santa 

Leopoldina até a BR 101, em frente ao Terca e à 

Coimex. Vai tirar o tráfico pesado dessa região de 

Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, e vai 

melhorar a mobilidade urbana em Itacibá, Santana e 

Cariacica-Sede, porque a maioria dos veículos 

pesados que por ali trafegam, levam  mercadorias e 

retornam para a Ceasa. Então, é importante esse canal 

de acesso à rodovia BR 101.  

Faremos visita também ao Canal de 

Guarapari, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

uma obra que está sendo executada pelo governo do 

Estado e que está causando transtornos aos 

pescadores que antes comercializavam seu pescado 

ali e, com o advento da obra bem acelerada, foram 

impedidos de comercializar. Não foi dada uma 

solução específica para eles. 

Faremos visita a outras obras importantes que 

são executadas pelo governo do Estado. 

Fizemos audiência pública também na 

Câmara Municipal de Cariacica, tratando sobre o 

Contorno de Vitória, na rodovia do Contorno, 

administrada pela Concessionária Rodosol, que liga 

Serra e Cariacica, Senhora Deputada Luzia Toledo. 

Foi entregue pelo Dnit e pela ANTT à concessionária 

que não recebeu esse trecho, porque não estava 

conforme previa o contrato. Fizemos audiência 

pública e estiveram lá a Polícia Rodoviária Federal, a 

ANTT, o Dnit, a Concessionária Eco 101, vereadores 

de Cariacica e - o principal -, a população de Nova 

Rosa da Penha e do bairro Mucuri, que se 

manifestou, diante dessa briga administrativa e 

jurídica entre os órgãos e a concessionária, e que o 

povo está pagando. Resultado: tivemos, 

recentemente, uma reunião com o diretor nacional do 

Dnit, com representantes da ANTT, na Assembleia 

Legislativa, e estaremos em Brasília, na próxima 

semana, para debater esse tema. Se Deus permitir, 

faremos um grande acordo em que esse Contorno 

será contemplado com investimentos.  

Termino minha fala, Senhora Deputada Luzia 

Toledo, agradecendo aos colegas a oportunidade de 

presidir a Comissão de Infraestrutura e realizar um 

trabalho que é mostrar para a sociedade que aquilo 

que ela nos cobra, estamos fiscalizando para termos 

serviços de qualidade. 

Neste momento, convido a Senhora Deputada 

Luzia Toledo para que possa assumir o microfone e 

fazer suas considerações importantes também na Fase 

das Lideranças. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhora Deputada 

Raquel Lessa, Senhor Deputado Marcelo Santos, 
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quero agradecer a V. Ex.ª a fidalguia, a forma como 

V. Ex.ª está exercendo a liderança do PMDB e quero 

dizer que vi V. Ex.ª na hora que chegava, gravando, 

mostrando junto com a comissão. Falei com meu 

motorista Tio-Padrinho: Aquele ali não é o Deputado 

Marcelo Santos? Estava lá fiscalizando as obras da 

Rodosol. Passei na hora, mas aí já não dava para 

dizer. Agora estou dando um adeus. 

Quero ratificar as palavras do meu colega de 

partido, Deputado Marcelo Santos, que acabou de 

fazer uma bela fala sobre o seu trabalho à frente da 

Comissão de Infraestrutura. Realmente somos do 

PMDB nesta Casa e  todos os sete Deputados 

trabalhamos muito e queremos dizer com toda a 

certeza que não falamos pelo PMDB nacional, que 

está deixando muito a desejar para o povo brasileiro. 

Quem ama esta Pátria como nós amamos, não pode 

concordar de jeito nenhum com o que está 

acontecendo. Nunca esperei - já falei isso várias 

vezes - e nunca pensei que eu fosse passar por isso e 

presenciar esses fatos - não são conjecturas, são fatos 

- que denigrem o país e deixam a população 

completamente acéfala porque, quando não se tem 

liderança, fica-se sem saber para que lado ir. Ainda 

bem que este país é muito maior do que a crise 

política, do que a crise moral e do que a crise ética e, 

graças a Deus, confiamos que o país, apesar de tudo 

isso, vai seguir o seu rumo, está seguindo. 

Quero, hoje, parabenizar Domingos Martins, 

não só a figura do nosso herói nacional, mas o 

município de Domingos Martins, para onde foi hoje 

transferida a capital do Espírito Santo e esteve 

presente nosso vice-governador César Colnago. Sou a 

mais votada da cidade, mas não pude estar presente 

porque eu estava aqui no mesmo horário, fazendo 

uma reunião da Comissão de Turismo e Desporto 

com a presença da coordenadora da Casacor do 

Estado do Espírito Santo, senhora Rita Tristão que, 

desta vez, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, vai 

novamente levar a Casacor para o Porto de Vitória. 

Em 2011, quando fizemos a Casacor dentro da 

empresa onde trabalhei dezoito anos e tenho o maior 

orgulho de ter trabalhado na Companhia Docas do 

Espírito Santo - Codesa, foi a Casacor mais bonita do 

país, recebendo toda a sociedade, não só de Vitória, 

mas do Estado do Espírito Santo e muita gente de 

São Paulo. 

Parabenizo o Vanzetti pela solenidade feita 

lá; o Wander Siqueira foi representando-me porque 

não pude estar presente. E, da mesma forma, que 

parabenizamos o município de Domingos Martins, 

quero também agradecer ao município de Marataízes 

por ter acreditado em uma proposta que fizemos, 

quando lá estivemos, homenageando e considerando 

que Domingos Martins nasceu em Marataízes. 

Fizeram uma semana de homenagens e foi proposta 

minha. Peço desculpas porque não consegui chegar, 

em momento nenhum, durante uma semana inteira de 

atividades homenageando Domingos José Martins 

pelas escolas de Marataízes. Parabenizo o prefeito, o 

secretário de Cultura e todos que apresentaram o 

projeto e através da Secretaria de Educação e da 

Secretaria de Cultura e Turismo, fizeram uma semana 

sobre a vida de Domingos José Martins. Isso é muito 

importante. O nosso projeto se tornou o projeto de 

Marataízes, que foi intitulado tributo a Domingos 

Martins. Parabéns professores, professoras, pessoal 

da Cultura, à Bárbara Pérez, que também não mediu 

esforços. 

Quero dizer que acabo de receber um abaixo 

assinado por vinte e duas escolas que foram 

envolvidas no projeto de pesquisa e resgate da 

história do patrono através de poesias, redações, 

cartazes, apresentações culturais, peças teatrais com 

estilo da época e apresentação de corais, bandas e 

grupos musicais. Quero, mais uma vez, dizer que o 

trabalho foi realizado com envolvimento total dos 

diretores, dos professores, dos alunos e técnicos da 

Secretaria de Turismo, Cultura e Educação. Estavam 

presentes, hoje, no encerramento dessas atividades, o 

vice-prefeito Fabiano Elias; a secretária de Educação 

Maria da Penha Louback; o secretário de Turismo e 

Cultura Felipe Vartan; a diretora de Cultura, Bárbara 

Pérez; o secretário de Ação Social Eleazar 

Evangelista, Zazá, meu amigo; o vereador Willian, 

presidente da Câmara; o vereador Edmo Brandão e 

mais a secretária de Cultura de Itapemirim senhora 

Márcia Ambrósio. Agradeço à Nelzely Sperandio, 

minha assessora, que me representou e trouxe esse 

abaixo assinado que está me dando uma alegria muito 

grande. Acredito muito no abaixo assinado e acredito 

muito quando a sociedade se organiza. Isso é muito 

importante para a sociedade porque a sociedade 

organizada vai aonde quiser. Recebo doze páginas 

aqui e quero dizer o que eles estão propondo.  

Diz o abaixo assinado:  

 

Tendo em vista o fato de que Domingos José 

Martins é o patrono do Instituto Histórico e 

Geográfico do Estado do Espírito Santo, bem como 

um dos precursores da Independência do Brasil, o 

qual nasceu no Sítio Caxangá, local conhecido como 

Quartéis, hoje pertencente ao município de 

Marataízes e que dá nome a este educandário, nós, 

comunidade escolar da EEEFM “Domingos José 

Martins”, por meio deste abaixo-assinado, 

propomos, nesta oportunidade, o qual comemora-se 

o Dia de Domingos José Martins, a transferência da 

capital do Estado do Espírito Santo, simbolicamente, 

para o município de Marataízes, no dia 09 de maio, 

data de nascimento deste herói nacional, mas, antes 

de tudo, capixaba. Para tanto, seguimos em 

assinatura: 

 

Hoje é o dia da morte dele e eles estão 

pedindo para que seja o dia do nascimento. Vou 

acolher e vou realmente propor esse abaixo assinado, 

esse pedido. Vamos entrar na Comissão de Educação, 

vamos discutir aqui e depois, com certeza, através do 

governador Paulo Hartung atenderemos a esse pedido 
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na sanção de uma lei que apresentaremos nesta Casa. 

Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Acabada a fase das Lideranças 

Partidárias, passamos à fase dos oradores inscritos.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Gostaria de cumprimentar o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que ora preside esta sessão; e os 

Senhores Deputados ainda presentes neste plenário: 

Deputado Padre Honório, Deputada Luzia Toledo e 

Deputado Pastor Marcos Mansur. Hoje gostaria de 

falar sobre as campanhas publicitárias do governo do 

estado do Espírito Santo. 

Acho que todos nós já ouvimos falar em 

Hans Christian Andersen, um dinamarquês que 

escreveu muitos contos de fadas, alguns bastante 

conhecidos por todos nós, pelas crianças, como o 

Patinho Feio, A Pequena Sereia. Mas ele escreveu 

um conto de fadas que é uma fábula, é quase uma 

reflexão sobre a vaidade humana que é o conto A 

Roupa  Nova do Rei ou A Roupa Nova do Imperador. 

Na maioria das vezes, as pessoas lembram-se dessa 

fábula com o nome O Rei Está Nu. E porque digo 

isso? Na fábula, de uma forma resumida, um rei 

muito vaidoso, em determinado local, o rei era 

vaidoso demais, então, um dia aparece um alfaiate 

espertalhão e diz para o rei assim: Rei, o senhor gosta 

de se vestir muito bem e com coisas muito especiais, 

eu descobri um tecido tão especial que ele só pode 

ser visto por pessoas inteligentes e é um tecido 

finíssimo. Se o senhor tiver uma roupa assim, então, 

o senhor descobrirá no seu reino quem é ignorante, 

quem é tolo, porque só os inteligentes, só os cultos 

podem ver esse tecido. O rei se interessou 

imediatamente e propôs ao alfaiate que ele fizesse 

uma roupa com esse tecido.   

O rei se interessou imediatamente e propôs 

ao alfaiate que fizesse uma roupa com esse tecido. O 

alfaiate tirou as medidas do rei e, dias depois, voltou 

ao palácio. O tecido era invisível, segundo o alfaiate. 

O rei não conseguia ver a roupa, mas, para não ser 

tomado por ignorante, fazia de conta que estava 

vendo a roupa que o alfaiate tinha lhe trazido. E o 

alfaiate veste o rei e diz que o rei ficou muito 

elegante com a roupa.  

Logo, na cidade, no país inteiro, corre a 

notícia de que o rei está vestindo uma roupa muito 

especial e que só os cultos, só os sabidos, só os 

inteligentes poderiam enxergá-la. O rei desfila nas 

ruas e as pessoas, com medo de magoar o rei e serem 

tomadas como ignorantes, aplaudem a roupa nova do 

rei, quando, na verdade, ele está nu. Até que uma 

criança, então, grita no meio da multidão: O rei está 

nu! E todos caem na gargalhada. O rei foge para se 

esconder no palácio e vê que tinha caído no ridículo 

de uma mentira.  

Por que estou dizendo isso? As propagandas 

do Governo do Estado do Espírito Santo lembram 

muito a história O Rei está Nu, de Hans Christian 

Andersen. E por quê? Na semana passada, foram 

lançadas pelo menos três novas campanhas 

publicitárias: a do caminhão - e gostaria um dia de 

andar naquele caminhão para ver se consigo enxergar 

o Estado com a educação, a saúde e o meio ambiente 

enxergados por aquele motorista; tem a propaganda 

da transparência; e, agora, tem uma propaganda da 

saúde também, que só são vistas - imagino - pelo 

governador e por seus asseclas, já que a população 

está vendo e sentindo outra coisa.  

Tem uma parte daquela propaganda do 

motorista do caminhão em que ele fala: As árvores do 

programa Reflorestar... Quais árvores do programa 

Reflorestar, se aumentou em trezentos e trinta 

hectares o desmatamento entre 2015 e 2016? De que 

transparência a outra propaganda está falando? Essa 

da transparência, Senhor Deputado Padre Honório, é 

para chorar! Como falar que o Espírito Santo é 

campeão em transparência? Só vou elencar algumas 

questões que mostram a total falta de transparência: o 

próprio governador é réu no processo do posto 

fantasma de Mimoso do Sul, que não foi resolvido 

até hoje; o presidente do Banestes é investigado pela 

Polícia Federal; tem secretário já condenado em 

primeira instância - não é investigado, mas 

condenado e com processo em segunda instância; 

mandou retirar o art. 145 da Constituição, que exigia 

transparência nos incentivos fiscais e nega 

completamente tornar público para quem, quanto e 

por que dos incentivos fiscais; há suspeitas 

seriíssimas sobre a Cesan, a Secretaria de Saúde e a 

Secretaria de Agricultura; vários membros de alto 

escalão do Governo têm processos por improbidade 

administrativa; tem superintendente de Educação 

com dezesseis processos no Tribunal de Contas de 

Rondônia. Onde esta a transparência? Onde está este 

Estado que o Governo tenta passar através das suas 

campanhas publicitárias? É lastimável! 

Você, que nos ouve neste momento, 

consegue enxergar este Estado, com essa saúde, essa 

educação, esse meio ambiente e essa transparência 

que o Governo divulga através das suas propagandas? 

Então, aqui o rei também está vestindo um tecido 

fantasioso, que só ele enxerga. Acho, Senhor 

Deputado Padre Honório, que o Palácio Anchieta e as 

Secretarias estão cheias de alfaiates espertalhões, 

convencendo o rei de que ele está muito elegante e 

muito bem vestido, quando, na verdade, está nu. E 

parte da população está gritando: O rei está nu! O 

governador está nu! O Governo está nu! Mas os 

asseclas do Governo fazem ouvido de mercador e 

tentam fingir e convencer a população de que 

vivemos em um estado perfeito. É lastimável!  

Gostaria só de dizer para aqueles que nos 

assistem que, nesses dois anos e pouco de Governo, o 

Paulo Hartung até agora gastou cento e dezessete 

milhões de reais com publicidade. Imaginem se 
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metade desse dinheiro tivesse sido aplicado em 

alguns hospitais da Grande Vitória, como, por 

exemplo, no Hospital Infantil, ou em algumas 

escolas, Senhor Deputado Padre Honório? Olhem, 

enquanto em dois anos cento e dezessete milhões 

foram gastos com publicidade, apenas cinquenta 

milhões foram destinados para manutenção, reforma 

e ampliação de escolas. Isso é um absurdo: cento e 

dezessete milhões de reais!  

Então, as pessoas têm que continuar gritando 

que o governo está nu para ver se alguns dos asseclas 

do governo entendem isso. Não adianta tentar mentir 

para a população com essas propagandas lindas e 

fantasiosas porque, como eu disse aquele dia para o 

vice-governador, quando S. Ex.ª veio aqui, o povo 

não mora na propaganda do governo, ele não mora 

neste estado fantasioso, criado pelas propagandas do 

governo. Ele mora num estado real, num estado com 

escolas precárias, num estado em que faltam UTI, 

com centenas de pessoas espalhadas pelos corredores 

dos hospitais. Ele mora num estado onde a segurança 

está decadente. É neste estado em que a população do 

Espírito Santo mora. Não mora naquelas fantasias 

divulgadas pelas propagandas do governo.  

Semana passada, Senhor Deputado Padre 

Honório, visitei mais duas escolas do estado: a escola 

estadual de Presidente Kennedy e a escola Filomena 

Quitiba, em Piúma.  

A escola Filomena Quitiba é uma escola de 

dar pena em Piúma. É a única escola estadual que 

tem naquele município. É um horror! É indigno 

querer que alguém tenha rendimento dentro daquela 

escola. Com menos de um por cento do que o 

governo gasta em publicidade, ele compraria um 

terreno e construiria uma escola decente para os 

alunos de Piúma.  

Estou citando a Filomena Quitiba, em Piúma, 

porque fui lá na semana passada. Poderia elencar pelo 

menos umas cinquenta escolas estaduais que já visitei 

em situação tão deplorável quanto. Então, não 

adiantam as propagandas fantasiosas.  

Fazendo novamente uma alusão ao conto do 

dinamarquês que tem o título A roupa nova do rei, o 

rei continua nu e as pessoas estão gritando nas ruas, 

nas filas dos hospitais, na frente das escolas, por 

segurança pública, e o rei e os seus asseclas 

continuam fazendo ouvido de mercador e gastando 

cento e dezessete milhões de reais, até agora, para 

convencer a população que, apesar de todas as 

aberrações por que passam, todas as agruras que por 

passam,  moram num estado perfeito, num estado 

exemplo, com um governo exemplo. É lamentável 

que tudo isso esteja sendo feito com o dinheiro do 

povo, com cento e dezessete milhões gastos até 

agora.  

No orçamento de 2016, fiz uma emenda 

retirando pelo menos dezessete milhões de 

publicidade para a educação. No orçamento de 2017, 

fiz uma emenda de doze milhões, mas já sabemos 

que o orçamento aqui passa como o governo quer e 

as emendas, obviamente, foram rejeitadas pela 

Comissão de Segurança.  

Muito obrigado, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) -  

Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, assomo a esta 

tribuna, primeiro, para falar de um assunto que mexe 

muito com o meu coração. Que bom que a Senhora 

Deputada Janete de Sá está presente! Quero falar de 

dois momentos do Asilo dos Velhos de Vitória. 

Quero agradecer aos deputados da Casa que 

compraram o convite. Não foram, mas participaram 

da mesma forma. Fiz este agradecimento no MS 

Buffet às pessoas que compraram e não foram, mas 

que ajudaram o nosso asilo. A Senhora Deputada 

Janete de Sá estava lá, com dezesseis pessoas e com 

seu o seu assessor.   

Quero agradecer a Deus, mas agradecer 

muito mesmo a Deus e agradecer à sociedade não só 

de Vitória, da Grande Vitória, mas à sociedade do 

Espírito Santo que não faltou ao nosso asilo, mais 

uma vez. É a vigésima segunda edição que fazemos 

essa festa. A sociedade vai alegre, feliz e participa. É 

um gesto de amor! Pensem bem o que é cuidar de um 

idoso em casa. Um idoso. Quem tem um idoso em 

casa sabe muito bem o que é cuidar de um idoso. Mas 

pensem bem, cuidar de oitenta e seis idosos! 

Parabenizo o João Angelo Baptista, 

presidente, e toda a diretoria do asilo, todos os 

funcionários do asilo, porque aquilo é uma empresa. 

Dizer à Senhora Deputada Janete de Sá, ao 

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, aos 

funcionários da Casa, ao nosso querido Senhor 

Deputado Padre Honório e à sociedade que assiste 

aos nossos trabalhos por meio da TV Ales, que é 

muito importante para nós... 

Sexta-feira, entregamos, com a presença da 

senadora Rose de Freitas, do Wesley Sathler - que foi 

fazer uma gravação do nosso asilo -, da Grava, do 

Ilson Bozi, de tantos outros empresários e da 

sociedade como um todo, cento e quatro mil, 

trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos. 

A renda deste ano, um ano difícil, sabemos 

como está a política nacional... E não concordo com 

as palavras do Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Acho que nosso estado está arrumado e por isso 

estamos conseguindo levar nossas emendas para os 

nossos municípios. O meu projeto, que trata da 

energia fotovoltaica, foi considerado inconstitucional. 

Mas não me rebelei, sabe por quê? Porque 

compreendo que, às vezes, não tem mesmo um 

amparo legal. Mas, temos a força daquilo que a 

legislação nos permite, que é fazer indicação. 

Fizemos cinco indicações e, agora, já fui informada 

pelo Secretário da Fazenda que o Governo está 
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estudando as condições para enviar o projeto para 

esta Casa. Então, as coisas não são do jeito que as 

pessoas colocam. 

Então, voltando ao asilo, porque já mudei de 

assunto, registro que este ano, um ano de crise, a 

sociedade, essa sociedade maravilhosa, abençoada 

por Deus, nos oportunizou entregar ao asilo, sexta-

feira, cento e quatro mil, trezentos e trinta e nove 

reais e sessenta centavos. 

Agradeço a todos que ajudaram: aos 

empresários; às pessoas de um modo geral; a Vera 

Novaes; à minha equipe; às minhas amigas, que 

venderam mesa; enfim, a todos. Se fosse falar o 

nome, com certeza seria injusta. Não quero ser 

injusta. Quero agradecer e pedir a Deus por todas 

essas pessoas que ajudaram o asilo neste ano. 

Falo da senadora Rose de Freitas. Ela foi lá 

conhecer o asilo. Foi a primeira vez que a senadora 

foi ao asilo para conhecer as instalações. Ficou muito 

impressionada, porque todo mundo que passou por 

ali foi muito bom. Dona Juracy Ayub foi um anjo 

naquele asilo; doutor Jacob Ayub. Agora, estamos 

tendo lá dois anjos, cercados de outros anjos, que é o 

João Angelo Baptista, que foi diretor desta Casa lá na 

cidade, quando tínhamos a Assembleia Legislativa na 

Cidade Alta, e hoje preside o Asilo dos Velhos junto 

a Aliete Baptista e a toda diretoria. Agradeço-lhes e 

os parabenizo! 

E, a senadora, vem mandando emenda que 

peço. Mas, por algum desencontro de informação, 

não disse no baile, Senhora Deputada Janete de Sá, 

que ao todo, desde 2014, ela foi mandando, pelos 

anos afora, quatrocentos e cinquenta mil reais. É 

dinheiro em qualquer lugar do mundo. Para uma 

instituição como o Asilo dos Velhos de Vitória, 

então, é muito dinheiro.  Em nome de toda a 

diretoria, senadora Rose, minha amiga, estou lhe 

agradecendo de coração. 

Acho que tenho dois minutos e voltarei a 

falar sobre o projeto que iremos aprovar nesta Casa. 

Desde que entramos, no segundo mandato, e já 

estamos no quarto, trabalhamos a questão do amianto 

como produto cancerígeno. E foi constatado nos 

maiores centros, como São Paulo; é lei! Em vários 

estados brasileiros, é lei. 

Agradecemos aos Senhores Deputados e às 

Senhoras Deputadas que votaram tirando a 

inconstitucionalidade deste projeto, porque realmente 

não é inconstitucional. Temos parecer elaborado por 

várias procuradorias, desta Casa inclusive, e, 

portanto, hoje avançamos porque lutar contra o 

câncer é lutar pela vida. Se podemos tirar do nosso 

estado a presença de um produto que causa esse mal 

tão grande e que assola o mundo, e o Brasil, claro, 

por que não fazê-lo?  

Quero, de forma muito veemente, dizer à 

sociedade do Estado do Espírito Santo que estou 

muito feliz com meu mandato, porque é um mandato 

de trabalho, de reconhecimento. Quando chego nos 

municípios e as pessoas vêm falar comigo com tanto 

respeito e consideração, isso faz dobrar o trabalho, 

acreditar que é possível e possível mesmo.  

Agradeço ao Tonico, que acaba de chegar, e 

que se tornou o embaixador do nosso asilo, diretor 

honorário; foi à festa, espontaneamente, fotografou 

absolutamente todo mundo com o maior amor e 

carinho. E esteve lá também no dia da entrega do 

cheque. 

Fizemos um cheque, Senhor Deputado Padre 

Honório, e V. Ex.ª sabe, pois ajudei o asilo do seu 

município, não é? Na época que V. Ex.ª era 

presidente do Aampaim, lembra? Então, não ajudo só 

ao seu, não, mas a todos os asilos que posso, e com 

muita alegria. 

O Tonico se tornou presença importantíssima 

para nós. E registrar um fato deste com amor, faz 

diferença enorme. E foi desta forma que ele registrou. 

E agradeço à Gava também, em nome do Bola, 

porque mostrou, com certeza, como o asilo é tratado.  

Então, fui, mudei de assunto, mas tudo isso é 

trabalho.  

Agradeço ao governador Paulo Hartung a ida 

ao nosso Caparaó. Foi espetacular. 

Não posso falar mais.  

Obrigada, Senhor Presidente. Amanhã volto a 

este assunto, e também falarei do projeto Reflorestar, 

que está dando muito certo e é presente de Deus. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. (pausa) 

Ausente. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo. (Pausa) 

Ausente. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. (Pausa) 

Ausente. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, cumprimento as Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, os taquígrafos, os funcionários 

desta Casa e aqueles que nos acompanham pela TV 

Ales.  

Rodamos todo o Norte e o Sul do estado e 

percebemos como nossos capixabas têm sofrido 

quando se trata do tema da saúde. Às vezes existem 

pacientes que esperam um ou dois anos por uma 

cirurgia, por um exame, e, às vezes, têm que se 

deslocar centenas de quilômetros para chegar a 

Vitória, e muitas vezes voltam para seus lugares 

decepcionados, estressados, por falta de um 

atendimento mais completo.  

Percebemos que alguns servidores públicos 

fazem o que podem para atender bem. Cito o 

Gustavo, diretor do hospital de Barra de São 

Francisco, companheiro e amigo do nosso presidente 

em exercício, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 
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que tem feito um trabalho muito importante pela sua 

capacidade de escuta e pelo seu retorno. Quando não 

pode, não pode. Mas sabe ouvir e sabe encaminhar, 

assim também outros servidores.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, o que mais 

sentimos é quando nos deparamos com pessoas que 

precisam de uma cirurgia ou de um exame e, às 

vezes, acabam morrendo no meio do caminho, 

acabam ficando pelo meio do caminho em função da 

falta de atendimento, Senhora Deputada Janete de Sá. 

V. Ex.ª é uma deputada muito respeitada em muitos 

municípios.  

Em um dos municípios, Ecoporanga, quando 

aquelas pessoas saem de lá, daqueles interiores mais 

distantes, o sofrimento que é para chegar aqui. 

Sentimos isso na pele. Por quê? Porque as pessoas 

nos procuram, as pessoas sofrem e choram. E quando 

essas pessoas vêm a óbito, quase a maioria delas, que 

precisam vir para Vitória, o sofrimento da família é 

muito maior, à espera de um corpo que precisa ficar 

em Vitória durante doze ou quinze horas, ou até mais, 

para retornar para seus familiares.  

No meio do caminho temos, em Nova 

Venécia, um Centro de Especialidades, que já está 

pronto desde o ano passado, onde foram feitas várias 

reuniões. Esse Centro de Especialidades amenizaria e 

muito o sofrimento de muitas pessoas que precisam 

de uma série de exames e, às vezes, têm que se 

deslocar para Vitória para terem acesso a esses 

exames.  

Senhor Secretário da Saúde, precisamos 

agilizar a inauguração desse Centro de 

Especialidades. Precisamos colocá-lo à disposição da 

sociedade, porque existem muitas famílias sofrendo e 

gastando o que não têm para ter acesso a um exame 

em Vitória.  

O problema é tão grave, porque, quando as 

pessoas têm que vir para Vitória para fazer um exame 

ou uma cirurgia, ou para ter acesso a um tratamento, 

várias delas não têm um centro de acolhimento aqui. 

Temos aqui o trabalho de algumas igrejas, inclusive, 

da igreja Luterana, que tem um centro de 

atendimento e de acolhimento, mas existem muitas 

pessoas que não têm acesso a acolhimento aqui em 

Vitória e que, às vezes, precisam ficar perambulando, 

pedindo quase que pelo amor de Deus a algum 

conhecido, implorando por uma carona de volta e, 

muitas vezes, tendo que gastar com hotel, com 

restaurante, com passagens de circular aqui dentro e 

tendo que viajar dentro da cidade para os bairros mais 

distantes, ou, às vezes, precisam de um 

acompanhamento. Além da doença, da dor e da 

incerteza, além de tudo isso, muitas vezes, elas 

voltam para casa decepcionadas.  

Então queremos pedir, mais uma vez, ao 

secretário Ricardo de Oliveira: doutor Ricardo, 

precisamos descentralizar esse atendimento, 

precisamos de um atendimento mais próximo. Temos 

um Estado fácil de fazer a descentralização e 

precisamos dar para as pessoas mais distantes um 

pouco mais de atenção. Precisamos equipar um 

pouco melhor o hospital de Barra de São Francisco, 

de Colatina, de Nova Venécia, de Linhares e de São 

Mateus para que essas pessoas possam ter acesso 

àquilo que todo mundo diz que é direito de todos. 

Será que realmente esse direito está sendo 

respeitado?  

Hoje, sabemos que, para se conseguir um 

medicamento de alto custo, precisa-se acionar a 

Justiça, levando semanas, meses, e, às vezes, até mais 

de um ano para conseguir um medicamento e as 

pessoas não os têm. Se é difícil para o Estado, 

imagina como não é difícil para uma pessoa que, às 

vezes, não têm nem o salário mínimo. Às vezes, o 

que está ganhando está dando muito mal para colocar 

a comida na mesa das pessoas. Então, precisamos 

urgentemente trabalhar esse atendimento às pessoas  

 

menos favorecidas, às pessoas que mais necessitam e 

que mais precisam.  

Precisamos que essas pessoas tenham um 

olhar de misericórdia. Um olhar de misericórdia 

porque hoje precisamos de gestores que tenham a 

grande capacidade de cuidar do planeta e das pessoas. 

Cuidar da ponte é fácil, cuidar dos prédios não é 

difícil, fazer as obras de infraestrutura não é tão 

complicado, mas para cuidar das pessoas tem que ter 

misericórdia, carisma e senso de justiça.  

Por favor, Senhor Deputado Doutor Hércules.  

 

O Sr. Doutor Hércules - (PMDB) - Pois 

não, obrigado.  

Quero somente lembrar que a judicialização 

da saúde... Infelizmente vamos para o quinto 

congresso no Estado, que deve ser em agosto, e que a 

gente discute... Inclusive, o Conselho Nacional de 

Justiça faz todo ano a reunião aqui. Tenho aberto esse 

congresso.  

O que acontece é que o cidadão tem que 

recorrer. É um direito que ele tem e ele tem que 

entrar na Justiça. Uma pessoa da família do nosso 

amigo Edinho - Edson Romero - foi para o interior de 

Colatina. Imagina uma pessoa ir de Vitória para 

Colatina. Então, realmente é um desconforto muito 

grande, além de essa judicialização desequilibrar os 

orçamentos do Estado e dos municípios. O juiz está 

na cadeira dele e tem que dar também o direito ao 

cidadão de não morrer. 

Mas infelizmente isso desorganiza também 

toda a economia e todo o orçamento do município.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Mas 

quando chega a ir ao juiz é porque todas as 

esperanças já foram esgotadas.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito 

obrigado e que Deus abençoe a todos.   

Que Deus abençoe a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
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ANJOS - PSD) - Vamos retificar a chamada do 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que saiu por um 

momento para atender um paciente, mas poderá usar 

da palavra se assim desejar, daqui a pouco.  

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, agradeço, mas prefiro que a 

Senhora Deputada fale. Saí porque fui ver nosso 

querido amigo Aloísio Ovelha, locutor de muitos 

anos da Rádio Gazeta AM, que está internado em um 

hospital da Grande Vitória, pois teve um AVC e seu 

estado inspira cuidados. Pedimos, neste momento, 

orações e rezas para que ele fique logo bom. 

Agradeço a gentileza de V. Ex.ª, mas prefiro que a 

Senhora Deputada Janete de Sá fale. Muito obrigado. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Obrigada, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, faço uso da palavra nesta tarde, 

primeiramente cumprimentando o Senhor Presidente 

Enivaldo dos Anjos, os servidores desta Casa e todos 

que nos assistem pela TV Ales. 

Vamos prestar conta do nosso trabalho em 

meados desta semana, quando viajamos, pela 

Assembleia Legislativa, para uma conferência 

nacional da Unale, União dos Legisladores e 

Legislativos Estaduais de nosso país, que se reúne 

anualmente. Faço parte da direção da Secretaria de 

Mulheres dessa conferência, na condição de vice-

presidente da Mulher.  

Tivemos a oportunidade, nesta ocasião em 

que participamos do evento, junto com os Senhores 

Deputados Erick Musso, Da Vitória e Marcos Bruno, 

de discutir com outros colegas, nacionalmente, as 

reformas política, previdenciária e trabalhista, quando 

pudemos constatar o golpe que, de fato, está sendo 

programado pelo Congresso Nacional e pelo 

presidente da República contra os trabalhadores 

brasileiros, que não terão o direito de se aposentar; e 

nossos aposentados, que terão seus benefícios 

sucateados. 

Contestamos muito essa questão e também 

fizemos parte da mesa dos trabalhos, numa discussão 

que se deu sobre o saneamento nas cidades. Pudemos 

falar de nosso estado, que, junto do estado do Paraná, 

tem uma cobertura relativamente boa na área de 

saneamento. Mas ainda falta muito para chegarmos a 

um estado bom e necessário à saúde da população 

com o saneamento, tendo em vista que estudos 

apontam que quanto mais os estados e municípios 

investem em saneamento, menos problemas de saúde 

temos, porque é por essa porta de entrada que os 

problemas de saúde da população se agravam. 

Neste mesmo trabalho, estendemos nossa 

jornada até o sábado, quando tivemos a confirmação 

de uma visita a ser feita na fazenda Cacic, que fica 

nos distritos de São Miguel do Iguaçu e de Foz do 

Iguaçu, a cerca de setenta quilômetros da cidade, 

onde pude, como presidente da Comissão de 

Agricultura da Assembleia Legislativa, conhecer de 

perto o trabalho realizado na propriedade da família 

Samek, em parceria com o Instituto Agronômico do 

Paraná. Um trabalho grandioso que já foi, inclusive, 

matéria de jornal e da imprensa televisiva, pela rede 

Record, que noticiou esse trabalho de 

sustentabilidade e eficiência feito pela fazenda Cacic, 

da família Samek. 

Essa família há muitos anos trabalhava 

somente com a pecuária e a fazenda tinha um solo 

degradado por conta disso. Vários pecuaristas da 

região, vizinhos da família, não suportaram manter a 

pecuária e passaram para a agricultura. É uma 

fazenda muito rica na produção de grãos - milho e 

soja.  

A fazenda Cacic pôde desenvolver um 

trabalho consorciado entre agricultura e pecuária, 

com rentabilidade durante todo o ano e com um 

retorno muito satisfatório. A fazenda Cacic tem cerca 

de seiscentos e cinquenta hectares e desenvolve um 

modelo de gestão que integra lavoura e pecuária.  

Fizemos, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, a visita no sábado pela manhã. O nosso 

trabalho terminou, finalizou cerca de meio-dia. Mas, 

com o almoço e formação da chapa da nova direção 

da conferência, nossos trabalhos acabaram por volta 

das 14h, e ficaria muito tarde irmos na sexta-feira, 

tendo em vista que, na roça, trabalhos de campo 

precisam se dar logo cedo. Marcamos já, 

previamente, para fazer essa visita no sábado, pela 

manhã do dia 10, e estivemos nessa fazenda.  

Fizemos inclusive uma filmagem, que 

passaremos na Comissão de Agricultura e 

apresentaremos na Federação de Agricultura - Faes, e 

na Federação dos Trabalhadores na Agricultura no 

Espírito Santo - Fetaes, onde foi possível constatar 

esse modelo de programa, de uma pecuária moderna, 

de retorno rápido, com rebanho de carne de 

qualidade, com ciclo de abate curto e um bom 

rendimento da carcaça.  

Além dessa produção de novilhos 

superprecoces que em média são abatidos com cerca 

de quatorze meses de idade e com dezesseis arrobas, 

e que engordam por dia cerca de um quilo e duzentos 

e cinquenta gramas, vimos o quanto foi possível a 

garantia desse uso racional do solo e o melhor 

aproveitamento da área, consorciado com lavouras de 

cereais, de milho e de soja, que é feita na região.  

Para alcançar essa performance, os 

produtores mantendo o gado engordando, tanto no 

verão como no inverno, o que é mais difícil no 

inverno, porque o gado tem um efeito sanfona, e 

emagrece nesse período, foi possível esse trabalho 

todo de produtividade da carne junto com os grãos, 

através de um grande planejamento envolvendo a 

correção do solo, o manejo e também o 

fortalecimento do rebanho, através do cruzamento do 

gado Nelore, que é muito produzido no nosso estado, 
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e a criação muito significativa, que é um gado mais 

resistente; do gado Angus, que tem uma qualidade da 

carne melhor, um gado da Argentina e da Europa; e o 

Hereford, que é um gado europeu, cujo resultado é 

uma carne macia e de boa qualidade.  

Essa troca de informações foi muito 

importante para nós, porque passa a fortalecer a 

pecuária de corte, que é predominante nas nossas 

regiões norte e noroeste, onde será preciso, claro, um 

estudo mais aprofundado para aproveitar o máximo 

dessa experiência nessa região, do que vimos. Mas, 

no sul do estado e na região de montanha, certamente 

essa experiência pode ser aplicada abrindo novas 

oportunidades. 

O que tenho a dizer, senhores e senhoras, é 

que o trabalho desenvolvido no Paraná, que é um 

exemplo de agricultura para o nosso país, e de 

pecuária anteriormente, que é possível ainda se 

acreditar nessas duas questões juntas, consorciadas, 

que têm transformado a pastagem degradada, o que 

hoje é feito na fazenda Cacic, integrando o sistema de 

agricultura de baixo carbono com o gado sendo 

vendido para frigoríficos com padrão internacional de 

abate e venda de carne. Um projeto pautado na 

sustentabilidade e na eficiência, com um retorno 

muito rápido, o que tem trazido muitas oportunidades 

para os produtores da região do Paraná, 

principalmente da região que visitei. Um exemplo de 

trabalho por uma família que insiste, que persevera e 

que faz desse consórcio da agricultura e da pecuária 

uma forma de estar aferindo maiores lucros e 

podendo se manter na pecuária, como era no início da 

fazenda o trabalho dos antepassados, do pai, senhor 

Marcos, esposo da dona Cristina, que é proprietária 

da fazenda; acompanhado também pelo trabalho de 

um grande engenheiro agrônomo, trabalho particular, 

senhor Oscar, que nos ajudou em toda essa tarefa, 

para que pudéssemos trazer essa experiência 

valorosa, grandiosa e significativa para os produtores 

de gado e também de grãos de nosso estado. 

 Podemos, sim, no sul do nosso estado, voltar 

a produzir milho como fazíamos no passado, e 

deixamos de fazer. Compramos, inclusive 

importamos milho. Temos, naquela região de Santa 

Maria de Jetibá, uma produção significativa de milho, 

mas ainda é muito aquém da necessidade para a 

produção de ovos e de frangos que existem na região. 

 É o que tenho a dizer, Senhor Presidente, 

como uma forma de estar apresentando a esta Casa. 

Para a sociedade daremos maior dimensão a esse 

trabalho, que desenvolvemos em benefício da 

sociedade capixaba e principalmente de nossos 

pequenos produtores rurais, grandes e médios, mas 

especialmente de nossa agricultura familiar no 

Espírito Santo.  
 

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 13 

de junho de 2017, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 186/2017; 

discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, 

§§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do Projeto de Lei 

n.º 309/2015; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 309/2016, 61/2017 e Discussão 

especial, em 2.ª sessão, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 06/2017.  

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às dezoito horas. 
 

 

 

QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM  13 

DE JUNHO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados  Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Euclério Sampaio, 

Freitas, Hudson Leal, Janete de Sá, José 

Esmeraldo, Pastor Marcos Mansur, Raquel 

Lessa e Sergio Majeski) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão.  
 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Convido o Senhor Deputado Pastor Marcos 

Mansur a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia. 
 

(O Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur lê Salmos, 23:1) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da quadragésima sexta sessão ordinária, 

realizada em 12 de junho de 2017. (Pausa) 

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Aprovada a ata como lida. (Pausa) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 
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Senhor Presidente, pela ordem! Solicito verificação 

de quorum para manutenção da sessão. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - É regimental. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Freitas, Hudson Leal, José Esmeraldo 

e Janete de Sá) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Pastor Marcos Mansur, 

Raquel Lessa e Sergio Majeski)  

 

Registraram presença, seis Senhores 

Deputados. 

Não havendo quorum para manutenção da 

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

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 14 

de junho de 2017, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

ORDEM DO DIA: votação, da redação 

final, dos Projetos de Lei n.
os

 15/2015 e
 
299/2015; 

discussão especial, em 3.ª sessão, dos Projetos de Lei 

n.
os

 309/2016 e 61/2017; discussão especial, em 3.ª 

sessão, do Projeto de Decreto Legislativo n.º 

06/2017; discussão especial, em 1.ª sessão, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 05/2017; 

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

n.
os

 182/2017, 183/2017 e 198/2017 e 206/2017.  

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às quinze horas e cinco 

minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno Lamas, 

Da Vitória, Dary Pagung, Doutor Hércules,  Doutor 

Rafael Favatto, Eliana Dadalto, Erick Musso, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, Jamir Malini, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Padre Honório, Rodrigo Coelho, Sandro 

Locutor e Theodorico Ferraço. 
 

 

 

DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 

DE JUNHO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel eletrônico, 

para ensejar o início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Doutor Hércules, Enivaldo dos 

Anjos, Erick Musso, Esmael de Almeida, Gilsinho 

Lopes, Jamir Malini, Janete de Sá, Marcelo Santos, 

Nunes, Padre Honório, Raquel Lessa, Rodrigo 

Coelho, Sergio Majeski e Theodorico Ferraço)   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido a Senhora Deputada Raquel Lessa 

a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmos, 18:3)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder 

à leitura da ata da quadragésima sétima sessão 

ordinária, realizada em 13 de junho de 2017. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Dary Pagung, Eliana 

Dadalto e Pastor Marcos Mansur)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Aprovada a ata como lida. (Pausa)  

Informo aos Senhores e Senhoras Deputadas 

que por uma decisão da Mesa Diretora, vamos abrir 

com a Secretaria Geral da Mesa um livro de inscrição 

para quem quiser fazer uso da fala depois da 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 186/2017, que é o único projeto que temos 

na pauta. O uso do microfone estará aberto aos 

deputados pelo tempo de cinco minutos, por uma 

hora.  
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Sabemos que a primeira 

sessão caiu com cinco minutos. V. Ex.ª está abrindo 

para os deputados falarem, neste caso, por uma hora. 

Juntamente com o Senhor Deputado Doutor 

Hércules, a Senhora Deputada Luzia Toledo, a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, estávamos no 

Palácio prestigiando uma reunião do governador 

junto ao secretário da Saúde Ricardo de Oliveira, 
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junto com os hospitais filantrópicos do estado do 

Espírito Santo, o governador acrescentando, abrindo 

mais recursos para os hospitais. Então, peço a V. 

Ex.ª, como a Mesa vai abrir exceção para os 

deputados falarem, para que esses deputados que 

estavam no Palácio também pudessem registrar 

agora, porque vamos participar da reunião 

extraordinária, sem falta da reunião passada.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Luzia 

Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Vamos passar a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório, que é o primeiro inscrito.  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Senhor Presidente, pela ordem! Faleceu 

hoje em Presidente Kennedy o senhor Neucir Macedo 

Porto, tabelião há quase cinquenta anos naquela 

cidade. Deixou viúva a dona Neida e os filhos 

Jorgian, Gustavo e o Belel. Solicito um minuto de 

silêncio, por gentileza, em homenagem ao tabelião, 

um dos mais antigos do Espírito Santo, que morreu 

hoje em Presidente Kennedy.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Está deferido o pedido de V. Ex.ª. Logo 

após a fala do Senhor Deputado Padre Honório, 

concederemos um minuto de silêncio.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório, por cinco minutos. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, gostaria de cumprimentar os demais 

deputados e deputadas presentes e o público que nos 

acompanha.   

Senhor Presidente, o que aconteceu nesta 

Casa foi uma agressão muito forte, principalmente às 

pessoas que vieram para fazer uso deste espaço. Foi 

promovida na Casa, por meio da Comissão de 

Cidadania e de Direitos Humanos, uma audiência, a 

pedido do Fórum, com as pessoas idosas, e a nossa 

Comissão estava recebendo mais de cem idosos que 

justamente reclamavam da violência praticada contra 

os idosos.  

Estávamos nesta audiência da Comissão de 

Cidadania justamente debatendo sobre a questão da 

violência contra os idosos, que vieram apresentar o 

tema nesta Casa hoje, um dia propício para isso. 

Estávamos eu e o Senhor Deputado Nunes na 

Comissão de Direitos Humanos e, quando deixei os 

idosos na outra sala e cheguei a este plenário para 

fazer o registro da presença, às 15h05min, a sessão, 

que caiu às 15h04min, já tinha terminado.  

Então, acredito ser necessário que esta Casa 

repense essa situação. Pedi oficialmente que fosse 

cancelada essa decisão, que não foi uma decisão 

madura, pensada ou refletida, mas uma decisão 

impensada. Proponho que, como sugeri para V. Ex.ª, 

comecemos a sessão às 16h e que possamos ir até às 

19h, pelas três horas de sessão que deveríamos fazer, 

das 15h às 18h, porque neste momento, em que 

inúmeros idosos estão na Casa e precisam fazer a sua 

apresentação... Estavam reclamando, porque esta 

Casa não ofereceu condições para que estivessem 

presentes. Tinha centenas de idosos reclamando do 

frio, do vento e precisando voltar para casa porque 

não estavam confortavelmente sendo acolhidos. 

Quando chegamos a este plenário, também 

vimos um ato de violência. Por isso, Senhor 

Presidente, gostaríamos que V. Ex.ª, um presidente 

que tem um compromisso de responsabilidade, 

principalmente com os trabalhos desta Casa, revisse 

essa situação, porque, se isso continuar sendo prática, 

teremos muitos prejuízos em tudo que fizermos nesta 

Casa. 

É impossível e inadmissível uma sessão 

começar e, com quatro minutos, deixar de existir! 

Não há nenhuma justificativa para isso! 

Absolutamente, não há nenhuma justificativa para 

que esse gesto seja ratificado por V. Ex.ª! Então, 

gostaria, mais uma vez, de pedir a V. Ex.ª que revisse 

junto à Casa, com o Regimento, quais serão as 

atitudes adotadas para que possamos corrigir essa 

injustiça com muita gente que estava trabalhando na 

Casa.  

Obrigado, Senhor Presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Informo às Senhoras e aos Senhores 

Deputados que chegaram que, na reabertura dos 

trabalhos, decidimos pela Mesa Diretora conceder 

uma hora de fala, como se fosse a fase das 

Comunicações, ou cinco minutos de fala para cada 

inscrito. Temos apenas quatro inscritos. Só colocando 

a decisão para todos os colegas. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, segundo orador inscrito, por cinco 

minutos. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, sou um árduo defensor do cumprimento 

de normas e do cumprimento do Regimento. Falo 

isso desde o primeiro dia em que aqui cheguei.  

Talvez a atitude tenha sido impensada hoje. 

Registrei presença, quando pediram a recomposição 

de quorum. Podem conferir. Ouvi o Senhor Deputado 

Padre Honório, por quem tenho um imenso respeito. 

No entanto, há uma infinidade de vezes em que é 

pedido recomposição de quorum. Às vezes os 

deputados propositalmente não registram e não há 

nenhuma justificativa também. Se os deputados estão 

presentes, deveriam registrar. 

Na verdade existe uma série de coisas que 

precisam ser observadas. Por exemplo, se a sessão é 

de 15h às 18h, segunda e terça, e de 9h às 12h, na 

quarta-feira, nesses horários o compromisso é com o 
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plenário. Então, audiências públicas, compromissos 

com o governador devem ser marcados fora deste 

horário.  

Não estou defendendo que a sessão devesse 

ou não ter caído hoje. Não é isso! Só que, por mais 

que possa se tomar por deslealdade, foi feita 

regimentalmente. É o que o Regimento prega.  

Por isso acho que sempre que nos apegamos 

ao cumprimento da norma e do Regimento não 

teremos problema nunca, porque está ali escrito o que 

deve ser feito, como deve ser feito.  

Como disse antes, não estou dizendo que a 

sessão deveria ter caído, mas quantas vezes um 

projeto importante para um deputado ou algo 

importante para ser debatido para um deputado está 

na pauta e propositalmente o líder do governo pede a 

recomposição de quorum; existem vinte, vinte e dois 

deputados presentes, mas não registram a presença 

para a sessão cair e não votar o projeto que o 

deputado tanto precisava que fosse, pelo menos, 

debatido.  

Então, devemos ter bastante serenidade 

nesses momentos. As pessoas sempre se irritam 

quando as coisas lhe afetam, mas sempre deveríamos 

pensar na coletividade o tempo inteiro. Então, pensar 

na coletividade antes de abrir a sessão, pensar na 

coletividade na hora de dar os nossos votos, pensar 

na coletividade na hora de derrubar uma sessão. As 

questões servem para todos os momentos.  

Por isso digo: se atentarmos sempre para o 

Regimento e o compromisso desta Casa, então, nunca 

teremos problema. Mas, por exemplo, o governador 

marca para ir ao Palácio às três e meia; os deputados 

sabem que tem sessão e deveriam não ir também. 

Olha, este é um horário de sessão.  

Então, temos que ter serenidade e repensar 

não só o que aconteceu hoje, repensar o que acontece 

cotidianamente nesta Casa e como as coisas são 

feitas.  

Quanto ao fato, como disse antes, de as 

pessoas jugarem que foi desleal ter pedido 

recomposição de quorum, eu estava aqui e registrei 

novamente, mas é regimental. Não foi feito nada fora 

do Regimento, nada ilegal.  

É um momento em que deveríamos 

aproveitar para repensar todos os nossos atos e 

atividades e como é que as sessões são derrubadas ou 

não, de acordo com a conveniência de um ou outro, 

ou, principalmente, de acordo como a conveniência 

do Governo do Estado. Muito obrigado, Presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória e Freitas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá, terceira oradora inscrita. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ − (PMN) − Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, faço o uso da palavra, nesta tarde, para 

dar prosseguimento à prestação de contas de nossa 

ida à Conferência Nacional dos Legislativos e 

Legisladores Estaduais. Estivemos na abertura, que 

aconteceu na quarta-feira, não é, Senhor Deputado 

Da Vitória? Na quinta-feira, teve um painel muito 

rico, que trabalhou os assuntos da Reforma 

Previdenciária e Reforma Trabalhista, que são 

matérias que venho discutindo nesta Casa e que 

tornou mais claro, nessa discussão que envolveu os 

parlamentares de todo o país, qual o sentimento do 

Congresso Nacional com relação a essa questão; qual 

o sentimento que vários parlamentares do nosso país 

possuem com relação a essa questão. 

Ficou claro nesse debate que é inaceitável, 

em qualquer cantinho do nosso país, a Reforma 

Trabalhista como está sendo apresentada pelo 

Governo Temer e a tentativa de se passar, a todo 

custo, a retirada de questões importantes dos 

trabalhadores. Ficou bem claro o quanto esses 

parlamentares, principalmente os deputados 

estaduais, têm sido cobrados e as Assembleias 

Legislativas, não apenas a nossa, mas de outros 

estados, por conta da Reforma Trabalhista e, também, 

da Reforma Previdenciária. 

Foram colocados, claramente, os prejuízos 

que os nossos aposentados terão com o sucateamento 

da aposentadoria, quando esses profissionais em uma 

idade avançada, já sem a força produtiva que 

possuem na juventude, não terão recursos suficientes 

para garantir uma assistência médica de qualidade, 

porque não terão recursos para ingressar em um 

plano de saúde.  

A maioria dos trabalhadores brasileiros está 

regida pela Previdência Social. Não é a previdência 

do servidor público. Ficou bem claro, Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que a nossa grande 

discussão é que se tenha um regime único de 

Previdência Social em nosso país. Temos que parar 

com vários regimes segmentados, em que os 

estatutários têm um regime; os militares estão 

submetidos a outro regime; várias categorias 

diferenciadas estão submetidas a regimes que são de 

forma estatutária, nos quais, de qualquer maneira, 

quando o Estado entra com a parte dele na 

complementação da aposentadoria, nós capixabas, 

nós brasileiros entramos, porque o dinheiro do Estado 

é o dinheiro do povo.  

Essa questão está sendo bastante debatida. 

Não pode haver aposentado de primeira categoria, 

aposentado de décima quinta categoria; aposentado 

que o máximo que consegue chegar é ao teto do 

INSS, aposentado que sai com seu salário vitalício e 

com suas vantagens vitalícias. Isso foi discutido com 

muita profundidade e chegou-se a um entendimento 

da necessidade de se constituir, Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, um regime geral de 

previdência nacional em nosso país, em que todos os 

trabalhadores, sejam da iniciativa privada, que são 

celetistas; sejam os estatutários, estejam regidos por 

um único regime de previdência, que dá a todos os 

mesmos direitos, as mesmas condições. É isso que 



Vitória-ES, quarta-feira, 21 de junho de 2017 Diário do Poder Legislativo - 113 

defendo e é isso que vi na conferência da Unale ser 

defendido nacionalmente.  

Não fizemos hoje, porque o nosso palestrante 

não pode vir, mas na próxima semana, faremos uma 

apresentação sobre a nossa visita, que aconteceu no 

sábado, pela manhã, na fazenda Cacic, que tem um 

trabalho grandioso, consorciado entre agricultura e 

pecuária, trazendo sustentabilidade e uma pecuária 

moderna. Fui, inclusive, acionada por um dos 

integrantes da Comissão de Agricultura, o Senhor 

Deputado Freitas, que esse trabalho em menor escala 

tem sido feito pela empresa Veneza, no setor leiteiro 

no estado e que pode com esses conhecimentos que 

trazemos ser implantado no Espírito Santo.  

Observando a compactação e a origem do solo, pode 

também essa experiência vir para nosso estado e 

trazer oportunidades para os nossos produtores da 

agricultora familiar, pequenos e grandes produtores.  

É isso que tenho a dizer, Senhor Presidente. 

O que foi feito aqui, para finalizar, é regimental e por 

isso não pode a presidência cometer ilegalidade. Se 

quisermos, mudamos o Regimento. O que aconteceu 

aqui é regimental e por isso segui. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, na qualidade de 2.º Secretário da Mesa, 

fazemos algumas observações e às vezes 

apresentamos proposta de mudança do Regimento 

exatamente tentando representar o que ocorre no dia 

a dia da Assembleia Legislativa e o que atende à 

reivindicação dos Senhores Deputados.  

No início de junho, apresentamos uma 

emenda ao Regimento exatamente propondo que em 

toda sessão legislativa, durante as três horas, o 

quorum exigido para a manutenção seja de um 

décimo dos Senhores Deputados. Por que fazemos 

isso? Porque não podemos levar a Casa Legislativa 

como uma escola que acompanha a sineta de entrada.  

É normal aos Senhores Deputados, ao 

caminharem pelos corredores até chegarem ao 

plenário, serem abordados pelos jornalistas, por 

pessoas que estão na Casa. Não tem sentido  abrir 

uma sessão, e como disse o Senhor Deputado Padre 

Honório em três ou quatro minutos encerrá-la pelo 

simples fato de alguém querer com isso colocar 

marca em algum dos Senhores Deputados, que 

sempre estão aqui até antes do horário. Acho injusto 

e infantil esse tipo de comportamento.  

Temos de ter o funcionamento garantido da 

Casa nas três horas de sessão e para isso basta que a 

Mesa esteja presente, que três Senhores Deputados 

estejam presentes.  Evidentemente que não se pode 

dar tratamento a um parlamento com regras que são 

ultrapassadas. Este Regimento Interno, canso de 

dizer, é da época da Ditadura. Foi impresso na época 

em que as pessoas cumpriam ordens desnecessárias.  

A atividade do parlamentar não é só estar 

presente na hora que abre a sessão. Hoje, por 

exemplo, ocorreu um caso inédito. Fizeram leitura da 

ata com rapidez para dar tempo aos Senhores 

Deputados falarem mais, e um parlamentar pediu 

verificação de quorum com a intenção de derrubar a 

sessão com os Senhores Deputados todos no plenário. 

Temos um painel eletrônico. Às vezes tentamos 

registrar presença e não sai registrada a presença.  

Quero crer que existem alguns que não 

cuidam da imagem do Poder Legislativo, mas todos 

deveriam cuidar porque ter três sessões por semana já 

é pouco, e ainda ter Senhor Deputado querendo 

derrubar a sessão como se isso fosse brincadeira para 

denegrir a imagem do Poder Legislativo, acho 

desnecessário e não podemos ceder.  

Às vezes, quando estou na presidência da 

Mesa, sinto que alguém quer fazer isso e não dou 

verificação de quorum porque é um direito do 

presidente concedê-la ou não. Víamos que o plenário 

estava cheio, os Senhores Deputados estavam todos 

entrando, atendendo nas salas ao lado.  

Faço este apelo para a harmonia da Casa. Já 

levamos muita pancada, não precisamos dar motivo 

para levar mais ainda. Um comportamento desse não 

vem atingir só o Senhor Deputado, que aquele outro 

está querendo atingir, atinge todo o Poder 

Legislativo.  

Precisamos ter este controle. Por isso acho 

que essa emenda devia ser aprovada, recepcionada 

pelos Senhores Deputados para evitar este tipo de 

problema.  

A sessão é de três horas e deve ficar aberta 

três horas, a não ser que não tenha... Ontem, por 

exemplo, presidi a sessão até às 18h. Tinha Senhor 

Deputado que durante certa hora não estava presente 

no plenário e sabendo que a sessão iria funcionar até 

as 18h, desceu do gabinete, veio aqui, inscreveu-se e 

falou.  Então, não podemos condicionar a atitude do 

deputado de ficar só em plenário sentado, como aluno 

escolar do primário, para poder a Casa funcionar.  

O deputado é abordado pela imprensa, é 

chamado por uma pessoa, por um procurador da Casa 

para ver um parecer. Temos que entender isto: 

trabalhar para poder manter a imagem do Poder 

Legislativo o mínimo arranhado possível, já que 

ganhamos permanentemente de graça pancadaria e 

cobrança da imprensa, não na mesma proporção do 

Ministério Público, do Poder Judiciário, do Tribunal 

de Contas e do próprio Executivo. Ninguém comenta 

se o presidente ou um desses membros foram ou não 

nesses órgãos, mas da Assembleia cobram. Se um 

conselheiro não for ao Tribunal durante uma semana, a 

imprensa nem sabe disso porque o espírito de 

corporação dá presença para ele.  

 A Casa, como é transparente, não fabrica 

presença e sofre, às vezes, um tipo de crítica que é 

injusta. Não podemos ter nossos companheiros 

deputados criando este tipo de crítica para nós 

mesmo, porque isso é chover para cima e ficar de 

baixo como se não soubesse o efeito que causaria 
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essa chuva. 

 Acho que temos que trabalhar visando a 

imagem do Poder Legislativo, a garantia da 

instituição e não apenas fazer com que isso vire um 

lugar de brincadeira, porque trabalhar no parlamento 

não é brincadeira, é coisa séria e precisamos manter 

essa ordem administrativa e funcional. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Concedo a palavra a Senhora Deputada 

Luzia Toledo, penúltima deputada inscrita. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, imprensa, técnicos da Casa, gostaria de 

ratificar in totum o discurso do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

Levantei, hoje, às 6h. Cheguei no horário na 

abertura de uma primeira reunião itinerante da 

Fecomércio sobre turismo na Região Serrana. 

Estavam todos presentes na reunião: o presidente 

José Lino, a diretoria toda, os empresários da área, as 

pessoas que estão fazendo acontecer no agroturismo e 

no agronegócio. Voltei imediatamente quando vi na 

agenda que o governador faria uma reunião. Há 

quanto tempo a gente vem pedindo essa reunião e S. 

Ex.ª esperou a hora própria para fazê-la com as 

entidades filantrópicas. Eu tinha que estar  lá. 

Estive em Cachoeiro de Itapemirim na 

nossa... Até me foge a palavra porque fiquei tão 

nervosa de perder o meu ponto na Casa. Não é 

possível que por causa de uns minutos a gente perca a 

sessão, porque a sessão é esta que estamos 

trabalhando. 

Estivemos no Hospital Evangélico, na Santa 

Casa de Misericórdia e no Hospital Infantil, em 

Cachoeiro de Itapemirim. Estivemos no hospital em 

Mimoso do Sul, que realmente precisa da ajuda do 

Governo, tanto federal como o do estado. E a rede da 

Grande Vitória, que atendemos; conversamos com 

todos os diretores. 

Essa reunião era esperada, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, por todas as entidades. As 

entidades queriam ter essa conversa com o Governo.  

Quero parabenizar o Ricardo Oliveira, nosso 

secretário, e o governador Paulo Hartung. Foi uma 

bela reunião!  

Acho que era 15h05min e veio a notícia de 

que a sessão tinha sido... Estava perto da Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. O Senhor Deputado Dary 

Pagung   de lá me olhou, o Senhor Deputado Doutor 

Hércules já tinha saído, falou e saiu, e o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes.  

Quer dizer, isso nos deixa muito indignados. 

Não é isso, não, Senhor Deputado Sergio Majeski. O 

que não pode é o que o Senhor Deputado Enivaldo 

dos Anjos acabou de falar. Não podem porque há três 

pessoas presentes, mas sabem que viremos cumprir 

nossa tarefa, sabem que chegaremos, sabem que esta 

Assembleia é uma das melhores Assembleias do 

Brasil. Todo mundo sabe disso! Nós trabalhamos!  

Peçam à imprensa para perguntar o que fiz 

hoje, enquanto viajava a Venda Nova do Imigrante, e 

na volta de lá até aqui. Os nossos técnicos sabem o 

quanto trabalhamos.  

Não é possível tomar uma atitude dessas. Em 

nome de quê? Não estamos neste plenário às quatro 

horas? Não foi convocada para as quatro horas? Não 

estamos aqui? A Casa não está cheia? Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, a Casa estaria cheia 

às 15h30min.  

Fiquei realmente incomodada e fico até feliz 

porque pude desabafar.  

Trabalhamos muito e temos compromisso 

com este Parlamento, com a sociedade deste estado. 

Não fazemos politicagem, fazemos política com pê 

maiúsculo, com seriedade, com transparência. Quer 

dizer, agora tenho uma falta, por quê? Não sei! 

Gostaria de saber por que fiquei com uma falta hoje, 

considerando que estou trabalhando desde as sete 

horas da manhã. É com muita indignação que 

também acompanho a fala do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  

Ao mesmo tempo, quero dizer que o dia 15 é 

feriado, claro, mas é um dia para ser comemorado, 

para colocarmos na consciência das pessoas que 

temos a lei, promulgada no dia 1.º de julho de 2016, 

que institui o Dia Estadual da Conscientização da 

Violência contra o Idoso, a ser comemorado no dia 

15 do mês de junho.  

 O dia 15 de junho, agora, é feriado, mas 

espero que a sociedade do nosso estado, à 

semelhança do que nos ajudou com nossa festa, que 

fizemos em benefício dos nossos idosos que estão no 

asilo, mas que nossos idosos sejam respeitados 

porque, com certeza, a presença da conscientização 

dos nossos jovens está exatamente na experiência dos 

nossos idosos, que têm que ser respeitados, e são tão 

desrespeitados neste país e no nosso estado.  

Muito obrigada, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules, último orador inscrito, pelo tempo 

de cinco minutos.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, todos os colegas deste plenário sabem 

que este  pedido de verificação de quorum foi para 

acabar com o meu discurso de não ter falta. Mas, não 

há problema! Deus está vendo! Deus sabe o que faz! 

Senhor Deputado Padre Honório, é preciso 

também que a imprensa observe o deputado que 

entra, marca presença e vai embora. É preciso ficar 

em plenário, não é entrar de ré para não ter nem que 

manobrar. Isso os funcionários veem, os colegas 

veem, e a imprensa, se quiser, também vê.  

Aproveito este momento para fazer um 
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requerimento. Senhor Presidente Erick Musso, 

requeiro a V. Ex.ª que corte meu dia de hoje. Quero 

requerer a V. Ex.ª o corte do meu ponto do dia de 

hoje.  

Na verdade, eu tinha que estar em plenário às 

três horas, e não estava. Ninguém venha me dar esse 

conselho não, porque eu tenho dez anos aqui dentro e 

sei muito bem que minha obrigação é essa. Agora, 

quero que me ajudem a aprovar também minha 

emenda ao Regimento Interno, que está aí rodando, 

para a qual estou pedindo urgência agora, para não 

abonar falta mais de ninguém, justificar falta. A falta 

deve ser justificada, como está na emenda que fiz,  se 

estiver em missão oficial da Mesa ou com atestado 

médico. Isso sim! Ajudem-me a aprovar isso. Acabei 

de pedir regime de urgência porque estava parada. 

Então, vamos aproveitar este momento para começar 

a consertar mesmo a coisa.  

Tem razão, eu tinha que estar aqui às três 

horas, e não estava aqui às três horas. Estava no 

Palácio correndo atrás de verba para os hospitais 

filantrópicos. Os hospitais têm uma dificuldade muito 

grande e eu estava lá para isso, mas eu tinha que estar 

aqui, é verdade.  

Agora, não venha jogar para a plateia, marcar 

presença e ir embora. Isso não! Isso o povo tem que 

ver. E não aceito conselho também de dizer que eu 

tinha que estar aqui porque conheço minha obrigação 

e conheço o Regimento Interno também. Não aceito 

esse tipo de conselho. Não sou menino. Estou no 

nono mandato. São seis mandatos de vereador e três 

de deputado, conheço muito bem minha obrigação. 

Agora, é preciso que se faça isto também: quando 

faltar, não venha pedir para justificar, dizendo que 

estava fazendo trabalho legislativo - de mentira, de 

araque - porque não estava. É isso o que temos que 

fazer.  

Pensei muito, não queria falar, mas tomei 

meu Lexotan, como recomenda o Broinha, Marcos de 

Alencar, meu querido amigo de São José do Calçado. 

Ele escreveu um livro com o título: Aceita um 

Lexotan? Então, é bom tomar um Lexotan.  

Na verdade, não há justificativa eu não estar 

nesta Casa às três horas. Corta meu ponto. Mas é 

preciso também que os colegas olhem aqueles que 

batem o ponto, vão embora e se gabam de ser o 

primeiro, mas é o primeiro a ir embora também. Vamos 

olhar para isso! Não vamos jogar para a plateia, não. 

Vamos respeitar o compromisso de todos, vamos 

respeitar a Casa, vamos respeitar o Poder. Aqui não é 

lugar de brincar e de fazer molecagem. Aqui é lugar 

de mulheres e homens sérios, porque muita gente lá 

fora nos colocou aqui para isso. Não nos colocou 

aqui para brincar e para dizer que vai pedir 

recomposição de quorum para sacanear o deputado 

Doutor Hércules, porque ele não tem falta e é um dos 

primeiros que chega e o último que sai.  

 Quem quiser, que pegue essa carapuça e a 

enfie até o pescoço. Não citarei o nome, mas todos os 

senhores sabem e a imprensa também sabe. 

 Muito obrigado.  

 O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Depois dessa turbulência de 

hoje, quero parabenizar o padre Fábio e toda sua 

equipe da comunidade São José de Anchieta por uma 

das maiores festas religiosas do município de Serra e 

pela organização que foi feita neste fim de semana, 

em São José de Anchieta. Parabenizo toda a equipe 

do padre Fábio e também o ex-deputado Vanildo 

Sarnaglia, que participou dessa festa muito bem 

organizada. Parabéns a todos.  

  

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo um minuto de silêncio, solicitado 

pelo Senhor Deputado Theodorico Ferraço, pelo 

falecimento do senhor Nelsir Macedo Porto, ex-

tabelião de Presidente Kennedy, e pelo falecimento 

da senhora Jussara Pêgo, solicitado pelo Senhor 

Deputado Dary Pagung.  

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Passamos à Ordem do Dia.  

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 186/2017, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 85/2017, que altera o Anexo I a 

que se refere o art. 5.º da Lei n.º 9.459, de 01 de 

junho de 2010, que criou a Indenização para 

Aquisição de Fardamento no âmbito da Polícia 

Militar. Publicado no DPL do dia 16/05/2017. 

Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade. Na Comissão de Segurança, o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria, na sessão 

ordinária do dia 24/05/2017. (Prazo até o dia 

31/05/2017). 

Concedo a palavra à Comissão de Segurança, 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes.  
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILSINHO LOPES - PR) - Senhor Presidente, 

convoco a Comissão de Segurança, Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos, Pastor Marcos Mansur, 

Eliana Dadalto e Da Vitória. Há quorum.  

Estava com prazo regimental para relatar a 

matéria. Foi baixada de pauta e depois de um acordo e 

uma audiência pública realizada pela Comissão de 

Segurança ontem, com a presença do comandante-geral 

da PM, dos representantes da Polícia Militar, da 

associação de cabos e soldados, sargentos e subtenentes 

e oficiais, e também, do bombeiro militar, construímos, 

com aquiescência do Líder do Governo e o secretário-

chefe da Casa Civil e, portanto, com o aval do 

Governo, uma emenda ao art. 4.º, em seu § 3.º da Lei 

n.º 9.459/2010, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

Art. 4.º - (...) 
 

§ 3.º - Ocorrendo a hipótese da 
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transferência prevista no caput deste 

artigo, o militar estadual, ou o 

agente penitenciário e o agente de 

escolta e vigilância penitenciária 

farão jus a uma indenização 

complementar no valor 

correspondente a cem por cento do 

previsto no artigo 2.º desta Lei. 
 

Isso porque se o policial for transferido de 

uma unidade para outra, que tenha modalidade de 

trabalho diferenciada, ele fará jus a cem por cento do 

fardamento. Não haverá nenhum prejuízo para os 

policiais militares.  

Foi questionado ontem, pelo Capitão Araujo, 

presidente da Associação de Sargentos e Subtenentes, 

que no 1.º Batalhão tem cinco modalidades de 

trabalho, Senhora Deputada Eliana Dadalto. Mas na 

questão da bike, todo fardamento é comprado pela 

Polícia Militar; da moto, todo fardamento é 

comprado pela Polícia Militar; inclusive a bota. 

Portanto, nosso parecer é pela aprovação do 

projeto, com a emenda apresentada, com o aval do 

governador do Estado, por meio de sua liderança, 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, e o chefe da Casa 

Civil José Carlinhos da Fonseca. 

Em discussão o parecer. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Com o 

relator. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Com o relator. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILSINHO LOPES - PR) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Segurança, com a emenda.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Hudson Leal) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Comissão de 

Finanças, para que esta ofereça parecer oral ao 

projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - (PRP) - Convoco a Comissão 

de Finanças.  

Há quorum. 

Avoco o Projeto n.º 186/2017 para relatar, 

que altera o Anexo I, a que se refere o art. 5.º da lei 

n.º 9.459/2010, acatando a emenda ao § 3.º do art. 4.º 

da Lei n.º 9.459/2010, que diz: 

 

Art. 4.º - (...) 

 

§ 3.º - Ocorrendo a hipótese da 

transferência prevista no caput deste 

artigo, o militar estadual, ou o 

agente penitenciário e o agente de 

escolta e vigilância penitenciária 

farão jus a uma indenização 

complementar no valor 

correspondente a cem por cento do 

previsto no artigo 2.º desta Lei. 

 

Nosso parecer é pela aprovação do projeto, 

acatando a emenda. (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como votam os Senhores Deputados?  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com o 

relator. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Com o relator. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PODE) - Com o 

relator. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado pela Comissão de Finanças, 

com a emenda.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral à emenda. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Meus 

cumprimentos ao Presidente Erick Musso e aos 

demais membros da Mesa, Senhores Deputados 

Enivaldo dos Anjos e Raquel Lessa.  

Cumprimento todos do plenário, na pessoa do 

Senhor Deputado Jamir Malini. 

Senhores membros da Comissão, temos em 

nossas mãos o Projeto de Lei n.º 186/2017, do 

Governo do Estado, projeto do governador Paulo 

Hartung, que altera o Anexo I, da Lei n.º 9.459, de 1.º 
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de junho de 2010, que criou a indenização para 

aquisição de fardamento no âmbito da Polícia Militar. 

O objetivo dessa lei é flexibilizar a 

operacionalização da aquisição de fardamento e 

uniforme militar, tendo em vista a dinâmica e as 

necessidades operacionais específicas da Polícia 

Militar, de forma a aprimorar e racionalizar os 

procedimentos, tornando mais eficientes esses 

processos de aquisições, com a correspondente 

melhoria na apresentação pessoal e identificação dos 

policiais militares.  

Essa matéria já tramitou na Comissão de 

Justiça, recebeu o parecer, por meio do relator, 

Senhor Deputado Bruno Lamas, por sua 

constitucionalidade e legalidade; na Comissão de 

Segurança, o Senhor Deputado Gilsinho Lopes se 

prevaleceu do prazo regimental e, em comum acordo 

com o Governo do Estado e com o comandante da 

Polícia Militar, coronel Nylton, apresentou uma 

emenda, já aprovada na Comissão de Segurança. 

Quero aproveitar a oportunidade, ao mesmo 

tempo em que acolho a emenda, relatando pela 

aprovação do projeto, portanto, com a emenda, para 

externar a admiração pelo trabalho desenvolvido pela 

Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 

destacadamente, pelo comandante-geral, coronel 

Nilton, que assumiu num momento difícil - de crise -, 

na polícia do nosso estado, e a cada dia consolida o 

seu trabalho. Um coronel digno dos elogios pelo 

trabalho que vem desenvolvendo como comandante 

da Polícia Militar do Espírito Santo. (Pausa) 

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 
 

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

relator. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - Com 

o relator. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Com o 

relator. 

 

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

relator. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, o parecer sobre a emenda foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça. 

Devolvo a emenda à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão o Projeto de Lei n.º 

186/2017. (Pausa) 

Não havendo oradores inscritos, em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

À Comissão de Justiça para redação final. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória, para justificar o voto. 

Em seguida, ao Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, para dar celeridade na discussão e 

aprovação desse projeto, optei por falar depois da 

aprovação do mesmo, tendo em vista que esse Projeto 

de Lei n.º 186/2017 já é fruto de uma discussão 

ampliada nesta Casa, na presidência do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, na Comissão de 

Segurança, junto aos membros da Polícia Militar, em 

especial aqueles que representam as entidades de 

classe - cabos e soldados, subtenentes e sargentos, 

oficiais, e bombeiros. Inclusive, estiveram na 

Comissão de Segurança ontem, com a nossa 

presença; também estiveram aqui representantes do 

governo do Estado e o Comandante-Geral da Polícia 

Militar.  

Esse projeto trata de uma mudança na lei de 

indenização de fardamento dessa instituição. Essa lei 

nasceu por força de uma defesa nossa, de uma 

indicação legislativa em 2008, em que trabalhamos 

no convencimento do governo do Estado - na época 

era governador do Estado o senhor Paulo Hartung - 

para que se pudesse encaminhar um projeto para 

resolver uma demanda histórica e retraída da Polícia 

Militar que era a compra de fardamento.  

Quem não se lembra de que no Espírito Santo 

para nossos policiais militares, em relação à farda, 

que era obrigação do governo do Estado, tivemos de 

2006 a 2010 a incapacidade da compra do 

fardamento pela Polícia Militar e isso gerava um 

transtorno, uma angústia nos membros da Polícia 

Militar e, às vezes, até incompreensão de alguns 

comandantes, comunicando e ainda 

responsabilizando policiais militares que não tinham 

farda. Então, era um samba do crioulo louco, ou seja, 

era uma situação sem possibilidade de explicação. Essa 

era a verdade. Portanto, o governador, na época, 

entendeu que nossa proposta era boa, tendo em vista 

que economizava dinheiro para o Estado e ainda dava 

condições a todos os policiais militares de comprar sua 

própria farda com recursos. Na época, propusemos, 

Senhor Deputado Freitas, setecentos Valores de 

Referência do Tesouro Estadual. Setecentos e 

cinquenta. Foi definido o valor de trezentos e setenta 

e cinco. Isso está até hoje, mas corrigido pela moeda, 

em reais. Naquela época, em maio de 2010, foi 

encaminhado a esta Assembleia o Projeto n.º 101 e o 

aprovamos por unanimidade. Gerou a Lei n.º 9.459, 

que foi uma grande conquista para a Polícia Militar, 
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apesar de ser um investimento pequeno, mas foi 

uma grande conquista. Mostramos que podemos, 

através desta Casa, chancelar ações para o governo 

que economizarão tempo, pessoal, dinheiro e darão 

possibilidade de uma melhor prestação de serviços, 

com eficácia e resultado melhor. Então, com essas 

ações é que esta Casa precisa colaborar e está aí a 

essência da democracia. Às vezes, as pessoas 

podem comentar: Mas o que vale uma indicação 

legislativa? É para mostrar ao governo do Estado 

um caminho bom e aqui se mostrou para uma 

instituição importante. Mas isso não resolve a 

demanda maior que temos que é valorizar os 

policiais militares do nosso Estado. 

Temos de lembrar que é uma instituição 

importante e todo mundo conheceu a importância 

dela em fevereiro, mas recebe o pior salário do 

país. Teve alguém que veio a este Estado, Senhor 

Deputado Nunes, para falar que não é o pior salário 

do país. É o pior salário do país sim. Mas temos 

que parabenizar a Polícia Militar que, mesmo 

ganhando o pior salário do país, presta um 

excelente serviço à sociedade. Temos que lembrar 

ao governador Paulo Hartung que os policiais 

capixabas recebem o pior salário do país. São vinte 

e sete Estados com o Distrito Federal, que é o 

primeiro e, aqui, temos o pior salário.  

A Polícia Militar dá conta do recado e não 

precisa de milhares de homens do Exército e da 

Força Nacional, ou seja, dá conta de resolver 

grande parte das demandas da segurança pública. 

Mas, com certeza, a PM sendo melhor valorizada, 

naturalmente o seu estímulo aumentará e teremos 

um  resultado melhor porque não somente no 

quantitativo, mas qualidade e qualidade também é 

ter oportunidade de ser valorizado. Em cada um 

dos Estados está discutindo-se segurança pública e 

passa também pela valorização dos operadores de 

segurança pública, do seu efetivo.  

Portanto, comemoramos aqui e 

parabenizamos o Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

que foi o maestro na condução. V. Ex.ª tem o meu 

respeito enquanto presidente desta Comissão, pois 

conduziu a busca dos presidentes de associação de 

classe com habilidade aqui. Muitos erraram até em 

não fazer diálogo com alguns membros e também 

não tem necessidade de fazer. Mas tiveram de V. 

Ex.ª a maestria de fazer com que este Plenário 

entendesse um pouco melhor o que é esse projeto.  

Finalizando, Senhor Presidente, digo que 

ainda espero o reconhecimento do governador do 

Estado para termos melhores condições salariais 

para nossos operadores de segurança pública, em 

especial para a Polícia Militar. Muito obrigado. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado José Esmeraldo) 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 

- Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) 

- Só queria lembrar aos meus Pares que acabei de 

dar entrada, em regime de urgência, à nossa 

emenda ao Regimento Interno que a falta do 

deputado só poderá acontecer em missão especial 

delegada pela Mesa Diretora ou, então, com 

atestado médico comprovando a sua doença. Peço 

ainda aos meus Pares que me ajudem a aprovar 

isso e solicitarei votação nominal na época da 

votação. Peço à imprensa também que ajude a 

tomar conta da votação de cada um. Muito 

obrigado.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PMDB) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. 

 

 O SR. RODRIGO COELHO - (PDT) - 
Senhor Presidente, gostaria de solicitar a 

convocação de uma sessão extraordinária para 

votarmos a redação final do projeto de lei que 

acabamos de aprovar nesta Casa de Leis, nesta 

sessão extraordinária.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PMDB) - É regimental, mas depende de 

apoiamento do Plenário. 

 Em votação o requerimento. 

 Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

 Aprovado.  

 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, 

extraordinária, hoje, às 17h05min para a qual 

designo: 

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: Votação, da redação 

final, do Projeto de Lei n.o 93/2016.  

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

cinquenta e cinco minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno Lamas, Doutor 

Rafael Favatto, Euclério Sampaio,  Marcos Bruno 

e Sandro Locutor)  
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