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ATA DAS SESSÕES

CENTÉSIMA NONAGÉSIMA
QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE
NOVEMBRO DE 2005.

À HORA REGIMENTAL,
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS
BRICE BRAGATO, CARLOS
CASTEGLIONE, CÉSAR COLNAGO,
CLÁUDIO THIAGO, CLAUDIO VEREZA,
DÉLIO IGLESIAS, JOSÉ ESMERALDO,
JOSÉ TASSO DE ANDRADE, JURANDY
LOUREIRO, LUIZ CARLOS MOREIRA,
MARCELO SANTOS, MARCOS GAZZANI,
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, PAULO
FOLETTO E SUELI VIDIGAL. (15)

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) - Havendo número legal e invocando
a proteção de Deus, declaro aberta a sessão.

(A convite de S.Ex.a, ocupa a
cadeira da 1ª e 2ª Secretarias,
respectivamente, os Srs.
Deputados Marcelo Santos e
Paulo Foletto )

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO
SANTOS) – Convido o Sr. Deputado Paulo
Foletto a proceder à leitura de um versículo da
Bíblia.

(O Sr. Paulo Foletto lê o Salmo
37,3)

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Convido o Sr. 2º Secretário a
proceder à leitura da Ata da sessão anterior.

(O Sr. 2º Secretário procede à
leitura da Ata)

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Aprovada a Ata como lida.

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à
leitura do Expediente.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA –
Sr. Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª
verificação de quorum para efeito de
sustentação da sessão.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – É regimental.

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à
chamada dos Srs. Deputados para efeito de
verificação de quorum.

O SR. 1º SECRETÁRIO
procede à chamada que
respondem os Srs. Deputados
Brice Bragato, Carlos
Casteglione, César Colnago,
Délio Iglesias, Jurandy Loureiro,
Luiz Carlos Moreira, Marcelo
Santos e Paulo Foletto. (08)

O SR. 1º SECRETÁRIO –
(MARCELO SANTOS) – Sr. Presidente,
responderam à chamada oito Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Não há quorum para
sustentação da sessão, pelo que vou encerrá-la.
Antes, porém, convoco os Srs. Deputados para a
próxima, especial, para debater a implantação da
Região Metropolitana da Grande Vitória, às
15h30m, e para qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às quinze horas e
sete minutos.
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CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA
SESSÃO SOLENE DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17
DE NOVEMBRO DE 2005.

ÀS DEZENOVE HORAS O SR.
DEPUTADO LUIZ CARLOS MOREIRA
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão.

Vou fazer a leitura de um versículo da Bíblia
para que Deus nos abençoe e possamos ter uma noite
feliz.

(O Deputado Luiz Carlos Moreira
lê Eclesiastes 11:9)

Informo aos Srs. Deputados e demais
presentes que esta sessão é Solene, em comemoração
aos cem anos de João Neiva, conforme requerimento
de nossa autoria, aprovado em Plenário.

Convido para compor a Mesa o Prefeito de
Ibiraçu, Sr. Jauber Dório Pignaton, nosso
companheiro e amigo; a Prefeita de Fundão, Srª
Maria Dulce Soares, nossa irmã de muitos e muitos
anos, nossa companheira e amiga; o Padre Antônio
Wilson Almansa; os Vereadores de João Neiva, Srs.
Luiz Mazolini e Hildo Cometti, representantes do
Poder Legislativo.

Convido todos para, de pé, ouvirmos o Hino
Nacional Brasileiro que será executado pela Banda
de Música “Guilherme Batista”, regida pelo Maestro
Marco Antônio Avancini Foegher.

(É executado o Hino Nacional)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Convido para também compor a
Mesa a nossa companheira, Srª Deputada Janete de
Sá, uma Deputada combativa, representante dos
ferroviários, uma amiga minha pessoal, uma pessoa
que tenho uma admiração pelo trabalho desenvolvido
no seu primeiro mandato na Assembléia Legislativa,
pela sua luta, pela sua força e, por um motivo mais
especial ainda, por representar a mulher. (Pausa)

Convido também, para compor a Mesa, o
nosso companheiro amigo, vice-Prefeito de João
Neiva, Sr. Romero Gobbo Figueiredo; o Prefeito
Municipal de João Neiva, Dr. Luiz Carlos Peruchi e
sua esposa, Dra. Carla Aparecida Spinassé Peruchi,
nossa colega médica. Pedimos uma salva de palmas
para este Prefeito. (Pausa)

Convido todos para, de pé, ouvirmos a
execução do Hino do Espírito Santo.

(É executado o Hino do Espírito
Santo)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Convido, para compor a Mesa, o
nosso companheiro do PMDB, Secretário de
Educação e Vice-governador, Sr. Lelo Coimbra,
representando o Governador do Estado, Sr. Paulo
Hartung e o Presidente da Câmara de João Neiva, Sr.
João Batista Zucolotto Rizzo.

(Tomam assento à Mesa as
referidas autoridades)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Esta Presidência registra, com
satisfação, a presença do Sr. Luiz Carlos Peruchi, que
é pai do Sr. Luiz Carlos Peruchi. (Pausa)

Concedo a palavra ao Prefeito do Município
de João Neiva, Sr. Luiz Carlos Peruchi.

O SR. LUIZ CARLOS PERUCHI – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas
e Srs. Deputados, boa-noite a todos.

Pedimos desculpas pelo atraso, que não foi
nosso. E sim em função de estarmos em uma cidade
grande, na Capital do Estado do Espírito Santo. No
trânsito de João Neiva até a Serra gastamos 40min.
Mas do Hospital Vitória Aparte até aqui são mais
40min. Cronometramos 1h30min, mais ou menos,
para chegarmos até aqui, saindo de casa às
17h30min. Gastamos 30min a mais.

Temos a honra e a alegria de ser prefeito de
João Neiva, quando aquela Cidade completa cem
anos de idade. É uma satisfação muito grande, porque
justamente nesse centenário retornamos à Prefeitura
de João Neiva. Há coisas que não conseguimos
explicar.

Agradecemos a presença de todos. Sabemos
das dificuldades que tiveram ao deixar suas casas
para virem até aqui. Agradecemos não só as pessoas
de João Neiva, mas, também, as pessoas que vieram
de outros Municípios e até de outros Estados.
Agradecemos aos que moram em Vitória, são João
Neivenses e que estão presentes nesta solenidade.

Queremos destacar a importância da atitude
do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, quando
assumiu esse trabalho que sabemos não ser único:
quando teve a brilhante idéia de comemorar o
Centenário de nossa Cidade na Assembléia
Legislativa.

Agradecemos o Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira por esta tomada de decisão, por esta atitude e
por nos conceder esse espaço que é dos Deputados
que representam o povo do Estado do Espírito Santo.
Agradecemos também ao Presidente desta Casa, Sr.
Deputado César Colnago. Agradecemos à Srª
Deputada Janete de Sá, que faz parte desta Mesa.

Hoje, já estivemos juntos com a Deputada em
Ibiraçu, quando discutimos um tema relevante na
economia da região, que é a piscicultura. Na verdade,
começamos o dia hoje, logo cedo, em Linhares,
quando a Assembléia Legislativa levou para aquele
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Município um tema importante, que foi discutir o
orçamento de 2006. Depois fomos para o Mosteiro
para falarmos sobre piscicultura com os técnicos da
Secretaria de Estado de Agricultura. Agora estamos
nesta sessão solene, num momento importante da
vida do povo de João Neiva, quando comemora o seu
Centenário.

Queremos destacar a presença na Mesa da
nossa colega e Prefeita Maria Dulce Soares, que
muito nos honra; o Padre Antônio Wilson, que é uma
pessoa de muita credibilidade, muito respeitada em
nossa comunidade; o Sr. Jauber Dório Pignaton; a
Sra. Deputada Janete de Sá; o vice-Governador Lelo
Coimbra, nosso querido e extraordinário homem
público.

Agradecemos a presença do Sr. Lelo
Coimbra. Sabemos da relação de S.Exa. com o nosso
município. Temos em nossas mãos um documento
tirado na segunda-feira do site do Governo do
Estado. Nós e o Sr. Lelo Coimbra, nosso vice-
Governador, médico e colega de faculdade temos
muitas coisas em comum. Somos médicos, temos
uma careca parecida. Mas não sabemos se V.Exa. é
flamenguista como nós. Temos muitas coisas em
comum.

Na sexta-feira passada o Sr. Lelo Coimbra
assinou um convênio em João Neiva onde a
Secretaria de Estado e Educação investirá, a partir do
final desse ano até meados do ano de 2006, quase três
milhões de reais. Pedimos aos senhores uma salva de
palmas para o vice-Governador Lelo Coimbra.
(Pausa) (Palmas)

Foi uma decisão, muito importante, de um
investimento tão grande para um Município tão
pequeno como o nosso. Hoje somos prefeito, mas
daqui a três anos talvez teremos um outro prefeito.
Mas temos certeza de que com essas reformas que
serão feitas, não só nas escolas da cidade como as do
interior, ficaremos pelo menos oito anos sem ter que
reformar ou fazer qualquer tipo de infra-estrutura
nessas escolas. Pedimos até ao Sr. Jauber Dório
Pignaton e a Sra. Maria Dulce Soares que não fiquem
com ciúmes.

Esse é um investimento que temos que
agradecer muito ao Governo do Estado, ao nosso
Secretário de Educação e vice-Governador Lelo
Coimbra. Temos em mãos o documento que diz “
Secretário de Educação anuncia investimento de 2,9
milhões em João Neiva.” Assinamos esse convênio
sexta-feira passada.

Agradecemos a presença dos Vereadores de
João Neiva, do Presidente da Câmara, Sr. João
Batista Zucolotto Rizzo; do Sr. Hildo Cometti; do Sr.
Luiz Mazolini; do Sr. Ademir Costa.

A nossa administração no primeiro ano de
governo tivemos dificuldades que são do
conhecimento de todo o povo capixaba. João Neiva
ficou literalmente inundada no dia 18 de fevereiro. O
comércio foi extremamente destruído, tiveram várias
pessoas desabrigadas, enfim, foi um ano de muita

dificuldade para um início de mandato. Além disso,
tínhamos uma equipe de assessores ainda se
preparando. Foi um ano muito difícil, mas que está
sendo superado. Como o Sr. Lelo Coimbra disse em
João Neiva que apesar de toda crise em que vivemos,
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira que nos
acompanha desde o início, serviu também para que
dias melhores viessem. Aquele momento foi de
desespero, de muito choro e muito sofrimento.

Hoje vivemos um momento excelente até
porque o Estado do Espírito Santo talvez viva o
melhor momento da sua história política, talvez o
melhor Governador do século. Todos nós políticos
temos chamado o Sr. Paulo Hartung de Governador
do Século. O Espírito Santo vive um momento muito
bom e isso repercute também nos municípios.

Em relação à Câmara, ela tem sido uma
parceira muito grande. Talvez o sucesso que
alcançamos até agora com certeza, além de muito
trabalho, do esforço do prefeito e de seu vice, dos
secretários que tem nos acompanhado a cada dia,
toda a equipe de governo, não seria possível sem uma
câmara afinada com a administração.

Agradecemos a presença do vice-prefeito, Sr.
Romero Gorbo Figueredo. Ele tem sido um irmão,
lutando no dia-a-dia para buscar o melhor para a
cidade.

Ressaltamos a presença do nosso pai. Não
falaremos muito da família porque não somos de
ferro e podemos desabar aqui, neste momento. Ele é
um guerreiro que está sempre ao nosso lado.

Agradeço a presença de minha mãe, Sra.
Maria da Penha Santana Peruchi. Peço que ela se
levante para que todos possam conhecê-la. (Pausa)
(Palmas)

É com muita satisfação que damos início a
esta solenidade. Agradecemos ao Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira por essa iniciativa. Foi uma iniciativa
muito plausível por nós e do nosso município.

Agradecemos a todos e em breve
retornaremos para fazer o nosso discurso em
homenagem ao Centenário do Município de João
Neiva. Não poderia deixar de falar da minha esposa a
Carla que está ao meu lado, porque sem ela o sucesso
seria muito menor. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Em homenagem a Carla, faremos
uma modificação em nosso roteiro. Nesse momento
convidamos o Coral Italiano “Nona Saina” para fazer
a sua apresentação. Regido pela Maestrina Layde
Anna Guzzo com as músicas: “ Da L’ Itália Noi
Seamo Partite e il Tuo Fazzol Soletino.”)

(São executadas as músicas)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Agradecemos aos componentes do
Coral “Nona Saina” pelas músicas executadas e ao
povo de João Neiva presente a esta sessão solene.
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Registramos a presença do Sr. Deputado
César Colnago e o convidamos para compor a Mesa.
S.Exª. é colega médico, nosso amigo e Presidente do
Poder Legislativo.

Enquanto o Presidente da Assembléia
Legislativa cumprimenta os componentes da Mesa,
não poderíamos deixar de fazer um agradecimento
especial a S.Exª., até porque está findando o ano
legislativo, o orçamento do ano está vencendo e as
dificuldades surgindo para a realização das sessões
solenes, dado o custo das sessões. Inclusive a Srª.
Deputada Janete de Sá sabe muito bem do que
estamos falando porque em várias oportunidades
realizou sessões solenes no decorrer deste ano.

Porém, o Sr. Deputado César Colnago,
Presidente desta Casa, em nenhum momento faltou
com o compromisso, com o que havíamos
conversado, mesmo com todas as dificuldades hoje
estamos realizando esta sessão solene. S.Exª. é um
companheiro exemplar como Deputado, como
Presidente deste Poder, um presidente democrático,
amigo e respeitoso. E muito agradecemos pela
presença de S.Exª nesta sessão solene em
homenagem aos 100 anos de emancipação do
Município de João Neiva.

S.Exª., quando solicitamos a realização desta
sessão, prontamente aprovou o nosso requerimento.

Em todos os momentos de dificuldades por
que passamos nos últimos dias para a realização desta
sessão contamos com o apoio do Cerimonial, que nos
ajudou com um grupo de trabalho excelente,
harmonioso e dedicado. E o presidente, em nenhum
momento, nos faltou, em todas as dificuldades
estendia as mãos e nos dizia que podíamos nos
tranqüilizar porque mesmo com todas as
dificuldades, elas seriam superadas. realizaríamos
uma grande sessão solene.

Por isso agradecemos ao Presidente César
Colnago e pedimos uma salva de palmas para S.Exª.
(Palmas)

Registramos, com satisfação, a presença
nesta Casa e convidamos para compor a Mesa, o
Vereador Waldemar José de Barros, companheiro e
amigo, militante na área da saúde, e o Dr. Otávio
Abreu Xavier, um irmão que temos em João Neiva,
amigo, grande companheiro, ex-prefeito e vereador
por diversos mandatos, exemplo de profissional na
área médica.

Registramos também, com satisfação, a
presença nesta Casa da Srª. Luzia Maria, chefe do
Departamento de Cultura de João Neiva; da Srª.
Catarina Campagnaro, diretora; do Sr. Celso Feu
Corrêa, do Departamento de Meio Ambiente; da Srª.
Walquíria Peruchi, Diretora Presidente do Instituto;
do Sr. José Natalino Gardi, Secretário de Educação;
da Srª. Maria Isabel Barreto, Presidente da Banda de
Congo de João Neiva; do Sr. Ademir Costa; e, da Srª.
Juliana Soneguetti, Secretária Municipal de Saúde,
inclusive exaltamos o grande trabalho que vem
executando no Município de João Neiva.

Acompanhamos o seu trabalho e por isso não
poderíamos deixar de parabenizá-la.

O Presidente fez um sacrifício imenso para
estar aqui conosco porque hoje é a convenção de seu
partido, o PSDB. Sabemos dos compromissos de
S.Exª., assim como os da Srª. Deputada Janete de Sá,
por isso concederemos a palavra primeiramente a
S.Exª.

Concedo a palavra à Srª. Deputada Janete de
Sá.

A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão
da oradora) – Boa-noite a todos. Em primeiro lugar,
parabenizamos a atitude do Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira que, brilhantemente, conduz esta sessão.
S.Exª. trabalhou com muito carinho para que ela se
realizasse e o resultado disso é a presença da
população de João Neiva, em massa, neste Plenário.
Parabéns, Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, por essa
iniciativa tão nobre.

Cumprimentamos o vice-Governador e
Secretário de Educação, Sr. Lelo Coimbra,
companheiro de luta e de todas as horas; o Prefeito de
João Neiva, Sr. Luiz Carlos Peruchi, também
companheiro de todas as horas; sua esposa, Srª. Carla
Peruchi; e, o pai e a mãe de S.Exª., que também se
encontram presentes.

O Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira deveria
ter trazido sua mãe para compor a Mesa. A Mesa está
muito masculina, devemos colocar mulheres na
Mesa.

Cumprimentamos a Prefeita de Fundão,
companheira de todas as horas, Srª. Maria Dulce
Soares; o Prefeito de Ibiraçu, companheiro de
partido, Sr. Jauber Dório Pignaton; o Padre Antônio
Wilson, religioso da região; os vereadores de João
Neiva, representados pelo Dr. Otávio Abreu Xavier,
grande parceiro e amigo da família ferroviária. Nós é
que sabemos o quanto o Dr. Otávio significa para a
população de João Neiva, de Aracruz, de Ibiraçu e,
em especial, para a família ferroviária.

Cumprimentamos, também, os Srs.
Vereadores Ademir Costa, João Batista Rizzo Hildo
Cometti, Luiz Mazolini e Waldemar José de Barros;
e, o representante da Companhia Vale do Rio Doce,
Dr. Marconi Tardes Vianna, Diretor de Pelotização.

A história do Município de João Neiva seria
diferente se não fosse a Companhia Vale do Rio
Doce. O nosso agradecimento por esta empresa ter
passado também por este município.

Cumprimentamos todos os presentes em
nome do colega ferroviário, aposentado, Sr. Cleber
Caniçali. Temos muito orgulho de ser sido sua amiga
de trabalho; os jovens, as pessoas da terceira idade e
toda a população do Município de João Neiva.

Comentamos que quando as coisas
acontecem no Estado do Espírito Santo, primeiro elas
acontecem no Município de João Neiva. Até algumas
obras, que preferimos não citar. É uma coisa
interessante! É como se João Neiva estivesse um
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pouco à frente do seu tempo. O município possui
uma população pequena, constituída de imigrantes
italianos, que levou sua cultura, suas tradições, seus
traços europeus para aquela região. Uma população
que teve grande influência no trabalho da Companhia
Vale do Rui Doce, que começou com os trilhos;
depois vieram as oficinas. Quem não se lembra da
oficina de João Neiva, onde os companheiros Nestor
e Florisvaldo, que já foi vereador e também é
ferroviário, hoje aposentado, trabalharam.

Quantas vezes, nós, à frente do Sindicato dos
Empregados da Companhia Vale do Rio Doce,
estivemos naquela região para fazer assembléias no
Pedro Nolasco. É uma região histórica.

Temos muito prazer em estar com vocês
nesta sessão solene, um convite do Sr. Prefeito Luiz
Carlos Peruchi. Fomos colegas de faculdade. Somos
enfermeira obstétrica. Na época o Peruchi fazia
medicina. Fomos colega no movimento estudantil.
Quando tem que ser é para sempre, e fomos
companheiros de luta para a melhoria da qualidade de
ensino no nosso Estado. Hoje o Sr. Luiz Carlos
Peruchi é prefeito daquela nobre cidade, que
completa cem anos de emancipação; e, eu, Deputada
Estadual, representante do povo capixaba.

Conversaremos com S.Exª. para sabermos
qual o setor mais precisa para mandarmos recursos,
por meio de emendas ao orçamento estadual, para a
região de João Neiva, porque aquele município
merece, inclusive teve problemas com as últimas
chuvas. Hoje está bem administrado, tem uma boa
administração e o prefeito trata com seriedade o
dinheiro público. Podem contar com a Srª. Deputada
Janete de Sá, mandaremos recursos , por meio das
emendas, para ajudar a administração no
desenvolvimento daquele município.

Estamos todos de parabéns. Obrigada aos
moradores de João Neiva por vocês existirem e
fazerem parte da nossa história. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE - (LUIZ CARLOS
MOREIRA) - O Presidente da Assembléia
Legislativa, Sr. Deputado César Colnago, se atrasou
para esta sessão porque estava em reunião, na qual se
discutiu o plano de cargos e salários dos médicos do
Estado do Espírito Santo. Nós, o Sr. Deputado César
Colnago e o Secretário de Estado da Saúde, Sr.
Anselmo Tose, já discutimos esse assunto. O
Presidente César Colnago terá de se ausentar porque
tem outro compromisso.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado César
Colnago.

O SR. CÉSAR COLNAGO – (Sem revisão
do orador) – Boa-noite a todos os presentes a esta
belíssima sessão. Justificaremos o nosso atraso
porque realmente estávamos com o Governador e a
conversa se alongou, pois discutimos vários pontos.

Parabenizamos principalmente o Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira por esta brilhante

iniciativa. A Casa de certa forma trata todos os
Deputados iguais, para que ao recepcionar os
convidados possamos recebê-los bem.

Cumprimento o vice-Governador Lelo
Coimbra, colega médico, amigo e Secretário de
Educação, que está fazendo um belíssimo trabalho à
frente da Pasta da Educação; o Prefeito Luiz Carlos
Peruchi, que foi da minha turma na faculdade,
contemporâneo, amigo e administra os negócios
públicos do Município de João Neiva; a sua esposa,
Srª. Carla Aparecida Spinassé Peruchi; a Srª. Maria
Dulce Rudio Soares, Prefeita de Fundão, tão
guerreira e tão importante, parabéns pela ordem de
serviço da estrada que liga Fundão a Praia Grande,
foi belíssima aquela festa; o Sr. Jauber Dório
Pignaton, Prefeito de Ibiraçu, que esteve conosco no
debate sobre a agenda do desenvolvimento regional
na Região de Linhares, S.Exª. e Peruchi
representando a região que vai até Sooretama; e, o
Prefeito José Carlos Elias, de Linhares.

Enfim, cumprimento todos que compõem a
Mesa, o Dr. Otávio Abreu Xavier, colega médico,
amigo, quase conterrâneo, parente, é um prazer tê-lo
na Casa; todos os filhos de João Neiva; os músicos e
os grupos folclóricos que estiveram neste Plenário; e,
todos que estou vendo, pois há tantos rostos de
pessoas conhecidas, Sarcineli, Marconi, é um prazer
imenso recebê-los.

Seremos breve. Falaremos da nossa alegria
em estar presente a esta sessão compartilhando essa
homenagem com o povo do Município de João Neiva
que tem uma história de luta e de ocupação.
Desbravaram e ocuparam aquela região de Mata
Atlântica no início da colonização e as regiões que
formam o Norte do Estado. É um prazer muito
grande tê-los nesta Casa.

A Assembléia Legislativa tem muitas tarefas,
realiza ações importantes e vem passando por
grandes transformações na medida em que a
sociedade muda e exige mudanças de comportamento
e atitudes.

Além da função precípua de legislar,
fiscalizar e discutir os projetos dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público, além
dos projetos dos próprios Deputados, faz uma agenda
de debates com a sociedade.

A agenda regional que fizemos hoje
propiciará o desenvolvimento com menor
desigualdade entre as regiões e municípios mais
pobres, buscando um equilíbrio entre Linhares e João
Neiva, entre Sooretama e Linhares, intra-região e
entre as regiões do Espírito Santo.

Também estamos discutindo o projeto “Pacto
pela Paz”. Nos dias 22 e 23 teremos um grande
seminário em parceria com a Vale do Rio Doce,
Samarco, Belgo Mineira e TV Gazeta.

Estamos discutindo um futuro trabalho.
Tivemos, hoje, um seminário importante na Findes
com a TV Tribuna. Conversamos com o Governador
e encerramos a Frente Parlamentar da Microempresa,
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melhorando e simplificando a legislação na área
sanitária, ambiental e tributária. Entregaremos o
trabalho ao Governo, enfim, esta Casa está
desenvolvendo todas essas tarefas.

Sem falar da que realizamos agora, que é na
verdade um momento de confraternização,
entrelaçamento, carinho e amor pelo povo capixaba
que trabalha e luta, principalmente no campo, na
agricultura, no comércio e na indústria.

Sabemos da importância de João Neiva para
aquela região. Sabemos também da importância da
Vale do Rio Doce, porque quando retira um pouco
das suas atividades, todos sentem o impacto que
sofrem as cidades circunvizinhas.

Discutimos isso na campanha eleitoral com o
então candidato a Governador Paulo Hartung e vice-
Governador Lelo Coimbra. Vemos o esforço do
Peruchi em buscar outros empreendimentos e outras
parcerias, seja na área da siderurgia, seja em outras
áreas para que o desenvolvimento aconteça.
Cumprimentamos o ex-Prefeito Aloísio, que também
é um grande administrador, um grande gerente da
cidade.

A cidade moderna e que cresce é aquela que
um prefeito passa para o outro, mesmo sendo de
oposição, a administração voltada para o interesse
público e para o desenvolvimento da região, e não
fica nas questiúnculas políticas, nas coisas menores
ou personalistas de brigas, porque quem acaba
sofrendo com isso é o povo.

Na verdade faz-se sucessões muitas vezes
com alternância no Poder e isso é importante no
processo democrático. A cristalização de
determinadas posições às vezes não é boa, quando
não; torna-se às vezes totalitária.

A democracia é exatamente escolher os
melhores, sempre aqueles que acreditamos que fará
avançar o processo social e político e um Estado do
Espírito Santo renovado, como estamos vendo sob a
coordenação do Poder Executivo, tendo à frente o
Governador Paulo Hartung, que fez este Estado
avançar, saindo de um passado recente, e que já virou
a página.

A povo tem nas Prefeituras, nas Câmaras
Municipais e nas comunidades locais o grande local
de construção da democracia, que se dá na
comunidade, que se dá no seio das famílias. É ali que
perpassamos os grandes valores.

Conversávamos com o Governador Paulo
Hartung sobre o Pacto da Paz. Estamos assistindo o
que está acontecendo na França, e na verdade a
família, esta instituição tão importante para a
democracia, está mudando muito e estamos perdendo
os grandes valores. Na verdade estamos em uma
grande crise: crise de valores.

Recentemente falávamos que as grandes
instituições da democracia estão em crise. Por isso
consideramos que um momento de crise não é um
momento de desespero, é um momento para refletir
como faremos para avançar sem perder laços

fundamentais da civilização, que construímos, sem
perder a possibilidade de buscar um mundo mais
justo e melhor.

O povo do Município de João Neiva com
certeza constrói uma bela democracia com base num
processo político e social de valorização da família e
da sociedade. Os imigrantes chegaram, desbravaram,
sofreram, mas construíram uma grande cidade, que é
a cidade de João Neiva.

A todos os moradores, a todos os
homenageados desta noite nossos parabéns. Parabéns
ao povo da cidade de João Neiva; ao Sr. Jauber
Pignaton, que mesmo sendo de Ibiraçu tem uma
relação muito íntima com o povo de João Neiva.
Parabéns ao Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, que
teve a iniciativa de homenagear os filhos daquele
município.

Terei que me ausentar, tenho uma outra
atividade, mas quero dizer que esta Casa tem se
esmerado no sentido de buscar a correção, a ética, a
postura e a lisura, porque quer estar afinada com o
interesse público e com as ações positivas que vêm
do Poder Executivo.

Fazemos nesta Casa as nossas reflexões, as
nossas emendas e alteramos projetos que
consideramos que têm que melhorar, porque o saber
absoluto não pertence a ninguém. O saber, a verdade
é uma construção coletiva que se pratica no dia-a-dia.
O Poder Legislativo é independente, autônomo, mas
é de cooperação.

As Câmaras Municipais têm que ser de
cooperação quando a seriedade, a lealdade, as
questões públicas estão expressas através de seus
representantes, sejam vereadores, sejam deputados,
sejam senadores, enfim, sejam os representantes dos
Poderes Legislativos Municipais, Estaduais e
Federal.

Muito obrigado, boa-noite e parabéns a todo
o povo do Município de João Neiva. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Deixei o Sr. Vereador Helinho
Campagnaro por último porque estou com um débito
em João Neiva. Pode voltar para João Neiva com a
certeza de que cumprirei com os compromissos que
assumi. Convido-o para fazer parte da Mesa.

Está presente o vice-Governador e Secretário
de Estado de Educação, hoje representando o
Governador Paulo Hartung, Sr. Lelo Coimbra. S.Exª.
não pôde comparecer por motivo de compromissos já
agendados. Todos testemunharam quando o
Presidente desta Casa, Sr. Deputado César Colnago,
falou da reunião que teve com o Governador. Mas o
vice-Governador está representando-o à altura.
Costumamos dizer que no Governo do Estado do
Espírito Santo não tem diferença entre Governador e
vice-Governador, titular e suplente; administram da
mesma forma.

Nosso grande companheiro do PMDB,
médico, amigo e nosso candidato a Deputado Federal
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na próxima eleição. S.Exª. fica meio tímido quando
falamos essas coisas. Mas política se faz a todo
momento. As coisas têm de estar bastante claras.

O Sr. Lelo Coimbra tem compromisso, por
isso vamos lhe conceder a palavra para saudar o povo
querido e amigo de João Neiva.

Concedo a palavra ao Sr. Lelo Coimbra.

O SR. LELO COIMBRA – (Sem revisão
do orador) - Boa-noite a todos. Saúdo todos que têm
a oportunidade de nesses cem anos compartilharem a
história de uma cidade como a cidade João Neiva e
que representam os presentes e os ausentes.

Saúdo todos os moradores de João Neiva em
nome do Sr. Prefeito Luiz Carlos Peruchi; sua
companheira e grande amiga Carla Aparecida
Spnassé Peruchi; e, o Sr. Toninho - Antônio Peruchi
Filho. Não dá para passar na divisa de Aracruz e João
Neiva sem parar para dar um abraço no Sr. Antônio
Peruchi Filho.

Parabenizo a Assembléia Legislativa pela
aprovação desta sessão solene, em particular o Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira por esta iniciativa,
oferecendo-nos a oportunidade de estarmos aqui
saudando o povo de João Neiva.

Saúdo os Srs. Vereadores; o Presidente da
Câmara, Sr. João Batista Zucolotto Rizzo; o Dr.
Otávio Abreu Xavier; o Sr. Ademar Coutinho
Devens; o Sr. Ademir Loureiro de Almeida; o Sr.
Hildo Garcia; o Sr. Luiz Oliveira Cruz; e, o Sr. Hélio
Baptista.

Quando o Sr. Luiz chamou o Sr. Hélio e
falou sobre a pergunta: “Quando que sai?” Disse-lhe:
esta é a pergunta que mais se houve. Quando vamos a
um município o povo pergunta: “Secretário, quando
que saem as obras? Quando vem aquele serviço?
Quando que vem? Quando é que sai? Essas são
perguntas fatais. Quando estamos com o produto na
mão é legal; mas quando não temos, dá uma angustia
danada, porque sentimos que aquela ida não valeu de
nada, é apenas uma ante-sala para a seguinte, quando
levamos o que o povo precisa e espera de nós.

Já citei o nome do Dr. Otávio Abreu Xavier,
ele é um grande amigo, irmão e por quem tenho uma
grande estima. Saúdo-o como vereador, como amigo
e como ex-prefeito daquela cidade, assim como
saúdo os três ex-prefeitos presentes: os Srs. Aluysio
Morellato; José Anísio Ivo Secomandi; e, Antônio
Vescovi Possato, ex-Secretário de Saúde quando fui,
se não me engano, Subsecretário de Saúde, no ano de
1987.

Saudamos o Sr. Jauber Dório Pignaton e o Sr.
Romero Gobbo Figueiredo. Quando o Peruchi falou
que Jaubinho falaria sobre o que estávamos fazendo
lá no município, dissemos-lhe: se tiver alguém que
não recebeu nada ainda lá no município não fale,
porque se não me deixará de saia justa. Mas estamos
chegando lá.

A Srª. Maria Dulce Soares já deu passos
importantes. Aliás. naquela região o governo está

presente com muita força. O Governo está presente
na região de Nova Almeida, Aracruz, João Neiva,
Fundão, Ibiraçu com muita força, rigorosa e de
maneira diferenciada. Estamos ligado à Secretaria de
Educação, não conseguimos chegar até Jaubinho,
mas estamos chegando até ele, e até Romero com
vigor e carinho, com respeito ao seu trabalho e a sua
história.

O Sr. Jauber Pignaton foi um prefeito que
dividiu a cidade; dividiu para unificar; dividiu para
fortalecer as duas cidades, que são uma só e irmãs de
cidades vizinhas.

Saúdo a turma da área da educação, o Sr.
Marco Antônio Avancine Foregher, grande
companheiro, brigador, lutador; a Srª. Nazareth
Mazzega; a Srª. Emília Marina Cruz Giacomin; da
área de educação; e na área da saúde, a Sra. Juliana
Soneguetti, que realiza trabalhos importantes; o Sr.
Marconi Tardes Vianna, que está representando uma
grande parceria com o Governo do Estado do Espírito
Santo e que foi responsável pela criação da Cidade
junto com o Sr. Negri Orestes e a Vale, de Pedro
Nolasco, uma história de amor e criação de um
Município que em 1.905 se formou fazendo essa
história de cem anos que nesta data comemoramos;
ao Sr. Altêmis Sarcinelli, que já esteve à frente junto
à CST e é uma presença importante no nosso Estado
num projeto de grande vigor que mostra a qualidade
da indústria no Espírito Santo; aos Grupos Banda
Musical “Guilherme Batista”, os nossos parabéns.
Quando chegamos estavam tocando a música que a
PM toca muito bem. Até pensamos que fosse a PM
pela qualidade do sopro e do instrumento musical; ao
Coral Italiano “Nona Saina”. Aliás, são corais como
esses que temos que ouvir muitas vezes e durante um
bom tempo, tomando um vinho italiano, comendo
uma polenta, brincando em família e em comunidade;
ao Grupo Escoteiro Pedro Nolasco; ao nosso amigo
que não foi citado, mas queremos dar um carinhoso
abraço, que é o Sr. Ernesto Negres, obrigado por
podermos estar juntos hoje; ao Armindo que também
não víamos há algum tempo e temos a oportunidade
de vê-lo hoje; ao Sr. Arildo Cassaro, ex-Deputado
Estadual, e hoje está presente pois trabalha com o Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira. Mas tem a sua
história pessoal, vigorosa e de longa data;
cumprimentamos a Sra. Gleci Coutinho, que é um
patrimônio cultural do Espírito Santo. Soubemos pelo
Sr. Luiz Carlos Peruchi que foi referenciada para nós
como importantíssima para esse movimento dos cem
anos em João Neiva. Para nós a Senhora é como uma
jovem que tem bela memória e no seu belo trabalho
nos dá a possibilidade de trazer coisas que a nossa
memória vê distante, mas que o nosso coração
quando as vê aproximar, recebe com uma pulsação
muito vigorosa e muito positiva; ao Sr. Amilton que
faz parte da história da Área Portuária, o nosso
abraço e ao Sr. Deni que percorre com carinho este
Estado de ponta-a-ponta, pela Assembléia Legislativa
e independente dela, preferimos tomar a maior parte
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do tempo para falar de algumas pessoas como
referência do conjunto. Ninguém faz Cem anos
impunemente porque Cem anos é uma história. Neste
ano é a segunda solenidade de cem anos que
participamos. A primeira, foi o início do centenário -
vai se concluir em outubro do ano que vem - do
Colégio Estadual do Espírito Santo. Fomos lá dar
uma ordem de serviço para uma bela reforma e
aquele colégio será um belo cartão de visita da
Educação do Estado, como será o prédio da SEDU
que no dia 16 de novembro será inaugurado aquele
pátio, quem via aquele pátio cheio de outdoors verá
aquele pátio expressando a emergência da Secretaria
de Educação com um belo terreno, bela presença,
assim como o Colégio Estadual, onde estivemos
comemorando o início do centenário e abrindo-o com
a obra de reforma. Estudamos naquele colégio e
recebemos a nossa ficha 19 de 1971 como se fosse
um pós-diploma e neste ano está chegando aos cem
anos de existência. Sentimo-nos emocionados ao
olhar para aquela Instituição que formou tantas
pessoas, que gerou tantos homens e mulheres na vida
pública do Espírito Santo, pois é uma Escola que
emerge com vigor na educação do Estado.

Estamos hoje neste plenário, também no ano
de 2.005, comemorando o centenário do Município
de João Neiva. O Sr. Luiz Carlos Peruchi esteve na
nossa sala ontem e nos mostrou alguns elementos de
sua fala, alguns dados do seu discurso, com a
ansiedade e a emoção de quem precisava falar bem
de sua Cidade, de quem precisava falar de João Neiva
de alguma forma. E ao mesmo tempo “cobrava” de
nós uma certa cumplicidade. S.Exa. nos perguntava:
“Lelo, V.Exa. gostou? Lelo, essa informação V.Exa.
sabia? Esse dado V.Exa. tinha? E foi aí que S.Exª
disse do Orestes Neves que doou as suas terras ao
então engenheiro Pedro Nolasco para que a passagem
da Ferrovia Vale do Rio Doce ligando Vitória a
Minas pudesse ter início, assim como também a
doação de áreas para que tantas casas quantas
necessárias fossem construídas para ali abrigar os
homens e mulheres que iriam fazer parte daquela
construção. Como naqueles velhos filmes e como nas
novelas recentes, a construção de uma estrada
mobiliza as pessoas e gera a possibilidade de vida se
iniciar ali, com mais vigor. E João Neiva é a história
de homens e mulheres que “cortaram” este mundo
afora, este Brasil afora, enfim, “cortaram” vários
trechos de grandes dificuldades, enfrentando
problemas sanitários, problemas de abrigo, riscos de
doenças em função de estarem invadindo espaços que
não eram deles, pois eram dos animais silvestres, dos
animais naturais, insetos e tudo isso. E podemos ter
uma cidade emergindo naquele espaço, como tantas
outras.

Quando vimos há poucos dias Itueta cheia
d’água, a barragem e o desaparecimento da antiga
Itueta, vimos por cima a antiga e a nova. Tudo bem
que a tecnologia faça essa coisa “pesada.” Mas quem
olha por cima a velha Itueta e quem olha a nova, não

tem nada a ver uma coisa com a outra. A segunda não
tem história. A primeira tem história. A primeira
estava ali, como João Neiva, formando a passagem
em torno dos trilhos. E nós tínhamos parentes que
moravam em Valadares e todo ano, duas ou três
vezes, saíamos de Vitória até Valadares, percorrendo
esse trecho maravilhoso, vendo a garotada que
chegava perto do vidro do carro para vender a manga
quando era tempo de manga, ou vender o pastel
quando era dia de pastel. E todo dia tinha uma festa
naquela estrada naquele momento. Era uma coisa
maravilhosa!

É muito bom saber que João Neiva faz parte
dessa cultura, do desbravamento das nossas cidades,
do nosso espaço, do direito de ir e vir com segurança,
das possibilidades de tecnologias diferentes a cada
tempo. Por isso dissemos no começo que ninguém
faz cem anos impunemente. Quem faz cem anos o faz
porque tem motivo para fazê-lo e porque tem história
para contar.

Desde janeiro, quando João Neiva foi
invadida por aquelas chuvas pesadíssimas, - aliás, foi
a cidade mais traumatizada pelas chuvas -, não
deixamos João Neiva. Fizemos as emergenciais das
escolas que estão concluídas e agora vamos lá no dia
09, aproveitando um dos dias do centenário, para
podermos fazer uma festa em torno dessas escolas
inauguradas, do convênio que assinamos com as
escolas em João Neiva e das outras iniciativas que
estamos tomando. Não saímos de lá neste momento
porque temos parceiros e porque temos parcerias.
Porém, mais do que isso: porque o Governo do
Estado do Espírito Santo entende que cada município
precisa de ter a estimulação para que dê de si o
máximo que possa dar e para que ao fazer o seu
“dever de casa,” também possa ter a nossa presença
para se desenvolver, gerar emprego, renda e
continuar contando e fazendo a sua história.

Desejamos que esses cem anos sejam a base
para os próximos cem, para os próximos duzentos e
que tenhamos cada vez mais a principal busca que a
cada dia fazemos que é para sermos felizes. E só
seremos felizes juntos. Um abraço. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) - Gostaríamos também de registrar a
presença do Secretário de Finanças de João Neiva,
Sr. Renato Morelato e do Secretário de Agricultura
de João Neiva, Sr. Anderson Marin.

A Sra. Deputada Luzia Toledo mandou-nos
uma correspondência que fazemos questão de lê-la.
Diz o seguinte:

“Excelentíssimo Deputado
Luiz Carlos, parabenizo V.Exª. pela
realização da sessão solene em
comemoração aos cem anos do
Município de João Neiva.
Impossibilitada de comparecer ao
evento, desejo a todos os
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participantes uma excelente
solenidade.

Um forte abraço da Deputada
Estadual Sra. Luzia Toledo.”

Neste momento rapidamente faremos uso da
palavra; a seguir, vamos agraciar os nossos
homenageados e, após agraciarmos os
homenageados, o Prefeito Luiz Carlos Peruchi fará o
encerramento com o seu discurso. (Pausa)

Boa-noite a todos os Senhores e Senhoras
presentes nesta comemoração de extrema
importância de uma Cidade que completa cem anos,
que é a nossa querida João Neiva, que nos
oportunizou nesta noite homenagear a todos os
presentes e também aos que não estão presentes mas
que são nascidos, criados e moram nessa Cidade.

Esta noite para nós é de extrema importância.
Falaremos algumas coisas rápidas porque temos que
explicar a cada pessoa que está presente porque o
Deputado Luiz Carlos Moreira resolveu aprovar na
Assembléia Legislativa o requerimento para realizar
sessão solene para comemorar os cem anos da Cidade
de João Neiva. Isso tem que ser explicado.

No meu primeiro mandato fiz oito sessões
solenes nesta Casa. Quatro sessões solenes foram em
comemoração ao Dia do Médico porque sou médico
e quatro sessões solenes que realizei foram para
comemorar a Insurreição de Queimados, que conta
toda a história do Município da Serra, onde moro.

A partir daí, neste mandato, não requeri mais
nenhuma sessão solene até porque no primeiro
mandato eu achava que tinha cumprido o meu papel.
O importante na vida de um cidadão, de um
Deputado, não é fazer uma porção de sessões solenes.
O importante é fazer aquilo que toca o seu coração.
Realizei quatro sessões solenes em homenagem a
todos os médicos porque durante os quatro anos do
meu mandato defendi a minha categoria médica –
está presente o Dr. Otávio Abreu Xavier - que no
governo anterior recebeu cem por cento de aumento
numa luta, numa “briga”, numa lei de minha autoria e
me senti muito satisfeito. Também na questão da
insurreição de Queimados foi a mesma coisa porque
contava a história do Município da Serra, onde
trabalho no dia-a-dia como médico e onde moro.

Agora tenho que explicar porquê comemorar
o centenário de João Neiva. É fácil de explicar. Cem
anos de João Neiva eu não vou repetir. Esta é a
oportunidade que o Prefeito Luiz Carlos Peruchi me
concedeu. Todas as vezes que passei por lá olhando
Fundão, Ibiraçu, João Neiva sentia uma emoção
muito forte.

Trabalhamos junto com o Sr. Luiz Carlos
Peruchi em alguns momentos, como médico. S.Ex.ª.
tem, às vezes, o costume de dizer que foi acadêmico
deste Deputado. Não foi não. Pois aprendemos muito
com S.Ex.ª. como médico, até porque do jeito que
S.Exa. é apressadinho para pedir, para fazer, como

médico também tem o mesmo comportamento, uma
habilidade como profissional das maiores que já
conhecemos. O Dr. Peruchi abre um abdômen
conversando, rindo, brincando e termina a cirurgia da
mesma forma. O Dr. Otávio Abreu Xavier sabe disso.
É um grande companheiro, um grande amigo, uma
pessoa simples, que vibra com o coração forte,
querendo fazer da sua Cidade a melhor do Espírito
Santo. Temos que nos juntar a isso.

Srª. Maria Dulce Soares, temos dito que neste
mandato tivemos a oportunidade de conhecer uma
safra de novos prefeitos que já foram prefeitos, como
é o caso do Dr. Peruchi, do Sr. Jauber Pignaton e do
Sr. Ademar Coutinho Devens, de Aracruz, que não
está presente por problema de ordem particular. Mas
esses quatro prefeitos têm nos ensinado muito, ou
seja, aprendemos muito com S.Exas,. com a união
como administram esses quatro municípios. S.Exas.
não administram os municípios independentemente.
Mas sempre conversam, discutem, às vezes
concordam, às vezes divergem, mas dão exemplo
para todo o Estado do Espírito Santo de união,
discutem o que se faz com o lixo, com o meio
ambiente, com a educação, o que se pode fazer com a
saúde. Não precisam os quatro comprar ambulâncias
e não há necessidade de cada um construir um
hospital. Ficamos felizes em ver os quatro prefeitos
caminhando juntos porque isso traz uma melhor
qualidade de vida não apenas para Fundão, Ibiraçu,
Aracruz ou João Neiva, mas para a região. Os quatro
prefeitos se unem buscando uma melhor qualidade de
vida para cada morador que levanta no seu dia-a-dia
e vai à padaria comprar pão e passa pela sua rua que
está limpa, que precisa do serviço de saúde e que
oferta aquilo de que os moradores precisam.

Quero confessar para o Prefeito Sr. Luiz
Carlos Peruchi que bati à portado gabinete de S.Exa.
e disse que queria ajudá-lo. Naquele momento S.Exa.
estava com compromisso, precisava de sair e me
disse assim: “Não posso atender V.Exa. agora porque
tenho outro compromisso”. E falei: Então, está bom,
vou embora! Porém, aquilo ficou guardado em meu
coração. O Sr. Luiz Carlos Peruchi, depois desse
episódio, telefonou algumas vezes para mim. Pensei
assim: Por que está me telefonando? Por que me liga
insistentemente se estive na Cidade querida de João
Neiva querendo ajudar e naquele momento o prefeito,
impossibilitado por outro compromisso, não me
atendeu?. E S.Exa.. me dizia com aquela
simplicidade e humildade: “Olha, Deputado Moreira,
preciso da sua ajuda como quando vivíamos no
hospital juntos e discutíamos o caso de cada paciente,
procurávamos o diagnóstico e juntos tratávamos
daquele paciente. Por isso, Deputado Moreira,
preciso da sua ajuda como Deputado. Preciso que
V.Exa. trabalhe pela minha cidade querida de João
Neiva”. Aquilo entrou no meu coração e ficou
guardado. Por isso não poderia perder a oportunidade
nesses cem anos de João Neiva de estar junto a cada
um dos Senhores. Se eu pudesse, pegaria a minha
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casa em Jacaraípe e a colocaria em João Neiva. Faria
isso porque o meu coração pede e diz que o povo
daquela Cidade é amigo, humilde e trabalhador.

Temos dito, Sr. Luiz Carlos Peruchi, que a
eleição passa e junta todo mundo. E o Sr. Luiz Carlos
Peruchi tem tido essa sensibilidade e já nos disse:
“Olha Moreira, é assim mesmo. Acabou a política,
vamos dar as mãos e ajudar a crescer a nossa
cidade!”. Por isso acreditamos muito na
administração deste prefeito e acreditamos muito na
administração da Prefeita Sra. Maria Dulce Soares e
dos Prefeitos Srs. Jauber Pignaton e Ademar
Coutinho Devens porque convivemos com esses
prefeitos, discutimos os problemas de cada cidade e
entendemos que são uma nova safra de prefeitos que
representa uma nova era do Estado do Espírito Santo:
a era da honestidade, do trabalho, a era que quer
melhorar a sua cidade.

Por isso a sessão solene de hoje ultrapassou
todas as oito sessões solenes que tivemos a
oportunidade de nesta Casa e na antiga Assembléia
Legislativa, comemorar o Dia do Médico e a
Insurreição de Queimados. Para nós é muito
marcante esta data. Pedimos licença ao Prefeito Luiz
Carlos Peruchi, para dizer que isso foi possível não
porque um Deputado requereu uma sessão solene em
homenagem aos Cem anos de João Neiva e foi
aprovado no plenário desta Casa. Isso só foi possível
porque o povo do Município de João Neiva se uniu
para fazer isso.

Pedimos licença ao Sr. Luiz Carlos Peruchi
para convidar o seu Secretário Municipal de
Educação, Marcos Aurélio Soares da Silva.
Queríamos que V.Sª. estivesse presente porque vimos
sua luta, o seu trabalho, como Secretário de
Educação, como amigo do Peruchi e desse povo
querido de João Neiva, lutando, trabalhando e
fazendo isso acontecer.

Confessamos para os senhores: não fizemos
nada. O que fizemos foi presidir esta sessão solene e,
neste momento, ter a oportunidade de fazer uso desta
tribuna. Não podemos deixar de convidar duas
diretoras, que nos perturbaram muito. Algumas vezes
foram em minha casa; outras, não acreditavam;
outras, nos fizeram cara feia. Mas sempre diziam:
olha, Deputado, isso vai dar certo. Vamos fazer.
Queremos a ajuda de V.Ex.ª. precisamos de V.Ex.ª.

Convido as Diretoras Srªs Nazareth Mazega e
Emilia Marina Cruz Giacomin para que venham à
frente. Confesso que nos últimos três meses, não é
quebra de decoro, mas “encheram muito o saco”.
Foram persistentes, lutadoras, não tinham horário e
muitas vezes discutíamos até a noite e elas acabavam
jantando lá em casa; e eram quase onze horas, meia-
noite e elas só queriam falar dos Cem anos de João
Neiva, junto com o Marquinhos. E foi acontecendo e
hoje estamos aqui.

O Prefeito Luiz Carlos Peruchi não cabe
comentários. Às vezes evitávamos conversar com
S.Ex.ª porque na maioria das vezes S.Exa. se

emocionava, chorava e fazia uma coisa pior com a
gente, não chorava sozinho. Fazíamos, também,
chorar e encharcar nossos corações para fazer esta
sessão solene.

Vemos nesta noite, dissemos para os
senhores que das oito sessões solene que fizemos
nesta Casa, não me emocionou tanto como esta. As
pessoas do Município de João Neiva com os olhos
brilhando, com felicidade no coração e cheias de
vontade de estarem neste plenário. E é por isso,
também, que hoje estamos aqui e a partir deste dia
nos consideramos inquilino de João Neiva. Como
Deputado, o Peruchi sabe muito bem da nossa luta
que temos feito em apoio a sua administração. Não só
na área de educação, onde S.Exa. anunciou os
convênios que já foram assinados com nosso
Secretário de Educação e Vice-Governador Lelo
Coimbra. Quantas vezes, Lelo estivemos lá
discutindo e pedindo prioridade para a Cidade de
João Neiva. Mas, não foi só na educação, mas na
agricultura, no transporte, na ação social, agora na
Secretaria de Esportes.

É isso que queremos fazer, e não estamos
fazendo favor. Somos eleitos por cada um dos
senhores e senhoras, pelo povo. E o Deputado, no
exercício do seu mandato, tem que lutar pelo povo da
sua cidade, que e do povo do Estado do Espírito
Santo. E nesta noite, especialmente, ao povo de João
Neiva.

Pode ter a certeza Sr. Prefeito, de que
estaremos caminhando juntos nesses quatro anos de
sua administração, o que é pouco.

Pela sua simplicidade, pela sua honestidade,
pelo seu caráter e pela sua maneira de trabalhar, V.
Exª será um Prefeito que não vai precisar de se
candidatar à reeleição. O povo vai querer V. Exª por
mais quatro anos.

Queremos fazer um agradecimento
extremamente especial ao Sr. João Batista Rizzo,
Presidente da Câmara Municipal, que está
representado todos os Vereadores de João Neiva.
Hoje considero todos meus amigos. Faço um
agradecimento especial também à Câmara de João
Neiva pelo comportamento e pela harmonia que
trabalham com o Sr. Prefeito Luiz Carlos Peruchi. S.
Exª não tem oposição na Câmara. Isso é difícil. Às
vezes digo a S. Exª que não ter oposição às vezes não
é bom, porque às vezes não enxergamos alguns erros
que podemos cometer. Mas os Vereadores dizem:
“olha, Moreira, V.Exa. está enganado. Não somos
oposição, mas aquilo que vemos que não está indo
bem, conversamos, o Prefeito nos recebe e
harmonicamente conseguimos administrar a cidade.
A cidade não é administrada só pelo Poder
Executivo. O Sr. Governador Paulo Hartung hoje está
tendo uma excelente atuação no Governo do Estado,
mudando a história do Espírito Santo. Mas esta Casa
hipoteca cem por cento de apoio ao nosso Sr.
Governador Paulo Hartung, porque é o caminho do
bem, é o caminho do bem-estar de cada cidadão do
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nosso Estado. E a Câmara de Vereadores de João
Neiva tem tido esse mesmo comportamento com V.
Exª frente à administração daquele município,
ajudando-o e às vezes reclamando, brigando, mas não
vai para a tribuna fazer críticas nem brigar com o
Prefeito. Vai na harmonia. É assim, o Poder
Executivo com o Poder Legislativo é que conduz a
sua cidade no caminho do bem.

Por isso, temos a certeza absoluta de que essa
sua administração vai deixar marcado na história
diferente de João Neiva, mudando e levando
condição de vida, uma qualidade de vida melhor para
cada um morador desse município.

Peço licença, Sr. Prefeito Luiz Carlos Peruchi
para agradecer à banda de música de Barra de
Triunfo, “Guilherme Batista”, que aqui nos
presenteou com duas músicas lindas, “Da L’Italia
noi seamo partite” e “Il tuo fazzol soletino”. Muito
obrigado os senhores pela grande apresentação que
nos proporcionaram nesta noite.

Agradeço também os integrantes do coral
italiano de João Neiva; os escoteiros presente nesta
noite. Esses jovens que com certeza estão no
caminho certo, no caminho de boa formação.
Acreditamos, respeitamos e achamos que esse
trabalho que vocês fazem todo jovem deveria
participar, porque esse é o caminho da prosperidade,
é o caminho que vai vingar para produzir um país
melhor.

Agradeço também os integrantes da banda de
Congo de Morro do Cruzeiro. Está aí a Dona
Felisbela representando-a. Essa banda é muito
tradicional na cidade.

Por final deixei você, Gleci Coutinho. Não
poderia deixar você ficar sentada aí quietinha.
Tivemos a oportunidade de sentar com a Sra. Gleci
Coutinho no gabinete desta Assembléia Legislativa
por duas vezes. Essas oportunidades acontecem na
nossa vida raríssimas vezes e não podemos perdê-las.
A Sra. Gleci Coutinho é uma historiadora, uma
pessoa que quanto mais conversamos com ela, mais
dá vontade de ficar calado. Nunca vi essas coisas. Dá
mais vontade de ficar escutando, porque vamos
aprendendo com ela.

Peço uma salva de palmas a Gleci Coutinho.
(Palmas!)

Foi uma grande colaboradora nesse grupo de
trabalho harmônico que a Gleci Coutinho nos
oportunizou e por duas vezes no meu gabinete ficava
pensando: será que tudo isso que essa mulher fala,
será que essa mulher não está um pouco enjoada? E
ela ia falando, falando e profetizando todas as coisas
que hoje terminou nesta noite de comemoração aos
cem anos de João Neiva.

À Gleci Coutinho o nosso muito obrigado em
nome do Presidente, Sr. Deputado César Colnago, do
Sr. Governador Paulo Hartung, do vice-Governador
Lelo Coimbra.

Estamos criando um celeiro de amigos em
João Neiva. Cada vez que vou lá fico mais animado e
tenho mais vontade de trabalhar.

Agradeço também ao Sr. Renato César
Casara, dono da fábrica de arcos, uma coisa belíssima
que conheci lá.

Para terminar, agradeço a Deus. Só com a
presença Dele do nosso lado, só com a presença Dele
junto a nós podemos realizar os nossos sonhos. E
quero dizer a cada um de vocês na noite de hoje que
estou realizando um grande sonho da minha vida que
Deus me proporcionou junto com todos vocês.

Muito obrigado. Um grande abraço no
coração de cada um de vocês. (Muito bem!)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Neste momento
faremos a entrega das Comendas aos homenageados.

Convido a Drª Carla Aparecida Spinasse
Peruchi, Primeira Dama de João Neiva, médica
ginecologista e obstetra do Hospital e Maternidade
Sagrado Coração de Maria, para receber a sua
Comenda das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira.

(A homenageada recebe a
Comenda)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Dr. Luiz
Carlos Peruchi, para receber a sua Comenda das
mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira.

Procederei à leitura do currículo do
homenageado.

Médico ginecologista e obstetra formado pela
Universidade Federal do Espírito Santo. Filho de
Antônio Peruchi e Maria da Penha Santana Peruchi.
Prefeito de segundo mandato pelo Município de João
Neiva. Dono de um carisma próprio, reconhecido
como cidadão que sempre esteve ao lado do povo.

(O homenageado recebe a
Comenda)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido a Sra.
Geraldina Vassalo Negri para receber a comenda, “in
memorian” do Sr. Negri Oreste, das mãos do Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira.

Procederei a leitura do currículo do
homenageado “in memorian”.

Negri Oreste, falecido em 1917, na Itália,
imigrante italiano. Chegou ao Brasil em 1877; doou
as terras onde foram instaladas: oficinas de vagões,
casas para funcionários, estação ferroviária, iniciando
assim o desenvolvimento de João Neiva. É
representado por sua neta, Sra. Geraldina Vassalo
Negri.
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(É feita a entrega da comenda)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Marcos
Aurélio Soares da Silva para receber sua comenda
das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira.

Procederei a leitura do currículo do
homenageado.

Marcos Aurélio Soares da Silva é Secretário
Municipal de Educação e Cultura de João Neiva;
professor de ensino profissionalizante em João
Neiva; grande lutador pela educação de João Neiva,
Presidente da Comissão Organizadora do Centenário.

(É feita a entrega da comenda)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Jauber
Dório Pignaton, Prefeito Municipal de Ibiraçu para
receber sua comenda das mãos do Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira e do Prefeito de João Neiva Sr. Luiz
Carlos Peruchi.

Procederei a entrega do currículo do
homenageado.

Jauber Dório Pignaton foi vereador em
Ibiraçu de 1976 a 1982; Prefeito de Ibiraçu de 1983 a
1988; Deputado Estadual de 1991 a 1994; atualmente
Prefeito Municipal de Ibiraçu.

(É feita a entrega da comenda)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Marconi
Tardes Vianna para receber a comenda em nome da
Vale do Rio Doce das mãos do Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira e do Prefeito Luiz Carlos Peruchi.

A Companhia Vale do Rio Doce trouxe o
desenvolvimento de João Neiva, em 1905; construiu
parte da Estrada de Ferro Vitória/Minas; a Estação
Ferroviária “João Neiva;” implantou a oficina de
reparo de vagões, chegando a oferecer emprego a 380
funcionários.

(É feita a entrega da comenda)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Sr.ª Maria
Dulce Soares para receber sua comenda das mãos do
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira.

Procederei à leitura do currículo da
homenageada.

Professora formada pela Faculdade de
Filosofia de 1970 à 1975, vereadora de Fundão de
2000 à 2004 e atualmente é prefeita do Município de
Fundão.

(A homenageada recebe a
comenda)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Dr. Ademar
Coutinho Devens para receber sua comenda das mãos
do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira.

Como o homenageado não pôde comparecer,
convido o Prefeito de João Neiva, Sr. Luiz Carlos
Peruchi, para recebê-la em nome do Sr. Ademar
Coutinho Devens e procederei à leitura do currículo
do homenageado.

Médico especializado em cirurgia geral,
endoscopia digestiva e cirurgia videolaparoscopia
formado pela Ufes; vereador por duas vezes no
período de 1992 à 2000. Atualmente é Prefeito
Municipal de Aracruz.

(O Sr. Luiz Carlos Peruchi recebe
a comenda em nome do
homenageado)

O Sr. Luiz Carlos Peruchi – Gostaria de
justificar a ausência do Dr. Ademar Coutinho Devens
que nos ligou hoje, à tarde, para saber qual seria a
nossa resposta e como poderíamos ajudá-lo.

O Dr. Ademar Coutinho Devens tem um
filho com mais ou menos doze anos de idade que no
ano passado jogou futebol e, por compromissos
políticos, o Dr. Ademar Coutinho Devens não pôde
comparecer na abertura dos jogos e o filho e a mãe
choraram muito pela ausência do pai.

Como hoje é a abertura dos jogos estudantis
em Aracruz e nós e o Dr. Ademar Coutinho Devens
somos como irmãos, nos formamos na mesma turma
de medicina da Ufes juntamente com o Sr. Ernesto
Negres Netto que se encontra nesta sessão, ele nos
perguntou a nossa opinião se deveria vir para a
sessão Solene ou ficar em Aracruz. O ajudamos a
definir e dissemos que ficasse com a família no
Município de Aracruz pois era mais importante.

Srs. Deputados Luiz Carlos Moreira e César
Colnago, Sr. Vice-Governador Lelo Coimbra, muitas
vezes o prefeito não está sempre em Vitória porque
tem as atribuições locais e não pode ficar muito fora
do seu município.

Então, está justificada a ausência do prefeito
de Aracruz, Dr. Ademar Coutinho Devens, em
função de compromisso familiar e com o município
que o mesmo administra. S.Exª com certeza tomou a
decisão certa. Nós, juntamente com o Sr. Deputado
Luiz Carlos Moreira entregaremos a comenda a
S.Exª, no Município de Aracruz. Obrigado.

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Deputado
Luiz Carlos Moreira a reassumir a Presidência desta
sessão Solene. (Pausa)

Neste momento ouviremos o cantor Cláudio
Lyra, com a música “Verde Esperança”, de sua
autoria e de Francisco Villasco.
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(É entoada a música pelo referido
cantor)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Aluysio
Morellato para receber a Placa de Homenagem do Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira.

Neste ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado.

Eleito primeiro prefeito de João Neiva em
1988, reelegendo-se por dois mandatos.

(O homenageado recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Luiz
Carlos Peruchi para receber a Placa de Homenagem
do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira.

Neste ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado.

Médico, humanitarista, prefeito de 1993 a
1996, vereador por dois mandatos.

(O homenageado recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Padre
Antônio Wilson Almansa para receber a Placa de
Homenagem do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira e
do Sr. Luiz Carlos Peruchi.

Neste ínterim, farei a leitura do currículo do
homenageado.

Pároco de João Neiva, grande batalhador na
construção de obras sociais. Representa os padres
combonianos e diocesanos.

(O homenageado recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Irmã Silvana
Meregalle para receber a Placa de Homenagem do Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira e do Sr. Luiz Carlos
Peruchi.

Neste ínterim, farei a leitura do currículo da
homenageada.

Receberá esta homenagem representando as
irmãs combonianas que lecionavam, evangelizavam e
trabalhavam no hospital além de outros trabalhos
sociais.

(A homenageada recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Sra.

Felisbela Oliveira para receber a Placa de
Homenagem do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira e
do Sr. João Batista Zucolotto Rizzo.

Neste ínterim, farei a leitura do currículo da
homenageada.

Receberá esta homenagem em nome da
banda de congo São Benedito, fundada em 1957 pelo
Sr. João Feu e Sr. Manoel.

(A homenageada recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Sra. Giuliana
Cometti Pesotti para receber a Placa de Homenagem
do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira e do Sr.
Waldemar José de Barros.

Neste ínterim, farei a leitura do currículo da
homenageada.

Receberá esta homenagem em nome do 8º
Grupo Escoteiro “Pedro Nolasco”. Fundado pelo
padre Pedro Albertini em 1963.

(A homenageada recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Hélio
Batista para receber a Placa de Homenagem das mãos
do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira.

Neste ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Receberá esta homenagem em nome da
Banda de Música “Guilherme Batista”, fundada em
1907.

(O homenageado recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido Lecci André
para receber a Placa de Homenagem das mãos do Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira.

Neste ínterim, procederei à leitura do
currículo do homenageado. (Pausa)

Receberá essa homenagem em nome do
Coral Italiano “Nona Saina”. Fundado em 1992.

(O homenageado recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª. Marlova
Maria Casara para receber a Placa de Homenagem
das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira.
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Neste ínterim, procederei à leitura do
currículo da homenageada. (Pausa)

Receberá esta homenagem em nome do
Projeto Vivace, formado em 1999 pelo Sr. Renato
César Casaro.

(A homenageada recebe a Placa de
Homenagem)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Deputado
Luiz Carlos Moreira a tomar assento na Presidência.
(Pausa)

Convido o Quarteto de Violinos do “Projeto
Vivace” para sua apresentação, com os músicos
Lucélia Ribeiro Francisco, Patrícia Vicente do
Rosário, Fabrício Brogio de Moura e Jaqueline
Passotti, que executarão as músicas “Primavera” de
Vivaldi e Mulher Rendeira (Folclore Brasileiro).

(São executadas as músicas)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Agradecemos a
apresentação do Quarteto de Violinos do “Projeto
Vivace” e aos músicos: Lucélia Ribeiro Francisco;
Patrícia Vicente do Rosário; Fabrício Brogio de
Moura e Jaqueline Passotti.(Pausa)

Passaremos à entrega dos diplomas aos
homenageados.

Convido o Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira, o Secretário de Educação e Vice-
Governador, Sr. Lelo Coimbra; o Prefeito de Ibiraçú,
Sr. Jauber Dório Pignaton; o Prefeito de Aracruz, Sr.
Ademar Coutinho Devens e a Prefeita de João
Fundão, Sra. Maria Dulce Soares para juntos
entregarmos os diplomas aos homenageados.

Chamaremos dois grupos de onze
homenageados. (Pausa)

Convido Sr João Batista Zucolotto Rizzo;
Romero Gobbo Figueredo, vice-prefeito de João
Neiva; Hildo Garcia “In memorian”, representado
pelo seu filho, Sr. Gilberto Júlio Sarcinelli ; Sra.
Maria Aparecida Rizzo, Miss Espírito Santo
representando João Neiva; Sr. Anísio Ivo Secomandi,
representando sua esposa, Sr.ª Rachel Farina
Secomandi; Sr.ª Maria Helena Plazi, representando
seu pai, Sr. Nilzo de Almeida Plazi (in memorian);
Sr. Guilherme César Sarcinelli, representando o Sr.
José Rebuzzi Sarcinelli (in memorian); Sr. Antônio
Vescovi Possato; Sr Amilton Mendonça Loureiro,
representando pelo Sr. Sebastião da Rosa Loureiro
(in memorian); Sr. José Anisio Ivo Secomandi; Sr.
Altêmis Sarcinelli; Sr.ª Marli Campagnaro Ramos,
representando o Sr. Eliezer Pereira Ramos (in
memorian); Sr. Orlindo Francisco Borges Filho,
representando o Sr. Orlindo Francisco Borges (in
memorian).

(Os homenageados recebem os
diplomas)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido a Sr.ª Glecy
Coutinho para receber seu certificado das mãos do
Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, do Prefeito Sr.
Luiz Carlos Peruchi, do Prefeito Jauber Pignaton e da
Prefeita Srª. Maria Dulce Soares.

Glecy Coutinho é Professora, Jornalista da
TV Gazeta, Secretária de Cultura do Estado, atual
Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da
Educação. Grande Pesquisadora da história do
Município de João Neiva.

(A homenageada recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Nestor
Scopel, ex-funcionário da Companhia Vale do Rio
Doce e pesquisador da história de João Neiva, para
receber seu certificado das mãos do Sr. Deputado
Luiz Carlos Moreira e do Prefeito Sr. Luiz Carlos
Peruchi, do Prefeito Jauber Pignaton e da Prefeita Sr.ª
Maria Dulce Soares.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. João
Santos Detogni, representante dos funcionários da
Companhia Vale do Rio Doce para receber seu
certificado das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira e do Prefeito Sr. Luiz Carlos Peruchi, do
Prefeito Jauber Pignaton e da Prefeita Sr.ª Maria
Dulce Soares.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Luiz
Oliveira Cruz, representante dos funcionários da
Companhia Vale do Rio Doce, para receber seu
certificado das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira e do Prefeito Sr. Luiz Carlos Peruchi, do
Prefeito Jauber Pignaton e da Prefeita Sr.ª Maria
Dulce Soares.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Manoel
Olívio Mazzega, Representante dos funcionários da
Companhia Vale do Rio Doce, para receber seu
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certificado das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira e do Prefeito Sr. Luiz Carlos Peruchi, do
Prefeito Jauber Pignaton e da Prefeita Sr.ª Maria
Dulce Soares.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Hércules
Sarcinelli Fraga para receber o certificado, in
memorian, do Onésimo Rosário Fraga, in memorian,
representante dos funcionários da Companhia Vale
do Rio Doce, das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira e do Prefeito Sr. Luiz Carlos Peruchi, do
Prefeito Jauber Pignaton e da Prefeita Sr.ª Maria
Dulce Soares.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Dílson
Ferreira da Silva para receber o certificado, in
memorian, do Sr. Francisco Ferreira da Silva, in
memorian, representante dos funcionários da
Companhia Vale do Rio Doce, das mãos do Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira e do Prefeito Sr. Luiz
Carlos Peruchi, do Prefeito Jauber Pignaton e da
Prefeita Sr.ª Maria Dulce Soares.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido as Sras. Emília
Mariana Cruz Giacomin e Nazareth Mazzega para
receberem flores em forma de agradecimento da
participação efetiva na realização desta sessão solene,
das mãos do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, do
Prefeito Sr. Luiz Carlos Peruchi, do Prefeito Jauber
Pignaton e da Prefeita Sr.ª Maria Dulce Soares.

(As homenageadas recebem as
flores)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido a Sra. Edieni
de Oliveira Benfica para receber flores em forma de
agradecimento da participação efetiva na realização
desta sessão solene, das mãos do Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira, do Prefeito Sr. Luiz Carlos Peruchi,
do Prefeito Jauber Pignaton e da Prefeita Sr.ª Maria
Dulce Soares.

(As homenageadas recebem as
flores)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Décio da

Rós, neste ato representando o Sr. Anúncio da Rós,
em memorian, para receber seu certificado das mãos
do Sr. Deputado Luiz Carlos Moreira, do Prefeito Sr.
Luiz Carlos Peruchi, do Prefeito Jauber Pignaton e da
Prefeita Sr.ª Maria Dulce Soares.

(O homenageado recebe o diploma)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Em nome da Sra. Edieni de Oliveira
Benfica, agradecemos a toda equipe do nosso
gabinete que durante esses meses nos ajudaram para
que esta sessão solene acontecesse.

Agradecemos também ao cerimonialista, o
Sr. Washington Maia; à TV Assembléia; a todos os
funcionários; ao pessoal do cerimonial e da
taquigrafia que estão trabalhando até este horário,
enfim, aos seguranças da Casa e a todos os
companheiros de trabalho da Assembléia Legislativa
porque isso só aconteceu devido a esse grupo
harmônico que está trabalhando unido e
proporcionando a felicidade dessa cidade querida que
é João Neiva.

Muito obrigado a todos aqueles que
colaboraram nesta noite. Deixo o meu agradecimento
pessoal em nome da equipe e que levem essa
mensagem de agradecimento a todos os prefeitos.

Convido o poeta Hérculis Sarcinelli Fraga
para declamar o poema de sua autoria, “Minha
Terra”.

O SR. HÉRCULIS SARCINELLI FRAGA
– É o poema:

MINHA TERRA

Rodeada de montes e montanhas
João Neiva desponta com fervor e
altivez
Seu porte é elegante e cheio de
intrepidez
Com garbo, carinho e amor, Ela
recebe a todos com muita sensatez.

João Neiva, terra do sol escaldante
Das matas e campos verdejantes
Dos autênticos futebolistas, dos
grandes mestres culturais
Dos alegres carnavais e das mulheres
lindas e sensuais.

João Neiva, tudo aqui é beleza
Seus rios, suas águas, tudo é riqueza
E o vento de tão sublime,
Mais parece ternura, tamanha a sua
brandura.
João Neiva, pedaço do meu rincão
Você é bela, destemida e forte como
leão
E nas mais acirradas lutas, você não
teme a ninguém
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Enfrenta a todos com convicção,
sagrando-se sempre campeão.

João Neiva, gigante nasceu!
Muitos nomes ilustres você nos deu
Desde o mais humilde plebeu,
O médico, o engenheiro, o advogado
e até coronel de fileiras forneceu
Ah! João Neiva, você é a célula
mater deste filho seu”.

O SR. CERIMONILAISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Agradecemos ao poeta
Hérculis Sarcinelli Fraga.

Neste momento se apresentará o Coral Viva
Música, do Centro Educacional Casa do Estudante,
com a música “Exaltação a João Neiva”, autoria de
Eliezer Pereira Ramos. Os músicos são os Srs.
Claudio Lyra e Vinícius Fachinetti. (Pausa)

(O coral se apresenta)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Agradecemos ao Coral
“Via Música”, do Centro Educacional “Casa do
Estudante”.

Convidamos o Prefeito de João Neiva, Sr.
Luiz Carlos Peruchi, para falar em nome dos
homenageados.

O SR. LUIZ CARLOS PERUCHI – (Sem
revisão do orador) - Estamos terminando esta sessão
solene que é suprapartidária; não tem nada a ver com
política. Somos prefeito, exercemos um cargo
político, mas não focamos um tom político a esta
sessão.

Agradeço a presença dos ex-prefeitos, Srs.
Aluysio Morellato, José Anísio Ivo Secomandi, Dr.
Antônio Vescovi Possato, Sr. Otávio Abreu Xavier,
porque podemos até ser adversários político-
partidários, mas na vida, no dia-a-dia precisamos uns
dos outros.É com esse espírito, é com essa intenção
que estamos presentes a esta solenidade. A briga
ficou lá atrás, no dia 3 de outubro. Agora precisamos
nos unir em prol do nosso município e do Estado do
Espírito Santo.

Registramos a presença da Srª. Albene Lima,
que dirige a Casa dos Municípios em Vitória.

Agradecemos ao Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira a sensibilidade e esse resultado. S.Exª e toda
a equipe que administra o seu gabinete estão de
parabéns. Não temos dúvida de que este é um grande
marco para todos nós que somos médicos, pais,
maridos, políticos. O que vale no dia-a-dia é o
carinho que um tem pelo outro, e temos falado isso
nas reuniões de Secretariado. Aliás, ficamos feliz
porque praticamente todos os Secretários do nosso
Governo estão presentes.

Quando às vezes meu pai chega a meu
gabinete dizendo que estão falando isso e aquilo de
mim, respondo-lhe: “ Pai, dá-me licença. Não tenho

tempo para ouvir esse tipo de coisa. Estamos vivendo
um momento de muitos problemas e meu apego é a
esses problemas. Não adianta o senhor me trazer
problema pessoal”. Ele, meu pai, entendeu e não me
traz mais esse tipo de problema. Parou de me levar
picuinha política, pois é ela que às vezes atrapalha o
resultado importante de qualquer governo.

Agradeço à Srª. Gleci Coutinho, porque sem
ela não teria feito um discurso tão bonito. Já chorei
por vários momentos, mas prometo a vocês que não
chorarei mais. Ficarei firme até o final do discurso.
Quero agradecê-la por esse desempenho belíssimo.
Ela e o Francisco Velasso, filho de João Neiva que
trabalha e mora em Vitória, muito ligado ao Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira e a João Neiva, têm
nos ajudado muito.

O que está escrito neste discurso foi tirado do
fundo do coração de Gleci Coutinho. É muito
sentimental, muito real,é muito verdadeiro.

Gleci Coutinho nasceu no Estado de Minas
Gerais e veio ainda nova para João Neiva. Ali passou
sua infância e adolescência, viu todo o crescimento
da cidade e tem nos ensinado muito. Então, Gleci,
quero você do meu lado, porque se eu chorar, se eu
estremecer, você continuará lendo o discurso para
mim.

Ela escreveu o seguinte discurso para nós:

“Hoje é um dia muito
especial para o povo de João Neiva.
Dia em que estamos comemorando
um século de nossa história.

João Neiva, hoje, poderia ser
um lugarzinho qualquer, uma estação
antiga da Vitória-Minas como tantas
outras. Como Timbuí, como
Pendanga, como Baunilha, mas
alguma coisa fez a diferença.

Um homem. Um italiano
como tantos outros que saiu da Itália
‘per fare la Mérica’, como eles
mesmos diziam. Talvez com um
pouquinho mais de recursos que
outros, o que lhe proporcionou a
compra de mais um pouco de terras.

Mas esse homem não era um
homem comum; ele enxergava mais
longe, ele tinha sonhos. Era um
homem à frente de seu tempo. Esse
homem era Negri Oreste.

Aportou em Vitória a bordo
do navio Clementina, em 1877, aos
vinte e sete anos de idade. Antes de
chegar as suas terras, hoje João
Neiva, perde sua esposa, Rosa
Malavasi, e uma filha em meio à
floresta do Núcleo de Santa Cruz,
ficando com apenas uma filha:
Idalba.

Mas nada disso arrefece o
ânimo do jovem Negri Oreste. Casa-
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se novamente com Elisabetta
Sarcinelli, administra seus negócios
de café e lhe nascem os filhos:
Carlos, Henrique, Primo, Maria,
Carmelita, Luigi, José e Jorge.

Aproxima-se o final do
século XIX. A escravidão é abolida,
o Império chega a seu fim e instala-
se no país a nossa incipiente
República.

O século XX, o Século das
Luzes começa, e Vitória, a capital do
nosso Estado, não possui esgoto, nem
luz elétrica e seus bondes são
puxados por cavalos.

Mas um outro homem, um
sonhador como Negri Oreste, começa
um empreendimento que todos
diziam: ‘tem tudo para dar errado’.
Ele quer construir uma estrada de
ferro do Espírito Santo a Minas
Gerais, cortando a mata virgem cheia
de animais selvagens, de tribos de
índios resistentes como os Aimorés,
Naks, Krenaks, os Botocudos; febres
palustres que dizimavam povoados
inteiros. Mas nada disso intimida o
jovem visionário Pedro Nolasco.

Em 1903 começa a ser
construída a estrada de ferro Vitória-
Minas.

Negri Oreste, sabedor de que
a administração da ferrovia precisa
de terras para construir uma oficina e
que essas terras teriam sido negadas,
vai ao encontro de Pedro Nolasco e
oferece suas terras, não só para a
construção das oficinas como quanta
terra ele precisasse para construir
tantas casas quantas fossem
necessárias para os operários.

Este era Negri Oreste.
Em 20 de dezembro de 1905

chegam não só os trilhos da Vitória-
Minas como as oficinas e a estação,
que daí em diante se chamaria João
Neiva, e que hoje faz cem anos.

Essas oficinas, com seus
operários humildes, com suas
camisas de pano ralo, suas calças de
mescla onde havia mais remendas do
que calça, caminhando com seus
rotos tamancos, durante o esforço de
guerra foram capazes de recuperar
até trinta e uma locomotiva por mês.
Esses operários trabalhavam por
turnos, vinte e quatro horas por dia,
entravam nas caldeiras fumegantes
daquelas marias-fumaças, sem óculos
de proteção para solda, sem capacete,

sem botas, sem o menor equipamento
de segurança, e reparavam as
locomotivas em tempo recorde, pois
o transporte de minério não podia
esperar. Era a Guerra, e os aliados
precisavam cada vez mais de nosso
minério de ferro.

Este é o povo de João Neiva.
Um povo forjado na luta e no
trabalho, iluminado pela chama da
inteligência de Negri Oreste, que nos
trouxe até este destino.

Acho que nós, hoje,
precisamos, sim, nos espelhar na
história para que juntos possamos
também escrever o futuro de João
Neiva.

Mais do que as providências
do presente, quer seja no campo
administrativo, mantendo as finanças
municipais equilibradas e garantindo
melhorias nos serviços prestados à
população, precisamos é olhar para
frente. Precisamos pensar nas
gerações futuras, exatamente como
fez Negri Oreste.

Portanto, aproveito esta
importante solenidade, este marco
que é o nosso centenário, para
convidar a todos que se integrem na
nossa iniciativa de planejarmos o
futuro.

Pretendemos realizar no
próximo ano nosso seminário João
Neiva do Futuro. Queremos realizar
um minucioso estudo de todas as
potencialidades de nosso município,
de forma que possamos implementar
medidas que resultem em mais
oportunidades para a nossa gente.

Faremos um amplo
diagnóstico, analisaremos
oportunidades e, juntos,
procuraremos os meios necessários à
construção de um futuro à altura da
história de João Neiva.

Nesta solenidade, faço de
público um apelo à Companhia Vale
do Rio Doce para que nos apóie na
realização de nosso seminário João
Neiva do Futuro, bem como nas
medidas que serão decorrentes desse
trabalho. Mas ressalvo que esta é
uma tarefa que requer apoio de todos
aqueles que amam João Neiva, que
amam o Espírito Santo.

Orgulhosos de nosso
passado, comemoremos este
centenário com a certeza de que
estamos nos esforçando muito para
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melhorar o nosso presente e com o
compromisso de preparar o nosso
querido município para o futuro.

Viva, viva, viva o exemplo
de Negri Oreste e de Pedro Nolasco.

Viva, viva, viva o povo de
João Neiva no seu Centenário”.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Concedo a palavra à
Sra. Gleci Coutinho.

A SRA. GLECI COUTINHO – (Sem
revisão da oradora) - Não nasci em João Neiva. Ali
cheguei, em 1940, com seis anos de idade. Mas me
lembro perfeitamente do dia que desembarquei
naquela estação: eu, minha mãe Hermínia Avancini,
minha irmã Marci, com cinco anos de idade, minha
irmã Maruza, com dois anos de idade, e meu pai
Esteu Coutinho, que todo mundo conheceu como Sr.
Cravo.

Meu pai foi convidado porque o Sr. Felipe
Moreira precisava de um tropeiro muito bom e de
uma boa tropa de burros, pois o café, que foi para o
fundo do poço na década de 30, começava a ganhar
preço. Os irmãos Negri recomeçavam a compra do
café.

Achei a estação animadíssima. Tinha gente
demais! Eu disse: “Meu pai, isso é uma festa?” Ele
respondeu: “Não; aqui é o ponto de almoço. As
pessoas saltam aqui e almoçam ali, no Hotel dos
Negris. Ali são os bares e ali, mais adiante, atrás da
Estação, é o armazém dos Negris, onde a nossa tropa
bate o café”. Eu perguntei: “Aqui tudo é dos Negris?”
Ele disse: “Quase tudo”. Assim fui apresentada a
João Neiva. E daí para a frente foi um amor que me
acompanhou por toda a vida.

Em homenagem a todos os presentes também
quero falar de Negri Oreste, porque ele foi o homem
que fez a diferença. João Neiva, hoje, poderia ser um
lugar qualquer no meio do nada. Não podemos
esquecer, como o Prefeito mesmo falou, que Vitória
não tinha luz, à noite as pessoas saíam de guarda-
chuva, com medo dos dejetos que eram lançados
pelas janelas das casas, como diz Maria Estela de
Novaes, no livro “História do Espírito Santo”. O mar
batia perto do Cine Glória. Vitória era uma
pequenina cidade. E João Neiva então? Era uma
clareira no meio do mato, uma derrubada onde se
plantava café. E Negri Oreste fez a diferença, porque
ele viu mais longe. Ele era um sonhador. Ele, como
Pedro Nolasco, era um visionário. E são esses loucos
visionários que movem a engrenagem do mundo.

Negri Oreste soube que estavam negando
terras para construir as oficinas. Ele foi a Pedro
Nolasco e disse que daria as terras, não só para

construir as oficinas mas para construir quantas casas
tivessem necessidade. Isso foi feito e João Neiva deu
o seu passo para a frente. Negri Oreste tirou João
Neiva da era da enxada e o colocou na era da
máquina. Isso João Neiva deve a Negri Oreste.

Em homenagem a todas as crianças de João
Neiva que aprenderam a contar como eu, correndo
sobre os trilhos da Vitória-Minas, queimando os pés
nas brasas das locomotivas; em homenagem a todos
que estão aqui e a todos aqueles amigos que se foram
para sempre, vou declamar uma poesia que aprendi
no meu primeiro livro, chamado “Pequeno Escolar”:

Na doce infância descuidada.
Quando às vezes ia à estação vizinha
nos viajantes do expresso reparando,
que inveja cruel não era a minha.
E ao ver o trem chegar, um alegre
bando de gente esbelta que em seus
carros vinha, eu me quedava, coração
sangrando.
E de olhos tristes contemplava a
linha e pensava: o mundo é um
sonho.
Mas para tantos o mundo é tão
risonho.
Quem me dera gozar a vida assim.
E hoje, viajando como aquela gente,
nas estações invejo tristemente.
Quem ali ao me ver, inveja a mim.
Um abraço para todos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (LUIZ CARLOS
MOREIRA) – Antes de encerrarmos a sessão solene
em comemoração aos cem anos de João Neiva,
faremos dois comunicados: no término da sessão
seremos acompanhados pela Banda de Congo. Logo
a seguir, no salão principal, haverá um coquetel
oferecido por esta Casa de Leis para a
confraternização com todos os Senhores.

Agradecemos a cada um dos senhores a
oportunidade que nos deram na noite de hoje.
Agradecemos ao Prefeito Luiz Carlos Peruchi e aos
ex-Prefeitos da Cidade de João Neiva. Desejamos
que estejamos unidos em prol dessa cidade querida,
cada um fazendo a sua parte, lutando e trabalhando
para que proporcionemos uma qualidade de vida
melhor para cada morador.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs.
Deputados para a próxima, que será Solene em
homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra,
no dia 18 de novembro de 2.005, às 16h no plenário
desta Casa de Leis.

Está encerrada a presente sessão.

Encerra-se a sessão as vinte e duas
horas e cinco minutos.



Vitória-ES, terça-feira, 22 de novembro de 2005                                                                    Diário do Poder Legislativo - 7130

CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA
SESSÃO SOLENE DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA EM
18 DE NOVEMBRO DE 2005.

ÀS DEZESSETE HORAS A SRA.
DEPUTADA JANETE DE SÁ OCUPA A
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a presente sessão.

Convido o Sr. Deputado Claudio Vereza a
proceder à leitura de um versículo da Bíblia.

(O Sr. Deputado Claudio Vereza
lê Deuteronômios 16,19)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Dispenso a leitura da Ata da sessão anterior.

Informo aos Srs. Deputados e demais
presentes que esta sessão é solene, em
comemoração ao Dia Nacional da Consciência
Negra e do Encerramento da Segunda Marcha de
Zumbi mais dez pela promoção do povo negro
capixaba, conforme requerimento de autoria desta
Deputada que vos fala, aprovado em Plenário.

Convido, para compor a Mesa, o Sr.
Deputado Claudio Vereza; o Sr. Izaías Santana da
Rocha, que representa o Conselho Estadual de
Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo e o
Fórum Estadual de Entidades Negras, na condição
de coordenador.

Convido também para fazer parte da Mesa,
representando o Centro de Estudos da Cultura
Negra o Sr. Luiz Carlos Oliveira; a Srª Poliana
Mineli, representando a comunidade Quilombola;
representando o Movimento Estadual Negro do
PSB convido o companheiro de Partido Negro
Jorge; representando o Museu do Negro convido o
Sr. Washinghton Anjos dos Santos e representando
o Movimento Negro do Espírito Santo convido o
Sr. Sidernil Francisco Ferreira.

Convido a todos, para de pé e voltados para
as Bandeiras Nacional e do nosso Estado,
possamos ouvir e cantar o Hino Nacional
Brasileiro e em seguida o Hino Nacional do
Espírito Santo.

(São executados os Hinos
Nacional e do Espírito Santo)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Antes de começarmos as falas, muitas delas
estarão denunciando para a sociedade capixaba um

nível de discriminação, ainda muito grande no seio
da raça negra que hoje é homenageada no Plenário
desta Casa; em decorrência da sua luta. Também
lembramos à sociedade que fique atenta, porque
hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra.

Também neste dia, se encerra a Segunda
Marcha Zumbi mais Dez, uma marcha feita pelo
Movimento Negro, que visa trabalhar a promoção
do povo negro capixaba.

Convidamos o Grupo Dançarte, alunas da
Escola Manoel de Miranda do Município da Serra,
para fazer uma apresentação à frente deste plenário
do que existe de bom na cultura afrodescendente.

Ressaltamos que este grupo de meninas é
de uma faixa de idade inicial; formado na maioria
por crianças afrodescendentes, mas têm também
crianças de origem branca, que estão aqui com a
consciência de que esta luta é de todos, é do povo
brasileiro que precisa se unir para fortalecer, para
se tornar livre e independente.

(É feita a apresentação de dança)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Agradeço às crianças que tão bem fizeram a
sua apresentação e também à coreógrafa Gilmara
Patrício dos Santos pelo seu trabalho belíssimo.

Temos companheiros e companheiras que
precisam retornar para São Mateus e por isso,
agilizaremos o nosso evento. Temos a intenção
também de abrir para uma tribuna livre para pelo
menos cinco pessoas do movimento fazerem suas
denúncias.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Claudio Vereza para fazer a sua rápida saudação.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Srª Presidenta, Deputada
Janete de Sá, que requereu esta sessão solene
comemorativa ao Dia Nacional da Consciência
Negra, que é comemorado no dia 20, mas nesta
Casa, antecipadamente, nesta tarde, demais
integrantes da Mesa, representantes das entidades
do movimento negro capixaba. Nossa saudação ao
Pastor Adahyr Cruz, da Igreja Metodista e do
Conic, que está sempre presente nas lutas do povo
capixaba e demais representantes de instituições e
entidades.

Esta Casa, felizmente, se abriu para a
participação e a presença das lutas do povo
capixaba nos seus diversos momentos, em suas
diversas etapas, em suas diversas faces e em
diversas características.

É muito bom que nesta tarde vocês estejam
aqui ocupando esse espaço denominado
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tradicionalmente desde a fundação da Assembléia
Legislativa de Casa do Povo, mas que nem sempre
foi considerada de verdade Casa do Povo. Cremos
que quanto mais vocês estiverem presentes, quanto
mais os movimentos, as organizações do povo
capixaba estiverem aqui, mais se torna Casa do
Povo.

Queremos reafirmar o que já dissemos na
chegada da marcha “Zumbi + 10”, marcha que
relembra o verdadeiro herói, o verdadeiro lutador,
a verdadeira marca da luta do povo negro
brasileiro, que é Zumbi. Zumbi que resistiu, que
organizou o povo não somente no sentido da luta
mas da administração de uma verdadeira sociedade
alternativa em seu tempo, uma sociedade que
contrastava com a dominação portuguesa e com os
dominadores que dirigiam o Estado brasileiro
naquele momento. E, por isso mesmo, foi
perseguido porque era uma alternativa ao modelo
dominador que existia.

Zumbi, durante muito tempo, dirigiu uma
verdadeira construção de uma nova sociedade no
Nordeste brasileiro, a partir dos lutadores
resistentes da raça negra, envolvendo também
companheiros e companheiras de origem indígena.

Cremos que os companheiros do
movimento negro têm que realmente relembrar e
reafirmar sempre essa história, essa marca que
Zumbi deixou na história brasileira, embora,
normalmente a história oficial não registre isso,
mas outros heróis são referenciados pela história
brasileira.

É muito importante que o dia 20 de
novembro seja sempre marcado por momentos de
manifestação, de luta e de celebração cultural da
origem afrodescendente em nosso país.

Este país ainda está devendo a
emancipação de grande maioria que compõe a
nossa população. Os jornais de hoje estão dando
conta de que as mulheres negras percebem um
terço dos salários em relação ao do homem branco.
É uma situação que grita contra a falsa democracia
existente em nosso país, uma democracia que é
meramente formal e, olhem lá, meramente
institucional. Ela precisa se transformar em
democracia social e para isso é preciso que haja
emancipação real de todos os grupos que são
ceifados do chamado desenvolvimento brasileiro.

Cremos que esta sessão Solene é a marca
disso. Saudamos a vinda dos senhores presentes na
marcha, fora e dentro deste Plenário; a iniciativa da
Sra. Deputada Janete de Sá.

A Sra. Deputada Brice Bragato também, no
dia de hoje, pela manhã, nesta Casa de Leis,
promoveu um debate sobre a mesma questão.

Teremos uma série de atividades nesses
dias em torno do dia 20, sejam nas áreas musical,
cultural e de debates.

Essa busca da consciência negra tem
crescido bastante em nosso Estado e em nosso
país. Força!

Infelizmente não permaneceremos até o
final desta sessão Solene pois temos aula e,
consequentemente, temos de honrar também nossa
condição de estudante.

Força na luta, estamos juntos nesta batalha.
(Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA - (JANETE DE
SÁ) - Informaram-nos que há um grupo de
franceses visitando o nosso Estado, Sr. Vincent
Jugeau.

Agradecemos as presenças do pastor da
Igreja Metodista, Sr. Adahyr Cruz, que também
representa o CONIC; do assessor do Vereador
Saulo Andreon, do Município de Cariacica, Sr.
Paulinho Brandão; do mestre Militão, Diretor da
Associação Reza Forte; da Sra. Valcenir P. dos
Santos, Presidente do Sindicato das Domésticas do
Estado do Espírito Santo; da Sra. Olindina Serafim
Nascimento, coordenadora da Associação de
Mulheres Negras do Município de São Mateus; do
Sr. Andrelino da Silva, representando o Clube da
Amizade Satélite Nova Sião; do Sr. Adevair,
funcionário público da Ufes; a todos uma salva de
palmas! (Palmas!)

Registramos que a Secretária Estadual do
Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social,
Sra. Vera Nascif arrepiou quando viu a caminhada
dos senhores. A Secretária esteve nesta sessão
Solene conosco e só não pôde ficar porque tinha
um outro compromisso já assumido anteriormente.
Pedimos uma salva de palmas para a Sr.ª Vera
Nascif que também está empenhada nessa luta.
(Palmas)

Agradecemos as presenças da Sr.ª Maria
Lígia Rosa; da Sr.ª Regina Firme que está
representando o gabinete da Sr.ª Deputada Luzia
Toledo; do Sr. Danilo Bicalho, Coordenador da
Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação
Social; da Sr.ª Danielli Calabrez Martins, do
Centro Acadêmico de História da Ufes; do Sr. Luiz
Coutinho, do Sindipúblicos, da Formação Sindical;
da Sr.ª Ana Paula Rocha, do Centro Acadêmico de
História da Ufes; do Sr. Antônio Lopes Souza
Neto, Professor da Ufes e do Sr. Miguel Barros de
Jesus que está representando o Grupo de Jovens de
São Benedito.

Convido, para compor a Mesa, o Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários do
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Estado do Espírito Santo e Minas Gerais, o Sr.
João Batista Cavaglieri, presidente do meu
Sindicato e companheiro de luta.

(Toma assento à Mesa o referido
convidado)

O grupo de seis franceses que está fazendo
uma expedição ao nosso país e que visita o nosso
Estado, viram a caminhada dos companheiros,
vieram em conjunto mas infelizmente não puderam
entrar porque no Plenário não podem entrar de
bermuda, a não ser no caso de uma apresentação.
Estamos numa sessão Solene e faz parte do
Regimento desta Casa. Fomos informadas pelo
Cerimonial que não puderam entrar, mas estavam
prestigiando o movimento dos companheiros.
(Pausa)

Concedo a palavra ao companheiro Izaías
Santana da Rocha, que neste evento representa o
Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado
do Espírito Santo e o Fórum Estadual das
Entidades Negras, na condição de coordenador.

O SR. IZAÍAS SANTANA DA ROCHA
– (Sem revisão do orador) – Agradecemos a Sr.ª
Deputada Janete de Sá pela iniciativa da realização
desta sessão Solene, cumprimentamos os demais
representantes da Mesa e na pessoa do Sr. Izomar
Henrique Vidal cumprimentamos a todos deste
Plenário.

Foi com muita satisfação que realizamos
essa II Marcha Estadual Zumbi + 10, promovida
pelo povo negro capixaba.

Nós, na condição de militantes de ativistas
do Movimento Negro e de Direitos Humanos,
conhecemos a realidade que vive o povo negro
brasileiro e capixaba.

Se prestamos um pouquinho de atenção,
quando estávamos cantando e acompanhando o
Hino Nacional e o do Estado do Espírito Santo,
veremos que este Estado está muito longe da
realidade do povo negro. Não estamos
contemplados naquele país lindo e maravilhoso
que é o Brasil, assim como também não estamos
no Estado do Espírito Santo. Ali já se mostra que a
desigualdade sócio-racial deste país é um câncer e
que o Estado brasileiro secularmente não deu
conta.

Quando vínhamos na marcha dizíamos
isso, as políticas universais jamais atenderão às
necessidades do povo afrodescendente, do povo
negro. E, o Estado insiste em fazer políticas
universais e não consegue combater a pobreza e
nem a miséria.

No Governo de Luiz Inácio Lula da Silva,
logo no seu ato de posse, criou o Bolsa-Escola, o
Fome Zero e não mudou a realidade do povo
negro, até porque não queremos viver de esmolas
do Estado.

Ficamos, de certa forma, satisfeitos com a
criação da Secretaria Especial de Promoção da
Igualdade Racial e lá já percebemos as políticas
formuladas que têm esse foco racial.

Estamos conseguindo mensurar a aplicação
dessas políticas pelos poderes públicos municipal e
nem estadual. Sequer nesse Governo foi criado
nenhum mecanismo para a execução ou para a
coordenação de políticas de promoção da
igualdade racial.

Muitos que estão presentes a esta sessão
solene, como a Liderança do Movimento Negro,
recordam-se de que antes deste Governo tomar
posse foi feito um planejamento estratégico no
Hotel Senac e o conjunto de liderança negra
entregou o projeto do movimento negro para ser
implementado.

Depois de sete meses de Governo, a
liderança do movimento cobrou do Governador,
mas S.Exa. não pode nos atender, mandou o vice-
Governador nos receber e até hoje nada foi
implementado.

Nos atuais Governos não avançaremos
muito. Por outro lado, reconhecemos a conquista
que tivemos. Demos grandes avanços nos território
Quilombola. Noticiamos que seis comunidades
foram reconhecidas. Agora o INCRA tem o dever
de titular essas comunidades e legitimar a posse da
terra.

Será o último segmento social a ter um
estatuto de promoção da igualdade racial, que será
sancionado pelo Governo Lula na Marcha do dia
22 em Brasília, coordenado pelo Senador negro,
Sr. Paulo Pain. Todos já tiveram seus estatutos,
como: O Estatuto da criança e do adolescente, o
Estatuto do idosos, o Estatuto dos índios e dos
demais segmentos, o último a ser contemplado será
o do negro, sendo que somos cinqüenta por cento
da população brasileira.

Vendo o orçamento para 2006, saberemos
como esse Governo nos tratará. para a segurança
pública que até hoje não deu resposta de nada, será
destinado um investimento no valor de onze por
cento do orçamento do Estado; para as políticas
sociais terão apenas zero vírgula seis por
cento.Nós, negros, estamos fora.
[

Este Estado maravilhoso está muito longe
da realidade do povo negro. Mas o espírito
corajoso,a motivação de Benedito Meia Légua,
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Chico Prego, João da Viúva, Elisário, o nosso
grande herói negro Zumbi e tantos outros que nos
dão forças para continuarmos essa luta.

Temos exemplo fora do Brasil de que se
não resolverem o problema da população negra no
Brasil, esse País não terá jeito. Temos
acompanhado pela imprensa o que está
acontecendo na França. O desrespeito com o
segmentos étnicos poderá causar um grande
problema para esse País e para esse planeta.

Nesses quarenta dias que ficamos
organizando a Marcha para o dia 22 de novembro,
vimos a falta de compreensão dos gestores
públicos de todos os municípios. Planejamos uma
marcha cível e cultural. Enviamos cartas aos
setenta e oito prefeitos do Estado do Espírito Santo
pedindo que fossem enviadas para essa Marcha,
caravanas de manifestações de matrizes africanas,
culturais, religiosas etc. Foram poucos os
municípios que nos atenderam. Quando ligávamos
pedindo informação sobre os processos, ninguém
sabia onde eles estavam.

Essa burocracia estatal é um mal para a
sociedade negra. A falta de preparo dos gestores
públicos, dificultará em muito a nossa
emancipação social econômica. Política, já temos.
Não precisa nenhum gestor público fazer seminário
ou conferência para dizer o que tem de ser feito. O
projeto do Movimento Negro está pronto há mais
de dez anos. Temos de discutir como fazer. E o que
temos visto nas prefeituras é fazer seminário para
saber o que vai fazer, por quê? Porque não querem
reconhecer e legitimar as organizações do povo
negro. Esse é o problema. E nesse caso não temos
avançado.

Acho que a partir dessa segunda marcha
uma nova esperança surgiu para os
afrodescendentes capixabas e que venceremos.
Viemos para a marcha por conta própria e não
tivemos uma organização no trânsito. Também
estaremos ano que vem, nas eleições de 2006, por
conta própria. Muito obrigado. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA - (JANETE DE
SÁ) – Agradecemos ao Sr. Saint’Clair Luiz do
Nascimento Júnior, promotor de justiça e dirigente
interino do CAPS; ao Sr. João Paulo Calmon
Nogueira da Gama, Procurador Geral de Justiça; ao
Sr. Fernando Zardini Antônio, Secretário de Estado
da Justiça; ao Sr. Renato Casagrande, Deputado
Federal pelo PSB de nosso Estado; ao Sr. Mário
Mamede, Subsecretário de Direitos Humanos da
Secretaria Geral da Presidência da República; aos
Srs. Deputados Heraldo Musso, Paulo Foletto,
Fátima Couzi e Luzia Toledo, que não puderam
comparecer mas justificaram suas ausências.

Assistiremos a uma apresentação do grupo
de aerofunk do Movimento da Cultura
Afrodescendente formado por adolescentes da
região da Grande Vitória.

(É feita a apresentação)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) - Parabéns! É de coisas saudáveis que a nossa
juventude tanto gosta e aprecia.

Concedo a palavra ao companheiro do
Centro da Cultura Negra Luiz Carlos de Oliveira.

O SR. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA –
(Sem revisão do orador) - Boa - noite a todos,
queremos agradecer a Sra. Deputada Janete de Sá,
pelo convite de participarmos desta sessão solene
em comemoração ao Dia Nacional da Consciência
Negra.

Nos últimos anos esta Casa vem abrindo
espaços para grandes eventos, inclusive temos uma
conquista dentro desta Assembléia Legislativa.
Esse convite para nós foi fundamental, não
podíamos perder essa oportunidade.

Estamos muito distantes para alcançarmos
o nosso objetivo, que é o de transformar o nosso
País com condições humanas para todos os
segmentos, principalmente o nosso histórico que
foi construído através de sangue da nossa gente.

Falaremos sobre a Primeira Conferência
Estadual que aconteceu em maio deste Estado,
onde nos organizamos e a partir daí, estruturamos
o fórum da entidade negra. A nossa primeira
marcha, aconteceu em maio, quando estivemos
nesta Casa e fizemos várias reivindicações às
autoridades.

Resumindo as nossas palavras; nós do
movimento negro, particularmente, estou dentro
desse segmento, temos de diminuir esses
seminários, encontros e congressos. Porque já está
na hora de implementações políticas de resultados.

Vemos a Rede Gazeta, juntamente com a
Assembléia Legislativa promovendo, buscando a
cultura da paz. Já sabemos tudo sobre a cultura da
paz. Há quinhentos e cinco anos que se vive neste
País com essa desigualdade sócio racial.

Todos querem gastar um dinheirinho
fazendo seminários, congressos e cultura de paz.
Como podemos ter paz com uma desigualdade tão
imensa? Temos de parar com tanta participação em
seminários. Qualquer governo que toma posse só
pensa em realizar esses eventos. Todos os
segmentos sabem o que querem. O correto é
implementar a política e ver os resultados em suas
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Secretarias e em seus Ministérios.Vamos parar
com esse tipo de atuação de governantes que se
dizem progressistas.

O Governo Paulo Hartung, por exemplo:
Está praticamente no governo há quatro anos e
certamente reelegear-se-á.

Acreditamos que o nosso segmento de
Negros não votará em S.Exa. Sabemos que este
governo não se preocupa com a questão racial.

Um político que militou na esquerda e não
dá importância a esse problema, gerando um
prejuízo muito grande, porque os partidos de
esquerda utilizam-se da questão racial .

Resgataremos o que falamos há pouco: nós
negros servimos ao sistema, aos partidos e aos
governos brancos. Está na hora de excluirmos
esses negros do meio do nosso movimento. Esses
partidos tem alguma coisa na questão racial?

Damos uma recomendação: Prestem
atenção nos programas dos partidos. Vejam se eles
têm alguma preocupação com a questão racial.
Senão tem, o que estão fazendo lá? Vocês estão lá
com vantagem pessoal e não por questão racial.

Todos têm o direito de participar de tudo.
Mas o negro tem que ter um pouco de hombridade,
um pouco de ética. Se ele não coloca a questão
racial como prioridade, se eles não falam em
movimento negro dentro do partido em que
estiverem, é melhor militar como branco. Ele tem
todo o direito, mas não vai lá fazer o papel de
negro.

Acho que todos têm direito de participar
em tudo. Como já dissemos, o negro deve ter um
pouco de hombridade e de ética. Se ele realmente,
não colocar a questão racial como prioridade, não
poderá falar em Movimento Negro no Partido em
que estiver. É melhor militar como branco. Não
tem problema nenhum, ele tem todo direito.Mas
não vai fazer o papel de negro para atrapalhar o
Movimento que é o de avançar nas propostas,
necessárias para o povo negro.

Por isso, que resgatei essa questão que falei
há pouco lá fora por esse sentido. Essa questão do
monumento, o Fórum saiu com a carta pedindo
para participar dos processos. Não queremos
mudar nada. Queremos apenas participar do
processo dessa questão do monumento. Enviamos
três.

O negro é o pára-choque do Presidente?
Não. Não nos responderam uma. Esse negro não é
tão favorável à coisa negra, eles não são negros na
questão racial; eles estão a serviço da estrutura
branca e se consideram negro em nível do branco.

Tudo bem, tem todo direito., Mas não fala em
negro. Saí e deixa outro participar, uma pessoa que
realmente tenha sensibilidade com a questão racial.

No dia 03 de maio, fizemos umas
reivindicações sobre as questões das cotas e as
enviamos para a Universidade Federal do Espírito
Santo, infelizmente, criou-se uma comissão dentro
da Universidade, que não trabalhou a contento, não
teve tempo, embora, fizessem um trabalho de
qualidade, mas passou o prazo e ficamos “ a ver
navios”.

Não conseguimos para 2006 implementar
cotas na Universidade Federal do Espírito Santo. O
Reitor apenas prometeu alguns cursos novos que
foram criados e que se pode fazer uma experiência.
Para 2007 é certo, mas isso é muito ruim, levarei
isso para o Fórum. Espero marcar para o ano que
vem uma marcha dentro da Universidade Federal
do Espírito Santo.

Lanço aqui, uma marcha dentro da
Universidade Federal do Espírito Santo em que
levaremos a “negrada” onde faremos o mesmo
movimento que estamos fazendo nessa marcha
para darmos uma balançada na UFES.
Recomendamos marcar uma data. É fundamental
que realizemos essa marcha para dar uma
balançada na Universidade Federal do Espírito
Santo para não ter conversa.

No dia 13 de maio, também pedimos ao
Prefeito de vitória e hoje, reiteramos as nossas
reivindicações sobre a questão da capacitação dos
professores, que é prioridade e a questão da Lei nº.
10. 639 .Fizemos recomendações à Deputada e
S.Exa. está nos devendo até hoje, uma resposta,
que seria de trazer, naquela época, o Secretário de
Educação, Sr. José Eugênio para audiência pública.
Mas parece que a Deputada esqueceu-se. Sabemos
que a política toma muito tempo. Mas não esqueci.

Para nós era fundamental uma audiência
pública naquela época com o Sr. Secretário José
Eugênio. Não sabemos se hoje, o Sr. Lelo Coimbra
virá a esta Casa para uma audiência pública, pois
do jeito que o pessoal faz hora com a gente; talvez
não nos respeitem.e nem nos recebam.

Mas voltando à Prefeitura de Vitória sobre
a implementação de políticas e a questão da Lei nº.
10. 639, as Secretarias começam a jogar para lá e
para cá e esse ano de 2005, não saiu nada.
Prometeram para 2006, mas sabemos que existe
muita força contrária a trabalhar sobre a questão
racial. Lógico, está mexendo com estrutura, não há
interesse da “brancada” mexer com isso.

Já que não conseguimos a implementação
de capacitação de professores e nem a
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implementação da Lei nº. 10.639, discutiremos
essa questão do gestor.

Sobre a burocracia exagerada que existe na
máquina pública, não sairemos dessa com essa
burocracia exagerada que existe na máquina
pública; é muito pesada e eles não têm interesse.
Os mais progressistas não querem também resolver
isso. Eles querem permanecer no poder. Se tiver
“neguinho’ para ficar adorando alguns políticos,
esse pessoal que será candidato a Governador e a
Prefeito.

Eles não têm interesse de mexer na
burocracia. “Neguinhos”. Vamos trabalhar fortes
nisso. Enquanto não se desfizer essa burocracia
exagerada não vamos implementar políticas, nossa,
negra, porque isso é para emperrar e não deixará
avançar nessas questões mais complicadas.

Temos o Centro de Referência Afro que é
junto ao Museu do Negro em Vitória, na Avenida
República. Temos uma proposta estadual e
municipal de Vitória.

Em dezembro, provavelmente, faremos um
seminário para avançar nessa questão. Precisamos
criar esse Centro de Referência Afro com várias
atividades educativa e cultural. Essa é outra
reivindicação fundamental para nós.

Todas as questões que fiz da Prefeitura de
Vitória, são reivindicações para o Governo Paulo
Hartung, como o companheiro Izaías Santana da
Rocha falou, estivemos em audiência. A secretária
Vera Maria Simoni Nacif muito elogiada pela Sra.
Deputada Janete de Sá, mas realmente está lá,
entregue a pasta, que está tudo com ela. O pessoal
que participou da conferência, que era até oposição
à minha corrente, estava com ela e chiavam
conosco na marcha, perguntando-nos como estava
aquele pessoal. E dizíamos que eram eles que
estavam com ela, acreditando e tal!

Até agora, nada, nem o relatório da
conferência chegou para as organizações negras;
nem pensar em implementar política, isso está
muito mais distante ainda. Então, acreditamos que
antes de terminar o mandato, o Governo do Estado
deverá fazer alguma coisa. Mas, tenho uma
posição crítica e acho que a coisa já está passando
da hora.

Não sei se ainda vale a pena, Sra. Deputada
Janete de Sá, chamar o Secretário de Educação
para uma audiência pública sobre a Lei nº 10.639.
Talvez, valha mais a pena, para nós do movimento
negro, a questão da marcha dentro da Universidade
Federal. E, se possível, passaríamos na Sedu e, de
lá, chegaríamos até a Universidade, quem sabe.

Fica a recomendação. Muito obrigado! (Muito
bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Obrigado companheiro Luiz Coutinho,
sempre combativo, denunciando os problemas.
Mas, nem tudo é fácil. Tentamos trazer o
Secretário de Educação a este Plenário para fazer
audiência pública, mas o mesmo não veio. E não
temos como colocar a polícia para trazer um
Secretário para dar satisfações à sociedade.
Deixamos registrado que tentamos, mas nem
sempre conseguimos quando dependemos de
terceiros.

Assistiremos agora a apresentação do
grupo de Jongo de São Mateus. São três horas de
viagem daqui a São Mateus e esses bravos,
homens, mulheres e crianças, vieram para este dia
de luta. (Pausa)

(É feita a apresentação)

A SRA. DILZETE NASCIMENTO
PEREIRA – (Sem revisão da oradora) – Não
sairia daqui satisfeita se não comentasse o que
realmente está acontecendo, que é o serviço de
escravidão em nossa cidade. Tenho quinze anos
como servente de colégio e há um ano o meu
salário era de trezentos e sessenta e quatro reais.
Dizia-se que teríamos carteira assinada, que a
nossa situação iria se regularizar. Mas hoje, o meu
salário é de duzentos setenta reais. Isso é
discriminação e não sairia daqui contente se não
falasse sobre esse assunto, não só por ser negra,
mas também pelas serventes pobres e que precisam
desse serviço.

Ainda ficou bem claro que se
denunciássemos poderíamos perder o emprego,
mas não tenho medo e estou denunciando isso
aqui, hoje. Tenho certeza de que quando uma porta
se fecha, dez começam a se abrir.

São Mateus agradece a todos vocês, ao
pessoal do Movimento e a esta Casa maravilhosa
que nos recebeu tão bem. Fiquei muito
emocionada, pois é a primeira vez que estamos
num lugar como este. E não nos preparamos como
deveríamos, mas estamos tentando passar aqui o
que realmente estamos vivendo. É muita emoção!

O Grupo todo teve dificuldades para vir
completo, porque durante a semana muitos estão
trabalhando. Mas, estamos aqui com os que
puderam vir.

Agradecemos a Deus, primeiramente; a
São Benedito, que é o nosso santo protetor; e a
todos vocês da cidade de Vitória, de todo o Estado.
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Quero lembrar a vocês que este Grupo, e
esta é uma das notícias mais animadas para nós,
está fazendo parte do Patrimônio Vivo do Brasil.
Estamos representando todo o Espírito Santo com
este folclore simples.

Agradeço a todos. Que Deus e São
Benedito nos dêem muita proteção, principalmente
a vocês do movimento. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Obrigada companheira de São Mateus, Sra.
Dilzete Nascimento Pereira. Esteja certa do nosso
carinho, da nossa admiração e do apoio da
Deputada Janete de Sá.

Concedo a palavra ao Sr. Sidernil
Francisco Ferreira, representante do Movimento
Negro.

O SR. SIDERNIL FRANCISCO
FERREIRA – (Sem revisão do orador) – Boa-
noite a todos!

Parabenizo a iniciativa da Sra. Deputada
Janete de Sá por este importante evento da história
do Brasil.

Em poucas palavras quero deixar aqui o
meu manifesto e dizer que realmente foi, para
mim, uma emoção muito grande participar pela
segunda vez dessa “Marcha”. Ano passado
também estive presente.

Sei que alguns se manifestam
positivamente, outros contrariamente, e que a
nossa luta será muito difícil. Mas, não vamos
desistir, porque essa luta não é só nossa; é de
todos. Temos que sair daqui hoje com um proposta
de trabalho, com uma proposta de luta em prol do
nosso povo.

A sociedade precisa saber que não
queremos políticos que não defendam nossas
causas. Desejamos eleger políticos que trabalhem
pelo bem comum do nosso povo. Não podemos
eleger representantes que virem as costas para nós.
Não temos mais condições para isso. São
quinhentos anos de luta, de muita discriminação,
de muita falta de respeito para com o nosso povo.
Temos certeza de essa marcha, da qual tivemos o
prazer de participar, eleva nossa auto-estima.

Nesses últimos trinta dias trabalhamos,
reivindicamos, pedimos o apoio do poder público
para realizarmos um manifesto com bastante
ênfase, com bastante presença, mas muitos nos
atrapalharam. Muitas pessoas assumiram a
condição de resolver tal situação para nós, mas não
nos deram notícia por semanas. Somente na última

sexta-feira, ao meio-dia, praticamente na hora de
seguirmos para o manifesto, trouxeram-nos o
resultado. Isso não é bom para nós que lutamos
para conseguir a mobilização das pessoas, para
conseguir a conscientização do nosso povo e para
tirá-los de dentro de casa, porque já estão
completamente desmotivados.

Conseguiram nos postergar e “empurrar
com a barriga” até o ponto- chave, para não
conseguirmos mobilizar as pessoas que queríamos
trazer a este manifesto. Porém não desanimaremos
nunca. Zumbi lutou até o último dia da sua vida e
nós também lutaremos até o último dia de nossas
vidas.

Convidamos todos a participar - porque a
nossa luta continuará - no próximo domingo, do
manifesto que realizaremos, durante todo o dia, em
Coqueiral de Itaparica. Contamos com a presença
de vocês. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Convidamos o Grupo Cultural Estrelas da
Dança, do Município de Pedro Canário, para se
apresentar e mostrar a beleza do folclore e da
cultura afro-descendente.

(É feita a apresentação)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Muito obrigada às crianças e aos
adolescentes do Grupo Estrelas da Dança, de Pedro
Canário.

Inverteremos a ordem da pauta. Primeiro
homenagearemos uma pessoa que precisa voltar à
sua terra natal, São Mateus, e em seguida daremos
início à Tribuna Livre.

A Sra. Diuzete Nascimento Pereira está
aniversariando hoje e convido todos para
cantarmos os parabéns. Convido-a a receber de
nossas mãos uma homenagem pela passagem desta
data tão nobre, Dia Nacional da Consciência Negra
e do Encerramento da Segunda Marcha de Zumbi
Mais Dez, pela promoção do povo negro capixaba.

(É executado o “Parabéns a
Você”)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Diuzete Nascimento
Pereira, nascida no Quilombo de São Mateus, vive
hoje na Rua Teimoso, nº 35, Bairro Sernambi, em
São Mateus. É coordenadora do Grupo de Jongo de
São Mateus e dos Grupos de Cultura de Matrizes
Africanas do Espírito Santo.
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(A homenageada recebe o
diploma)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Dando prosseguimento à solenidade,
passamos à fase da Tribuna Livre.

Concedo a palavra à Srª Olindina Serafim
Nascimento, da Associação de Mulheres Negras de
São Mateus.

A SRA. OLINDINA SERAFIM
NASCIMENTO – (Sem revisão da oradora) –
Boa-tarde a todos. Sou professora, pedagoga e
coordenadora da Associação das Mulheres Negras
de São Mateus, município que tem a maior
concentração de negros no Espírito Santo,
juntamente com Conceição da Barra.

Deixo registrado todo o apoio do
Movimento Negro de São Mateus à Segunda
Marcha de Zumbi Mais Dez, e também que o
Movimento Quilombola realizará uma marcha, em
São Mateus no dia 26 de novembro pela igualdade
e principalmente pela terra.

Hoje mesmo o Sr. Izaías Santana da Rocha
já anunciou as seis comunidades que receberam
seus títulos. Porém, temos em São Mateus trinta e
duas comunidades. Estaremos no Ginásio de
Esportes do Município de São Mateus no dia 26 de
novembro, a partir das 9h, onde será a nossa
concentração e vamos dizer aos gestores daquele
Município - não são diferentes dos gestores do
Estado - que queremos as nossas terras de volta
para vivermos e trabalharmos nelas porque a
Aracruz não faz isso. Ou seja, a Aracruz tira todo
lucro das nossas terras. Essas terras são nossas e
não da Aracruz porque quando a Aracruz chegou,
nós já estávamos lá.

Portanto, convidamos a todos que puderem
estar conosco em São Mateus no dia 26 de
novembro, próximo sábado, quando realizaremos
uma marcha pelo “grito da terra.” A nossa marcha
é intitulada “O grito pela demarcação das terras
dos quilombolas”.

Sou do Sapê do Norte. Nasci em São
Mateus, mas meus pais eram do Morro da Arara e
do Córrego do Sapato, uma região de São Jorge,
que é uma das comunidades que já recebeu o título
e ainda precisa receber a demarcação que é feita
pelo Governo e pelo Incra.

Agradecemos pela oportunidade deste
momento – inclusive a Srª. Diuzete Nascimento
Pereira já falou - que é tão importante para todos
nós. Não é a primeira vez que vimos a esta Casa de

Leis. Da última vez estivemos neste Parlamento
para falar que temos uma delegacia especializada
da mulher em nossa Cidade. Porém, pela
burocracia que foi denunciada neste plenário, não
há uma delegada ou um delegado especializado
para tratar dos assuntos das mulheres negras,
brancas e de todas as etnias de São Mateus,
principalmente nós, mulheres negras, somos
vítimas da violência. No nosso município as
mulheres ainda são contratadas num sistema neo-
escravista para trabalhar. Temos um índice muito
alto de empregadas domésticas, até porque os
negros de São Mateus e de Conceição da Barra têm
um índice baixo de escolaridade porque ainda
vivemos nesse regime neo-escravista, em que o
negro só serve para os serviços de menor valor. Por
isso, são poucos os negros e as negras que vemos
nos supermercados, nas lojas, nas gerências dos
bancos e etc.

Agradecemos principalmente ao Sr. Luiz
Carlos de Oliveira e ao Sr. Izaías Santana da Rocha
pois fizeram esforço para que estivéssemos nesta
Casa e por esse Movimento. Nós, de São Mateus,
queremos sempre fazer parte dessa força para que
realmente tenhamos igualdade racial. Além da
marcha pela igualdade racial, lutamos pela
igualdade de gênero. Muito obrigada. (Muito
bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Concedo a palavra ao Sr. Izomar Henrique
Vidal, que é integrante do Movimento Negro e
também está inscrito para fazer uso da tribuna
livre.

O SR. IZOMAR HENRIQUE VIDAL –
(Sem revisão do orador) – Boa-noite a todos.
Participo da Nação Zumbi, uma entidade que
trabalha com a juventude.

Dividiremos a nossa fala em dois
momentos. No primeiro momento falaremos que
nesse processo de construção da marcha deixamos
algumas coisas a desejar e isso não foi por falta de
esforços.

Estamos com um problema seriíssimo.
Estivemos duas vezes na semana passada no
Município de Colatina e deixamos oitenta e nove
pessoas mobilizadas. Essas pessoas ligaram à noite
toda e pela manhã até meio dia e estávamos na
organização. Dizem que a Prefeitura de Colatina é
composta por pessoas sensíveis no campo da
esquerda: PT, PSB. Mas ela “furou”. Os negros
estão tristes em Colatina; tem gente que ligou
chorando.

Nessa mesma linha de raciocínio,
transportamos a discussão para o nosso Município
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de origem, que é Vila Velha, onde temos à frente
um Prefeito que se diz progressista, que diz que é o
tal, que é contra a corrupção, que é perfeito. Mas
“furou” conosco. Fizemos uma reunião ontem no
Teatro de Vila Velha às 17 h e estavam garantidos
cinco ônibus para a marcha, pois mobilizamos o
povo todo lá. E no final das contas só veio um.
Queremos chamar a atenção porque lá também está
nessa linha que chamamos de aliado, de
progressista; inclusive o companheiro Sidernil
Francisco Pereira, que é Presidente do PDT, está
presente.

Também tem assento naquela
administração o PSB, que é o vice, que diz que tem
negro organizado, ou seja, Movimento Negro do
PDT e do PSB. Queremos chamar a atenção para
uma situação. O companheiro Luiz Carlos diz que
têm negros que estão servindo ao sistema; sim têm.
Precisamos não é de combater os negros. Esses
negros precisam de ter sensibilidade para
entenderem qual é o papel deles porque eles não
cobram, não “gritam” com os caras; mas aceitam
tudo o que os caras colocam. No Município de Vila
Velha, por exemplo, não somos bem vistos, falam
mal de nós para cima e para baixo. Porém, há mais
de cinco anos lutamos para implementar lá o
programa que está escrito no papel que os negros
têm que aparecer de forma proporcional nas festas
publicitárias, têm que ter dinheiro para a questão
da anemia falciforme e não acontece nada. A nossa
fala é voltada para esses negros que estão a serviço
dessas organizações para, entendendo, terem
explícito qual o papel que eles representam.

Aprendemos uma coisa logo que entramos
no Movimento – está escrito em um livro - que
muitos africanos acreditavam que acima deles só o
céu e Deus. Temos que entender que para nós,
acima do Movimento Negro, não tem partido
nenhum, companheiros. Temos que estar cientes
dessa situação. Pois, do contrário, mais à frente
esse Movimento crescerá e estaremos muito mais
fracionados.

Essa questão da cobrança com os partidos é
fundamental, principalmente esses que se dizem no
campo da esquerda, onde se concentra a maioria
dos pensamentos dessas lideranças. O nosso senso
crítico não pode se abalar e ser levado por
carguinhos ou por vantagens simples, não. A nossa
luta é muito mais profunda. Se não conseguimos
mexer nessas estruturas que estão aí, não vamos
conseguir alcançar o nosso objetivo.

Previamente já percebíamos que quando
nos preparamos para vir para a inauguração desse

monumento estávamos acompanhando por fora e
entendemos que o processo não está sendo de
forma decente. O Fórum Estadual de Entidades
Negras vem batalhando e organizando-se. Mas as
pessoas não respeitam e querem botar outros
negros à frente.

Queremos dirigir um pouco a nossa fala
não é para “brigar” com companheiro que é de a, b
ou c ou de direita, esquerda ou de centro. Mas para
sensibilizarmos porque o Movimento é maior que
os partidos. Não podemos fazer linha inversa. Nós
é que temos que levar a influência dos negros para
os partidos e não os partidos quererem influenciar-
nos. Porque está provado do ponto de vista da
história - a nossa história é constituída - que os
partidos pouco compromisso têm com a questão
racial. É nesse sentido que dirijimos nossa fala,
pois têm pessoas que são combatentes, há pessoas
de valor que estão nesses partidos. Porém, eles
precisam ter sensibilidade para terem autocrítica e
não terem medo de cobrar dos caras lá. Porque a
cobrança é com eles e não conosco.

Mais uma vez quero repudiar essa atitude
da Prefeitura de Colatina, principalmente, porque
os negros estão lá mobilizados e também de Vila
Velha. (Muito obrigado!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) - Está registrada a sua denúncia, companheiro.
Inclusive quero que a Taquigrafia, por gentileza,
registre o que foi falado pelos dois companheiros
que fizeram as denúncias.

Esta sessão é solene e só terminará quando
esta Deputada encerrá-la. Gostaria que fossem
registrados no Diário desta Casa, através da fita da
TV-Assembléia, os pronunciamentos dos dois
companheiros.

Concedo a palavra à companheira Vandete
Ramos Fernandes, que vai falar sobre uma questão
importante, que é a anemia falciforme que acomete
os descendentes da raça negra. Ela tem um
problema grave e está nesse movimento em
decorrência desse problema. Foi aberto esse espaço
para que essa companheira possa fazer o seu
pronunciamento para chamar a atenção da
sociedade, dos órgãos públicos de saúde no sentido
de fortalecer políticas para atendimento a esse
grande problema que afeta a raça negra.

A SRA. VANDETE RAMOS
FERNANDES – (Sem revisão da oradora) -
Agradeço a V. Exª pela oportunidade. Estou no
movimento negro do PT, de Vitória. Minha luta
hoje é pelo problema que não atinge só a mim, mas
a muitas pessoas, muitas mães. O meu filho tem
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trinta anos e já está bem adiantada a sua doença.
Por isso aproveito para falar dessa situação a todos
os lugares aonde vou porque em Vitória hoje já
não tem mais tratamento para ele. Ele terá que
fazer transplante devido à anemia, que é
considerada anemia do negro. Essa anemia não
atinge só o negro, mas a todas as pessoas porque
vivemos numa mistura de raça neste País.

Pedimos o apoio das pessoas do
Movimento Negro para que lutem conosco porque
os adultos não têm um centro de referência em
Vitória. As crianças têm no hospital infantil. A
partir de quinze anos eles têm que ter a compaixão
dos pediatras para dar apoio. Eles ficam jogados de
hospital em hospital fazendo transfusão de sangue
no Hemocentro, que é o local de fazer a transfusão
de sangue. Tem paciente que faz transfusão de
sangue até duas vezes ao mês e outros até mais,
dependendo da gravidade da doença.

Hoje meu filho tem trinta anos, mas já
necrosou a cabeça do fêmur; já fez seis cirurgias
para colocação de próteses. Ele tem úlceras nas
pernas que não curam, porque não há oxigenação.
A maioria dos adultos tem essas úlceras. Gastamos
muito com eles.

Estamos pedindo que o Hospital das
Clínicas seja centro de referência dos portadores de
anemia falciforme, como existe em São Paulo,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Só em Vitória que
não tem e muita gente nem conhece o que é anemia
falciforme. Só as pessoas que estão lidando com
ela. Em todo lugar que vou e que tenho a chance de
falar tento mostrar o que é ser portador de anemia
falciforme. O paciente sente dores horríveis, dores
tremendas e você vai para um pronto-socorro com
um paciente e chega lá os médicos falam que ele
está com piti. Mas as dores são terríveis. Eles
ficam todo inchados e se não tiverem atenção
podem ter um infarto naquele mesmo instante,
porque têm problema de depressão e por isso os
pais precisam ser assistidos.

O local hoje para nós seria o Hospital das
Clínicas. Mas já fomos lá e o diretor não nos
recebeu. Gostaria que as autoridades competentes
abraçassem essa nossa causa que é a causa dos pais
de portadores de anemia falciforme.

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Obrigada, companheira, pelo depoimento.

Vamos fechar o período das falas. Tem até
um companheiro, um grande colega nosso que
também pediu, porque temos um prazo aqui
dentro. Como sindicalista também não podemos

estender muito esta sessão forçando que os
trabalhadores da Assembléia Legislativa fiquem
além do horário que foi programado para a mesma.
Infelizmente, começamos esta sessão com um
pouco de atraso e por isso entramos no horário dos
servidores desta Casa.

Pedimos a compreensão de todos para que
procuremos objetivar. Logo depois da nossa fala o
Congo de Ibiraçu vai entrar; em seguida daremos
prosseguimento ao grupo Estrelas da Dança,
belíssimo, de Pedro Canário, que agradeço de
coração pela belíssima apresentação que estão
fazendo e é digna que o povo capixaba conheça.
Em Pedro Canário tem muitas coisas boas, como
vocês, como esse grupo fantástico que veio
abrilhantar este momento.

Pelo licença para fazer um breve
pronunciamento. Não vou me estender muito para
ser objetiva e prática nesta questão. Realmente
concordo com os companheiros Luiz Carlos de
Oliveira e Isaías Santana. Temos que parar de lero-
lero e ir para as ações. (Pausa)

Boa-noite a todos e a todas que se fazem
presentes no plenário desta Casa a nosso chamado
para estarmos juntos homenageando o Dia da
Consciência Negra em nosso País.

Temos algumas leis que foram feitas no
Governo Lula e no nosso Governo. Uma delas no
início do mandato do Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, foi sancionada a Lei nº 10.639, que
aprovou a inclusão do Dia Nacional da
Consciência Negra no calendário escolar e tornou
obrigatório o ensino da história da cultura afro-
brasileira nas escolas de ensinos fundamental e
médio em todo o País. Até agora nada ou muito
pouco tem sido feito. Se existe algum outro Estado
além do Espírito Santo que aplicou esta lei,
desconhecemos. A outra lei é de 2003 onde o
Presidente da República também implantou a
Secretaria Especial de Políticas de Promoção e
Igualdade Racial, que representa mais um
instrumento que contribui para a desconstrução do
racismo institucional. Também temos visto muito
pouco nesse sentido. Há muito a fazer e é
necessário que haja uma cobrança sistemática dos
movimentos organizados da raça negra, dos
afrodescendentes para que esses momentos de lei
que estão estabelecidos neste País se concretizem
realmente na prática.

Também no nosso Estado foi criada a Lei
nº 7.723, de 16 de janeiro do ano passado, que
institui a política de promoção da igualdade racial
no Espírito Santo, a fim de combater as
desigualdades entre as raças e promover a
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igualdade racial como premissa a ser considerada
no conjunto de forças públicas do Governo do
Estado. Também muito pouco ou praticamente
nada temos visto nessa direção.

Estamos fazendo uso da palavra no dia de
hoje e tínhamos um discurso muito grande e bonito
feito pela nossa assessoria para falar para os
Senhores. Mas, na verdade, o nosso papel não é
fazer os afrodescendentes se emocionarem ou
chorarem, mas encorajá-los e de nos colocar à
disposição do movimento para auxiliá-lo nessa luta
e na cobrança de que essas leis, essas políticas
realmente se efetivem na prática.

Muitas vezes somos muito desorganizados.

E, às vezes, nos perguntamos por que os
municípios combinaram em trazer caravanas, hoje,
esta Casa de Leis poderia estar superlotada de
pessoas de afro-descendentes e, entanto, houve
esse desrespeito. Só podemos classificar que houve
um desrespeito por parte de algumas prefeituras
que deram a palavra de que mandariam as pessoas
afro-descendentes que tivessem oportunidade de
vir a esta sessão solene, e que assim o fizesse com
o auxílio do poder público.

No entanto, não foi disponibilizada a
condução nem nenhum mecanismo que fizesse
com que os nossos convidados do movimento
estivessem junto conosco e ainda avisaram na
última hora.

Fica aqui registrado que isso é preconceito.
Por que exatamente com o Movimento Negro, não
é verdade? Por que esse desrespeito? Será que se
fosse uma outra sessão, com outra natureza, se
faria diferente? Então, registramos nesta sessão
solene o porquê.

No momento em que vemos e sabemos que
passou nesta Casa de Leis a lei n.º 7.723 que visa,
exatamente, combater as desigualdades, essa
desigualdade não pode acontecer, neste momento.

Registramos que temos - Srs. Luiz Carlos
Oliveira; João Batista Cavaglieri; Nego Jorge e
companheiros e companheiras - de ser muito mais
do que reivindicadores mas uns lutadores ferrenhos
desta causa. Abraçamos essa causa e não estamos
como os nossos companheiros de cor, enfronhados
dentro dela porque temos de fazer algumas
escolhas. Gostaríamos que tivesse umas dez
Janetes clonadas para que pudéssemos estar no
Movimento Sindical, no Movimento Estudantil, no
Movimento Contra o Racismo, no Movimento de
Mulheres, no Movimento dos Trabalhadores,
enfim, nos diversos movimentos que precisam de
um trabalho forte e efetivo no nosso Estado, no

nosso país. Mas, infelizmente, não temos como nos
desdobrar e procuramos priorizar a inclusão social,
o Movimento de Mulheres e, em geral, o
Movimento dos Trabalhadores. Não temos como
nos dividir mas nos colocamos à disposição para,
no que for possível, dentro desta Casa de Leis,
auxiliar na luta contra o racismo latente em nosso
país e na luta em favor do crescimento da
dignidade dos afro-descendentes de nosso Estado e
de nosso país. Este é o nosso recado.

Agradecemos a todos que vieram de longe:
meninos e meninas; adolescentes; jovens; do
Município de Pedro Canário, são quase quatro
horas de viagem mas estão nesta sessão solene
porque entendem essa luta; os companheiros e
companheiras do Município de São Mateus que
tiveram de sair mas que estão junto conosco
porque entendem essa luta; os companheiros do
Município de Ibiraçu que precisam de se retirar.
Pedimos licença aos componentes do Grupo
“Estrela da Dança” para que o Grupo de Congo se
apresente primeiro e, em seguida, darem
continuidade porque eles precisam ir, são pessoas
de idade que vieram porque compreendem essa
luta.

Agradecemos também o Sr. Mauro
Natalício, colega nosso, companheiro aposentado
da Companhia Vale do Rio Doce, presente a esta
sessão solene porque compreende nossa luta; o Sr.
Jeiel da Silva, do nosso partido PSB, junto conosco
porque compreende essa luta; a todos os senhores
presentes que junto conosco compreendem e lutam
para que os afro-descendentes tenham os mesmos
deveres mas também os mesmos direitos e as
mesmas oportunidades diante de todos nessa
mesma sociedade, que é a sociedade brasileira.

Agradecemos a todos, um beijo no coração
e que São Benedito nos proteja! (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) - Neste momento, pedimos ao Grupo de
Congo do Município de Ibiraçu, como diz o
mestre: “São Benedito rezou”; e o Grupo de Congo
de Ibiraçu vai cantar

P’ra gente

“Xô, Xô Passarinho; Xô,Xô
Pasará.

Em seguida ao Grupo de
Congo de Ibiraçu realizaremos as
homenagens e, para encerrarmos,
pedimos a gentileza do grupo
Estrela da Dança que dê
continuidade à sua apresentação
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para que façamos um brilhante
encerramento neste dia.

Neste momento
assistiremos à apresentação do
Grupo de Congo, do Município de
Ibiraçu, com a música “Xô, xô
passarinho; xô, xô passará”.

(É feita a apresentação)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Muito obrigada ao grupo de Congo, de São
Pedro da região de Ibiraçu. Obrigada aos seus
organizadores e ao mestre. Que Deus os
acompanhe nessa caminhada até Ibiraçu. Leve um
abraço ao Prefeito Djalma Dório Pignaton, nosso
colega de partido, nosso abraço por ter
disponibilizado a vinda de vocês a esta solenidade.

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convidamos a Srª
Deputada Janete de Sá, proponente dessa Sessão
Solene para recepcionar os homenageados e
entregar os diplomas.

Convido a Srª Poliana Mineli para receber
seu diploma das mãos da Srª Deputada Janete de
Sá e, nesse ínterim passarei à leitura do currículo
da homenageada.

A Srª Poliana Mineli, nascida na
comunidade Quilombola de São Pedro em Ibiraçu.
Hoje é pesquisadora da questão quilombola,
trabalhando em prol da luta pelo reconhecimento
dos territórios de Quilombos. Com apenas
dezessete anos já tem um vasto acúmulo sobre a
questão. Militante do Movimento Negro que desde
pequena já demonstrava empenho em ajudar a
população que vive em seu redor.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª
Gilmara Patrícia dos Santos para receber seu
diploma das mãos da Srª Deputada Janete de Sá e,
nesse ínterim passarei à leitura do currículo da
homenageada.

A Srª Gilmara Patrícia dos Santos, natural
da cidade de Valênça ,Bahia . Professora,
coreógrafa, esteticista e afro-cabelereira. É líder
comunitária no município da Serra, participando de
programas como: saúde da mulher, saúde do
adolescente, saúde da criança, além de participar
de movimentos sociais.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Jeiel
da Silva para receber seu diploma das mãos da Srª
Deputada Janete de Sá e, nesse ínterim passarei à
leitura do currículo da homenageado.

O Sr. Jeiel da Silva, Secretário de
Formação Política do PSB. Micro empresário na
área de Projetos Engenharia e Consultoria. Tem
formação na área de política: Trabalhando o
Imaginário para a Democracia Racial – ministrado
pelo SECUN – ES; integra vários movimentos
populares, destacando como sócio fundador do
instituto espírito-santense de consciência
antidrogas – IESCAD, com a casa de recuperação
na estrada do Xuri em São Mateus.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Wilson
Cardoso da Rocha, Diretor do Sindfer, para receber
o seu diploma das mãos da Srª Deputada Janete de
Sá. (Pausa)

Como o homenageado não pode
comparecer, convido o Sr. João Batista Cavalhiere
para recebê-lo em nome dos Sr. Wilson Cardoso da
Rocha.

(O representante do
homenageado recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Dorival Jeremias, Diretor do Sindfer, para receber
o seu diploma das mãos da Srª Deputada Janete de
Sá. (Pausa)

Como o homenageado não pode
comparecer, convido o Sr. João Batista Cavalhiere
para recebê-lo em nome dos Sr. Dorival Jeremias.

(O representante do
homenageado recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Walace Nascimento Lúcio para receber seu
diploma das mãos da Sra. Deputada Janete de Sá, e
neste ínterim, procederei à leitura do currículo do
homenageado.



Vitória-ES, terça-feira, 22 de novembro de 2005                                                                    Diário do Poder Legislativo - 7142

Natural de Vila Velha/ES, mora em São
Torquato. É coordenador da entidade Nação Zumbi
OJAB (Organização da Juventude Afro-brasileira).
Atualmente é diretor do Centro de Estudo da
Cultura Negra-CECUN e militante do Fórum
Estadual de Entidades Negras.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Antônio Ramos dos Santos para receber seu
diploma das mãos da Sra. Deputada Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Sra.
Nérias Celestino Meireles para receber seu
diploma das mãos da Sra. Deputada Janete de Sá, e
neste ínterim, procederei à leitura do currículo do
homenageada.

Natural de Vila Velha, moradora de São
Torquato. Cabeleireira afro há mais de vinte anos.
Participa do Odorin Dudu, uma organização de
mulheres negras que lutam pela promoção da
igualdade racial. É coordenadora da Nação Zumbi
OJAB (Organização da Juventude Afro-brasileira).

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Sra. Eliane
de Oliveira Souza para receber seu diploma das
mãos da Sra. Deputada Janete de Sá, e neste
ínterim, procederei à leitura do currículo do
homenageada.

Fundadora do Colégio de Mulheres Negras
da Serra e do projeto social Nana Mumes. É
membro do movimento negro do PDT e do
Conselho Municipal da Mulher Serrana.

(A homenageada recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Sidernil Francisco Ferreira para receber seu
diploma das mãos da Sra. Deputada Janete de Sá, e
neste ínterim, procederei à leitura do currículo do
homenageado.

Presidente do PDT de Vila Velha e do
movimento negro do PDT capixaba. Atua como

diretor- presidente da cooperativa habitacional da
Grande Vitória. Reside em Vila Velha, no bairro
Cristóvão Colombo. Faz parte do Conselho de
Ética Regional do Partido Democrático
Trabalhista.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Concedo a palavra à
Sra. Deputada Janete de Sá.

A SRA. PRESIDENTA - (JANETE DE
SÁ) – Ficamos muito emocionada com essas
homenagens.

Agradecemos a funcionária da TV
Assembléia, Ana Paula Garcia, que hoje está
cobrindo conosco este evento. Uma companheira
também afrodescendente, belíssima, muito
competente, que tem espaço garantido nesta Casa
em decorrência de seu profissionalismo.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão convocando os Srs. Deputados
para a próxima, ordinária, e para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:
Discussão única, nos termos do art. 66, §

6º, da Constituição Estadual, do veto parcial aposto
ao Projeto de Lei nº 217/2005. Discussão única,
nos termos do art. 66, § 6º da Constituição
Estadual, do veto total, aposto ao Projeto de Lei
Complementar nº 01/2005. Discussão única, em
regime de urgência, dos Projetos de Lei nºs
328/2005, 344/2005, 343/2005, do Projeto de Lei
Complementar nº 31/2005, Complementar nº
30/2005, do Projeto de Lei nº 345/2005,
Complementar nº 22/2005, Complementar nº
32/2005, 352/2005, do Projeto de Resolução nº
200/2005. Votação adiada, com discussão
encerrada, em 1º turno, da Proposta de Emenda
Constitucional nº 04/2005. Discussão prévia, do
Projeto de Lei nº 195/2005, do Projeto de
Resolução nº 122/2005, de Lei nºs 224/2005,
226/2005, 97/2005, da Proposta de Emenda
Constitucional nº 07/2005. Discussão especial, em
2ª sessão, dos Projetos de Lei nºs 284/2005,
287/2005 e 321/2005.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão as dezenove horas e
quarenta e cinco minutos.
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 
 
MENSAGEM N° 255/2005 
 
Vitória, 16 de novembro de 2005. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Encaminho a apreciação dessa Assembléia 
Legislativa, o Anexo Projeto de Lei Complementar, 
propondo a alteração no plano de cargos e 
vencimentos dos servidores da Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo – JUCEES. 
 A JUCEES ao atuar na execução e 
administração dos serviços de Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins, torna-se um 
órgão indispensável para o desenvolvimento do 
Estado do Espírito Santo, priorizando o atendimento 
às demandas da sociedade capixaba e da economia 
estadual. 
 Com este foco de atuação peculiar, verificou-
se a necessidade de rever sua capacidade funcional e, 
principalmente, o seu quadro de pessoal efetivo, 
tendo em vista que o modelo remuneratório e a 
estrutura de cargos vigentes foram organizados sem 
observar as atividades e responsabilidades 
desenvolvidas pelo servidores, inclusive em relação 
às novas ferramentas tecnológicas. 
 Assim sendo, foi necessário desenvolver um 
modelo que contemplasse o passado, o presente e o 
futuro, razão pela qual proponho a criação de novos 
cargos, compatíveis com o momento e a extensão dos 
cargos atuais quando da vacância. 
 No mesmo sentido, houve-se por bem 
instituir duas tabelas de vencimentos. Uma para 
enquadrar os atuais servidores, sem que ocorresse 
redução salarial, vedada pela Constituição Federal, e 
uma segunda tabela destinada aos futuros. 
 O novo plano de cargos e vencimentos 
oportunizará aos servidores crescimento de padrão de 
vencimento, de forma periódica, a partir de avaliação 
de desempenho individual, proporcionando sua 
evolução dentro do Órgão. 
 Com a aprovação do presente projeto 
objetivamos dotar aquela Autarquia de ferramentas 
eficazes de gestão. E essas, quando aprovadas e 
implantadas, irão oferecer resultados satisfatórios à 
administração estadual, aos órgãos parceiros e, 
principalmente, a população capixaba. 
 Diante do exposto, conto com apoio de V. 
Exa., e Ilustres Pares para a aprovação deste Projeto 
de Lei. 
 
 Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
35/2005 

 
Dispõe sobre o Plano de Cargos e 
Vencimentos dos Servidores 
públicos da Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo – JUCEES 
e dá outras providências. 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, 

DIRETRIZES E OBJETIVOS 
 

 Art. 1° Esta lei complementar dispõe sobre a 
instituição do Plano de Cargos e Vencimentos dos 
servidores públicos da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo – JUCEES, fundamentado nas 
diretrizes de: 
 
 I – qualidade e produtividade dos serviços 
públicos prestados; 
 II - valorização do servidor; 
 III – qualificação profissional; 
 IV - crescimento funcional baseado no 
mérito próprio; 
 V – quantitativo restrito à estrutura 
organizacional. 
 
 Art. 2° São objetivos do Plano de Cargos e 
Vencimentos dos servidores públicos da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo: 
 
 I - estruturar os cargos públicos e 
vencimentos, em consonância com o valor relativo 
interno das atividades, responsabilidades e 
autoridade; 
 II – estabelecer amplitudes salariais que 
permitam ao servidor a possibilidade de progressão 
salarial; 
 III - orientar as atividades de recrutamento e 
seleção, fornecendo os elementos necessários à 
elaboração das estratégias e instrumentos de seleção; 
 IV – orientar as atividades dos programas de 
desenvolvimento de recursos humanos, visando o 
constante aperfeiçoamento dos servidores. 
 

CAPÍTULO II 
DOS CONCEITOS BÁSICOS 

 
 Art. 3° Para os efeitos desta lei 
complementar considera-se: 
 
 I – cargo: conjunto de atribuições 
semelhantes quanto à natureza do trabalho, níveis de 
complexidade e responsabilidade reunidas sob uma 
mesma denominação; 
 
 II – função: conjunto de atribuições 
conferidas a um cargo; 
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 III – cargo em comissão: cargos a ser 
provido em caráter transitório para função de direção, 
chefia e assessoramento; 
 IV – nível: referência numérica de cada um 
dos valores da faixa salarial de cada cargo a que 
corresponde um determinado vencimento; 
 V – referência salarial: valor correspondente 
a uma determinada posição na tabela de vencimentos; 
 VI – vencimento: retribuição pecuniária pelo 
exercício de cargo público, com valor fixado em lei, 
sendo vedada a sua vinculação ou equiparação, 
conforme o disposto no inciso XIII do art. 37 da 
Constituição Federal; 
 VII – progressão: passagem de um padrão 
salarial para outro superior, dentro do mesmo cargo; 
 VIII – enquadramento: ato que oficializa a 
mudança funcional na carreira do servidor; 
 IX – avaliação de desempenho individual: 
instrumento de aferição do desempenho individual e 
do potencial do servidor. 
 

CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS, 

VENCIMENTOS 
E CARGA HORÁRIA 

 
 Art. 4° Os cargos efetivos estão agrupados, 
segundo a natureza das atividades e dos objetivos da 
JUCEES, níveis de escolaridade e qualificação 
profissional. 
 
 Art. 5° Ficam criados os cargos efetivos de 
Técnico de Registro Empresarial, Técnico 
Administrativo, Analista de Registro Empresarial, 
Analista de Gestão e Desenvolvimento e Procurador. 
 
 § 1° O Quadro de Cargos efetivos, requisitos, 
atribuições e respectivo quantitativo é o constante do 
Anexo I. 
 
 § 2° A Tabela de Vencimentos para os cargos 
criados no caput deste artigo é a constante do Anexo 
II. 
  
 Art. 6° A carga horária de trabalho dos 
servidores da JUCEES é de 40 (quarenta) horas 
semanais, para os ocupantes dos cargos efetivos e 
para os ocupantes de cargos comissionados. 
  
 Art. 7° Fica determinada, na vacância, a 
extinção dos cargos criados pelo Decreto n° 2.704-N, 
de 14 de setembro de 1988, relacionados no Anexo 
III. 
 
 § 1º Aos servidores efetivos que ingressaram 
na JUCEES até a data da publicação desta lei, fica 
garantido o cumprimento de carga horária de trabalho 
de 30 (trinta) horas semanais. 
 

§ 2º A Tabela de Vencimentos para os cargos 
mencionados no caput deste artigo é a constante do 
Anexo IV. 

 
§ 3º Os servidores ocupantes dos cargos 

relacionados no Anexo III, serão enquadrados na 
Tabela de Vencimentos prevista no Anexo IV, § 2º, 
ambos deste artigo, observando a irredutibilidade 
salarial, no vencimento imediatamente superior ao 
percebido na data de vigência desta Lei 
Complementar. 

 
§ 4º O enquadramento a que se refere o § 3º 

será publicado no Diário Oficial do Estado, por Ato 
do Presidente da Junta Comercial, vigorando a partir 
de 01 de janeiro de 2006. 

 
Art. 8º. Aplica-se aos aposentados da 

JUCEES, ex-ocupantes de cargos relacionados no 
Anexo III, as disposições contidas no artigo 7º desta 
Lei Complementar. 

 
CAPÍTULO IV 

DO PROVIMENTO 
 

Art. 9º. Os cargos de provimento efetivo do 
quadro de pessoal da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo serão providos, mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos, na forma 
estabelecida na Constituição da República Federativa 
do Brasil e no Estatuto do Servidor Público Civil do 
Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 10. O ingresso nos cargos de 

provimento efetivo será sempre no primeiro nível 
inicial do cargo. 

 
Art. 11. Os candidatos aprovados em 

concurso público cumprirão o estágio probatório 
constitucional, na forma definida no Estatuto do 
Servidor Público Civil do Estado do Espírito Santo e 
deverão atender às regras específicas estabelecidas no 
regulamento desta Lei Complementar. 

 
CAPÍTULO V 

DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 

Art. 12 O Desenvolvimento funcional do 
servidor ocorrerá por meio da progressão funcional 
quando da mudança de nível no mesmo cargo. 

 
Art. 13. O processo de progressão ocorrerá a 

cada 02 anos e será realizado por meio de Avaliação 
de Desempenho Individual na forma do regulamento. 

 
SEÇÃO I 

DA PROGRESSÃO 
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Art. 14. A progressão é a passagem de um 
padrão de vencimento para outro imediatamente 
superior, dentro do mesmo cargo. 

 
Art. 15. A progressão dar-se-á no interstício 

de dois anos, resultante da obtenção de um número 
mínimo de pontos na avaliação de desempenho 
individual, na forma do estabelecido no regulamento 
desta Lei Complementar. 

 
§ 1º Os pontos que excederem ao máximo 

estipulado no regulamento desta Lei Complementar 
serão anulados, ficando proibida a acumulação para 
os processos de desenvolvimento subseqüentes. 

 
§ 2º A progressão horizontal não poderá 

ocorrer durante o estágio probatório constitucional do 
servidor. 

 
§ 3º Será interrompida a contagem do 

interstício previsto no caput deste artigo, quando o 
servidor afastar-se do exercício do cargo em virtude 
de: 

I – penalidade disciplinar prevista no 
Estatuto do Servidor Público do Estado do Espírito 
Santo; 

II - falta injustificada; 
III -  licença para trato de interesses 

particulares; 
IV - licença por motivo de deslocamento do 

cônjuge ou companheiro, quando superiores a 30 
(trinta) dias ininterruptos ou não; 

V – licença para trato de saúde superior a 60 
(sessenta) dias, ininterruptos ou não, no período de 
avaliação; 

VI - licença para atividade política eleitoral; 
VII – afastamento para exercício de mandato 

eletivo nos termos do art. 38 e seus incisos da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

VIII - suspensão disciplinar, decorrente de 
conclusão de processo administrativo disciplinar; 

IX – estar à disposição de outro órgão e/ou 
poder, nas esferas municipal, estadual ou federal, 
com ou sem ressarcimento financeiro; 

X - prisão mediante sentença transitada em 
julgado. 

 
§ 4º A interrupção da contagem do interstício 

de que trata o § 3º deste artigo determinará o reinício 
da contagem a partir da data do término do 
afastamento. 

 
SEÇÃO II 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
INDIVIDUAL 

 
Art. 16. O processo de avaliação individual 

observará os seguintes critérios, além dos específicos, 
estabelecidos no regulamento desta Lei 
Complementar; 

I - integrar o Quadro do Serviço Civil da 
Junta Comercial; 

II – estar executando as atribuições do cargo, 
inclusive nos casos de exercício de cargo em 
comissão e afastamento para o exercício de mandato 
sindical. 
 

SEÇÃO III 
DOS FATORES DE AVALIAÇÃO 

 
Art. 17. O servidor será avaliado a cada 

semestre que antecede a progressão, mediante os 
seguintes fatores: 

 
I – qualidade e produtividade; 
II – tempestividade do trabalho; 
III – dedicação e compromisso para com a 

instituição; 
IV - criatividade e iniciativa; 
V - relacionamento pessoal e comunicação; 
VI - conhecimento do trabalho e 

autodesenvolvimento. 
 
Art. 18 . O fator desempenho corresponde 

aos resultados obtidos pelo servidor na execução de 
suas atribuições, medidos através dos fatores de 
avaliação. 
 

§ 1º Cada fator possui um quantitativo de 
pontos que determina o desempenho do servidor no 
período. 

 
§ 2º A avaliação de desempenho é efetuada 

pela chefia imediata, com o acompanhamento e 
conhecimento do servidor avaliado. 

 
§ 3º Os formulários para a realização da 

Avaliação de Desempenho Individual serão definidos 
no regulamento desta Lei Complementar. 

 
SEÇÃO IV 

DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE 
DESMPENHO 

 
 Art. 19. Fica criado o Comitê de Avaliação 
de Desempenho, com a competência de gerenciar os 
processos de progressão por meio de avaliação de 
desempenho; de avaliação do estágio probatório para 
confirmação no cargo efetivo. 
 
 Art. 20. Integram o Comitê de Avaliação de 
Desempenho: 
 
 I – 2 (dois) servidores de livre escolha do 
Presidente da Junta Comercial, sendo um deles 
designados coordenador; 
 II – um representante dos servidores da 
JUCEES.  
 

CAPÍTULO VI 
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DO ENQUADRAMENTO 
 
 Art. 21. O processo de desenvolvimento é 
concluído com o enquadramento do servidor na nova 
situação, autorizada pelo Presidente da JUCEES, 
mediante Ato de Enquadramento a ser publicado, de 
acordo com o resultado obtido pelo servidor no 
Processo de Avaliação. 
 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
 Art. 22. O primeiro processo de progressão 
ocorrerá em 2 (dois) anos a partir da vigência do 
enquadramento mencionado nos § 3º e § 4º do artigo 
7º desta Lei Complementar. 
 

Art. 23. As despesas decorrentes da 
execução desta Lei Complementar correrão à conta 
das dotações orçamentárias próprias, que serão 
suplementadas, se necessário. 
 
 Art. 24. Esta Lei complementar entra em 
vigor da data de sua publicação. 
 
 Art. 25. Revoga-se o Decreto nº 2.704-N, de 
14 de setembro de 1988. 
 
ANEXO I 
Tabela de Cargos Efetivos criados a que se refere o § 1º do Art. 5º 
 

CARGO 
PÚBLICO 

REQUISI
TO ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

REFERÊNCIA QUANTI
TATIVO 

 
 
 
 
 
Técnico 
de 
Registro 
Empresari
al 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ensino 
Médio 

Prestar informações técnicas 
previamente definidas aos usuários da 
instituição; auxiliar os Analistas de 
Registro Empresarial no levantamento 
de informações que subsidiem pareceres 
e relatórios; atender os clientes da 
JUCEES; realizar pesquisas em 
processos de registro Empresarial e 
atividades afins; participar de 
levantamentos de dados para elaboração 
de estatísticas na área de Registro 
Empresarial e atividades afins, executar 
outras atividades administrativas e 
logísticas, de nível intermediário, 
relativas ao exercício das competências 
constitucionais e legais da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo – 
JUCEES. 

 
 
 
 
 
 

JCNM 

 
 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 
 
 
 
Técnico 
Administr
ativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ensino 
Médio 

Prestar Assistência técnica-
administrativa nas áreas de registro 
empresarial, recursos humanos, 
administração geral, informática, 
finanças, orçamento, patrimônio, 
almoxarifado etc,; redigir documentos, 
efetuar cálculos diversos; prestar 
informações relativas à área de atuação; 
colaborar no levantamento de dados e 
elaboração de relatórios, realizar 
serviços de digitação, proceder à 
manutenção e atualização de dados; 
providenciar relatórios estatísticos; 
realizar pesquisas de dados 
informatizados, atendimento ao público; 
executar outras atividades 
administrativas e logísticas, de nível 
intermediário, relativas aos exercício das 
competências constitucionais e legais da 
Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo – JUCEES 

 
 
 
 
 
 
 

JCNM 

 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
Analista 
de 
Registro 
Empresa-
rial 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Graduação 

Analisar e emitir parecer nos processos 
de abertura e arquivamento de empresas 
e demais atividades afins na área de 
registro empresarial; prestar orientações 
técnicas na formação de processos de 
abertura e arquivamento do Registro de 
Empresas; propor adequação de rotinas 
de trabalho visando à melhoria do 
atendimento aos clientes; elaborar 
manuais de orientação ao cliente, 
executar outras atividades 
administrativas e logísticas, de nível 
superior, relativas ao exercício das 
competências constitucionais e legais a 
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cargo da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo – JUCEES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analista 
de Gestão 
e 
Desenvol-
vimento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graduação 

Na Função de Tecnologia da 
Informação: Elaborar projetos para a 
Gestão de Informática; elaborar planos 
para o acompanhamento da produção 
dos serviços da informática; analisar os 
planos de produção de serviços 
identificando os pontos de sobrecarga e 
apresentando soluções para adequação e 
balanceamento do ambiente produtivo; 
coordenar a execução do plano de 
produção e prestação de serviços, 
analisando desvios operacionais e 
interagindo para a correção destes, 
efetuar avaliação dos serviços, recursos e 
processos produtivos, definindo ou 
propondo medidas para a melhoria da 
segurança, qualidade e produtividade; 
acompanhar a instalação de recursos de 
hardware, software e sistemas 
aplicativos no ambiente produtivo, 
analisando os impactos das mudanças 
efetuadas; desenvolver e coordenar 
projetos metodologias, sistemáticas 
elaborar normas e procedimentos 
relativos aos processos de produção e 
prestação de serviços, analisar o 
comportamento dos serviços e 
estabelecer padrões para a produção e 
prestação de serviços; prestar 
assessoramento técnico no que se refere 
a prazos, níveis de serviço e 
dimensionamento de recursos relativos à 
implementações de sistemas; outras 
atividades correlatas. 
Na Função de Recursos Humanos: 
Desenvolver programas de capacitação e 
desenvolvimento e de avaliação de 
desempenho dos servidores; elaborar 
planos de carreira; avaliar e sugerir 
programas de benefícios, acompanhar e 
sugerir alterações na política 
remuneratória, desenvolver e 
implementar programas de 
acompanhamento de adaptação dos 
servidores integrantes do quadro da 
instituição; monitorar a implementação e 
alterações necessárias na estrutura da 
instituição; outras atividades correlatas. 
Na Função de Planejamento e 
Orçamento: consolidar o planejamento 
anual da instituição; elaborar os 
balanços, balancetes e projeções de 
custos dos projetos; elaborar o 
orçamento anual e suas alterações 
posteriores; acompanhar a 
implementação dos projetos, o alcance 
das metas estabelecidas promovendo a 
adequação quando necessário; elaborar 
estudos de viabilidade econômica; 
executar outras atividades 
administrativas e logísticas, de nível 
superior, relativas ao exercício das 
competências constitucionais e legais a 
cargo da Junta Comercial do Estado do 
Espírito Santo – JUCEES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JCNS-I 
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Continuação do Anexo I – Tabela de Cargos 
Efetivos criados a que se refere o § 1º do Art. 5º. 
 

CARGO 
PÚBLICO 

REQUISITO ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS REFERÊNCIA QUANTI
TATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
Procurado
r 

 
 
 
 
 
 
 
Graduação 
e Inscrição 
na Ordem 
dos 
Advogados 

Prestar orientação e assistência jurídica 
em assuntos relativos às questões 
tributárias, fiscais, cíveis, empresarial e 
outras necessárias ao Plenário; analisar e 
emitir pareceres de natureza jurídica 
quando solicitado ou por iniciativa 
própria; elaborar normas ou disposições 
legais e executivas que visem ao 
aperfeiçoamento dos serviços de registro 
de empresas e afins; acompanhar o 
andamento de processos e participar de 
audiências; postular a qualquer órgão do 
Poder Judiciário; participar de 
audiências; elaborar e interpretar 
contratos; executar outras atividades 
jurídicas e logísticas de nível superior, 
relativas ao exercício das competências 
constitucionais e legais a cargo da Junta 
Comercial do Estado do Espírito Santo – 
JUCEES. 

 
 
 
 
 
 
 

JCNS-II 

 
 
 
 
 
 
 

02 

Total  Total                                                                        79 

 
(*)Anexo II a que se refere o § 2º do Art. 5º. 
 
 
(**) ANEXO III 
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Cargos a serem extintos na vacância a que se 
refere o “caput” do Art. 7º. 
 
 
(***)Anexo IV – Tabela de Vencimentos a que se 
refere o § 2º do Art. 7º, com Jornada de Trabalho 
de 30 horas semanais. 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE 

DESPESAS 
 

Projeto de Lei Complementar que 
institui o Plano de Cargos e 
Vencimentos dos Servidores 
públicos da Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo – JUCEES 

 
 Em atendimento à Lei 
Complementar nº 101/2000, declaro que o 
aumento da despesa, conforme estimativa anexa, 
tem adequação orçamentária e financeira com a 
lei orçamentária anual e compatibilidade com o 
plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
 Em, 14 de novembro de 2005. 
 

PAULO CESAR BRUSQUI DE ALMEIDA 
Presidente da Junta Comercial do Estado do 

Espírito Santo  
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Projeto de Lei Complementar que institui o Plano de Cargos e 
Vencimentos dos Servidores públicos da Junta Comercial do 
Estado do Espírito Santo - JUCEES 
 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 

 
ESPECIFICAÇÃO 2006 2007 2008 
ENQUADRAMENTO 23.202,53   
PROMOÇÃO   45.032,13 
IMPACTO 23.202,53  45.032,13 
 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA 
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO 
LIMITE DE PESSOAL DEFINIDO PELA LRF 

 
 Declaramos para os devidos fins, que o 
Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, 

atendeu o limite definido na alínea c, inciso II, art. 
20 da Lei Complementar nº 101 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal de 04.05.2000, no tocante 

à despesa total com pessoal apurou-se um 
percentual de 32,37% relativo ao período 

compreendido entre Setembro de 2004 até Agosto 
de 2005, conforme publicado em 30 de Setembro 
de 2005 no Diário Oficial do Estado do Espírito 

Santo. 
 
 Vitória, 13 de outubro de 2005. 
 

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS 
Gerente de Contabilidade 

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Fazenda 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER EXECUTIVO 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
SETEMBRO/2004 A AGOSTO/2005 

 
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”- Anexo I R$ Milhares 

DESPESA LIQUIDADA DESPESA COM PESSOAL SET/04 A AGO/05 
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I) 1.521.692

Pessoal Ativo 1.505.579
Pessoal Inativo e Pensionistas 754.859
Pessoal das Empresas Estatais dependentes 4.888
(-) despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) 743.635

Indenizações por demissão e Incentivos à 
Demissão Voluntária (9)
Decorrente de Decisão Judicial 9.641
Despesas de Exercícios Anteriores 5.555
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 725.720
Contribuições para despesa com Pessoal das 
Empresas Estatais Dependentes 2.729

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 
DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º 
da LRF) (II) 31.481
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹ -

Contribuições Patronais -
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS 
DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (IV) = (I + II + 
III) 1.553.173
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 4.798.652
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA 
FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a 
RCL (VI) = [(IV/V) * 100)] 32,37%
LIMITE MÁXIMO (Inciso I, II e III, art. 20 da LRF) – 
49,00% 2.351.340
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) – 
46,55% 2.233.773

FONTE SIAFEM/GECON/SEFAZ 
 
1 Valores referentes à movimentação financeira concedida 
ao RPPS relativos à contribuição patronal. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
1 – O valor apurado de R$ 5.554.903,24, na conta contábil 
3319092XX – “Despesas de Exerc. Anteriores”, não foi 
considerado para efeito do calculo da despesa com pessoal, 
uma vez que a referida despesa pertence ao período 
anterior ao da apuração a que se refere o inciso IV, do § 1º 
do art. 19 da LRF. 
 
2 – Para apuração da Receita Corrente Líquida, não foi 
considerado o valor de R$ 7.671.545,29, registrado na 
contabilidade, na conta contábil “Receitas Classificar”, 
tendo em vista a não identificação de sua natureza, até a 
presente data. 
 
3 – No montante da Despesa Líquida com Pessoal, não 
está sendo, considerado os Inativos dos Outros Poderes 
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que adquiriram essa situação anteriormente a Lei 
Complementar 101/2000, de 04.05.2000. 
 
4 – O valor negativo na especificação indenizações por 
Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária é referente a 
estorno da despesa nos meses de Setembro (R$ 8.952,39) e 
Outubro (R$ 255,46) de 2004. 
 

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS 
Gerente de Contabilidade/SEFAZ 
Contadora CRC ES nº 008066/0-9 

 
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Auditor Geral do Estado 
 

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA 

Secretário de Estado da Fazenda 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA 

ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE 
SOCIAL 

SETEMBRO/2004 A AGOSTO/2005 

 
 
 

LRF, art. 53, inciso I – Anexo III                              R$ Milhares 
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESPECIFI 

CAÇÃO Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 Mai/05 Jun/05 Jul/05 Ago/05 
TOTAL 

(ULT. 12 M) 
PREVISÃO 

ATUALIZADA 
2005 

RECEITAS 
CORRENT
ES (I) 

475.721 529.261 543.983 723.189 533.653 579.798 673.051 630.777 627.103 611.599 612.185 613.283 7.153.603 6.689.667 

Receita 
Tributária 

335.430 367.345 375.025 422.054 381.497 402.382 430.452 429.748 402.900 417.969 406.818 400.339 4.771.959 4.070.469 

ICMS 308.046 338.205 335.903 370.428 362.874 343.990 350.243 388.842 373.683 385.112 377.005 359.490 4.293.822 3.646.859 
IPVA 2.038 2.111 2.586 2.257 5.834 32.970 46.463 17.631 6.998 4.797 3.918 3.741 131.344 117.844 
Outras 
Receitas 
Tributárias 

25.345 27.028 36.535 49.369 12.789 25.422 33.745 23.275 22.220 28.060 25.895 37.108 346.793 305.766 

Receita de 
Contribuiçõe
s 

39.867 42.967 56.054 131.768 11.721 44.696 66.779 63.061 65.503 53.020 57.085 61.723 694.245 818.705 

Receita 
Patrimonial 

7.112 7.582 7.418 9.731 8.581 5.307 14.895 11.595 13.968 15.993 15.653 17.153 134.988 86.749 

Receita 
Agropecuária 

92 72 54 326 22 12 22 18 23 80 30 28 780 597 

Receita 
Industrial 

816 754 712 876 552 463 817 834 954 771 929 1.117 9.595 8.340 

Receita 
Serviços 

1.067 1.007 993 1.631 20.400 18.714 19.397 17.318 16.009 21.227 17.441 21.503 156.707 39.803 

Transferênci
as Correntes 

55.992 71.267 67.551 96.011 77.748 63.705 61.308 71.564 75.601 65.221 63.248 72.325 841.541 1.209.159 

Cota-Parte 
do FPE 

27.108 29.010 28.920 35.694 40.135 35.134 33.696 36.584 41.293 40.006 32.852 33.799 414.233 399.343 

Transferênci
as da LC 
87/1996 

9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 108.715 186.511 

Outras 
transferência
s Correntes 

19.824 33.198 29.571 51.257 28.554 19.511 18.553 25.920 25.248 16.155 21.337 29.466 318.594 623.305 

Outras 
Receitas 
Correntes 

35.282 34.182 36.116 59.642 33.132 44.454 79.383 36.639 52.145 37.317 50.947 39.057 538.295 455.845 

Cota Parte do 
FUNDEF 

25.956 26.557 25.821 34.000 25.637 27.710 29.582 29.987 29.745 30.362 30.256 29.984 346.597 311.458 

Outras 9.326 7.625 9.295 25.642 7.495 16.744 49.801 6.652 22.400 6.955 20.690 9.074 191.698 144.388 
Receitas das 
Empresas 
Estatais 
Dependentes 

61 4.085 60 1.150 - 64 - - - - 34 37 5.492 - 

DEDUÇÕE
S (II) 

152.509 166.710 182.496 266.853 150.030 192.333 216.914 219.927 209.911 198.590 202.779 195.897 2.354.951 2.271.059 

Transferênci
as 
Constitucion
ais Legais 

81.217 88.853 91.637 96.752 98.944 108.460 111.207 114.627 101.433 103.884 104.703 95.254 1.196.972 1.026.815 

Contrib. 
Plano Seg. 
Social 
Servidor 

39.582 42.769 55.855 131.436 11.721 44.696 66.323 62.867 65.095 52.836 56.568 61.537 691.317 812.367 

Servidor 7.060 5.274 8.680 21.998 3.144 8.069 12.832 3.156 10.361 7.763 8.931 7.082 104.350 109.825 
Patronal 32.522 37.495 47.206 109.438 8.577 36.627 53.491 59.711 54.735 45.074 47.637 54.455 586.967 702.541 
Contrib. p/ 
Custeio 
Pensões 
Militares 

- - - - - - - - - - - - - - 

Compensaçã
o Financ. 
Entre 
Regimes 
Previd. 

285 198 168 336 - - 456 193 407 184 517 186 2.931 4.227 

Dedução de 
receita para 
Formação do 
FUNDEF 

31.425 34.890 34.805 38.328 39.365 39.177 38.928 42.240 42.975 41.686 40.991 38.920 463.732 427.650 

RECEITA 
CORRENT 
E LÍQUIDA 
(I – II) 

323.211 362.551 361.487 456.336 383.623 387.465 456.137 410.850 417.192 413.009 409.406 417.385 4.798.652 4.418.608 

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ 
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NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
1 – O relatório foi elaborado não considerando o 
valor de R$ 7.671.545,29 registrado no Passivo 
Financeiro, na conta contábil “Receita a Classificar”, 
tendo em vista a não identificação de sua natureza até 
esta data. 
 
2 – No período de setembro de 2004 a agosto de 
2005 a receita de IRRF (conta 198270100 transf. 
IRRF – Desc. Servidores) encontra-se incluída no 
montante de R$ 177.834.862,48. 
 
3 – Na linha “Servidor” foram acrescidos os valores 
descrito abaixo relativo a “Contribuição S/ 
Complementação de Aposentadoria e Pensão” (conta 
412102913): 

a) set/2004 – R$ 2.248,66 
b) out/2004 – R$ 50.761,25 
c) nov/2004 – R$ 88.021,98 
d) dez/2004 – R$ 4.956,93 
e) fev/2005 – R$ 2.169,92 
f) jul/2005 – R$ 3.816,80 
g) ago/2005 – R$ 3.795,44 
 

4 – De acordo com o Manual da Execução 
Orçamentária de 2004 a especificação Deduções (II) 
Contrib. Plano Seg. Social e Outras Contribuições 
Sociais, tiveram as seguintes incorporações: 

a) Contrib. dos Trabalhadores p/ Segur. Social 
para a especificação Servidor. 

b) Contrib. dos Empregadores p/ Segur. Social e 
Contrib. De 1% do Empregador p/ 
FUNDASPES e Outras Contribuições 
Sociais para a especificação Patronal. 

 
5 – A especificação Contribuição Patronal conforme 
a Portaria nº 471 de 31/ago/04, 4ª Edição do Manual 
de Elaboração do RREO foi excluída, porém a 
mesma até a presente data é contabilizada 
orçamentariamente. 
 

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS 
Gerente de Contabilidade/SEFAZ 
Contadora CRC ES nº 008066/0-9 

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
MENSAGEM N° 256/2005 
 
Vitória, 16 de novembro de 2005. 
 
Senhor Presidente: 
 
 Encaminho a apreciação dessa Assembléia 
Legislativa, o anexo Projeto de Lei Complementar, 
propondo alterações no plano de cargos e 
vencimentos dos servidores do Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF. 
 A estrutura da Tabela de Vencimentos 
vigente no IDAF, composta de 67 referências, nas 

quais são enquadrados os servidores a partir de 
determinada escala, torna complexa a administração 
do desenvolvimento funcional e remuneratório, pois 
há uma vinculação indireta entre os cargos. 
 Esse modelo dificulta a reestruturação da 
tabela de vencimentos, razão por que proponho 
estabelecer tabelas distintas para cada grupo de 
cargos, permitindo uma maior mobilidade na gestão e 
definição do modelo remuneratório. 
 Outro ponto relevante que necessita ser 
destacado, diz respeito à diferença entre as 
referências, que na atual tabela corresponde a 4,5%, o 
que inviabiliza o processo de promoção, tendo em 
vista que a Lei Complementar n° 245/02 limita em 
2% o aumento das despesas de um ano para o outro. 
Assim, o interstício foi reduzido para 2%. 
 Essa medida permitirá que os vencimentos 
iniciais sejam aumentados, possibilitando tornar 
atrativos os futuros concursos que deverão ser 
autorizados para o IDAF. 
 Diante do exposto, conto com apoio de 
V.Exa., e Ilustres Pares para a aprovação deste 
Projeto de Lei. 
 
Atenciosamente 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

36/2005 
Altera a redação dos Anexos II e IV da Lei 
Complementar n° 245, de 27 de junho de 

2002, e dá outras providências. 
 
 Art. 1° O Anexo II a que se refere o artigo 8° 
da Lei Complementar n° 245, de 27 de junho de 
2002, passa a vigorar com a redação constante do 
Anexo I, que integra a presente lei complementar. 
 
 Art. 2° O Anexo IV a que se refere o artigo 
13 da Lei Complementar 245, de 27 de junho de 
2002, passa a vigorar com a redação constante do 
Anexo II, que integra a presente lei complementar. 
 
 Art. 3° Os servidores serão enquadrados 
automaticamente na nova Tabela de Vencimentos, 
conforme a tabela de equivalência das referências 
salariais, Anexo III, que integra a presente lei 
complementar. 
 
 Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação 
desta lei complementar correrão à conta de dotações 
próprias prevista no orçamento do IDAF. 
 
 Art. 5° Esta lei complementar entra em vigor 
na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir de 01 de janeiro de 2006. 
 
ANEXO I -  a que se refere o art. 1º. 
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Anexo II a que se refere o art. 8º da Lei Complementar 
245/2002 

Quadro de pessoal do IDAF 
 

GRUPO 
OCUPACIONAL CARGOS NÍVEL ESCOLARIDADE REFER

ÊNCIA 
QUANT 

I Ensino Fundamental 
incompleto 

A1 a A40 22 

II Ensino Fundamental B1 a B40 30 

SERVIÇOS 
AUXILIARES 

AUXILIAR 
DE 

SERVIÇOS 
III Ensino Médio C1 a C40 30 
I Ensino Médio C1 a C40 150 
II Ensino Médio 

Técnico 
D1 a D40 12 

SUPORTE 
ADMINIST

RATIVO 
III Superior F1 a F40 9 

APOIO 
TÉCNICO 

ADMINISTRAT
IVO 

SUPORTE 
TÉCNICO 

ÚNICO Superior F1 a F40 12 

I Ensino Médio E1 a E40 15 TÉCNICO 
EM 

CARTOGR
AFIA 

II Superior F1 a F40 6 

I Ensino Médio 
Técnico 

E1 a E40 87 TÉCNICO 
EM 

RECURSOS 
NATURAIS 

II Superior F1 a F40 40 

TÉCNICO 
EM 

DESENVOL
VIMENTO 
FUNDIÁRI

O 

ÚNICO Superior F1 a F40 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINALÍSTICO 

TÉCNICO 
EM 

I Ensino Médio 
Técnico 

E1 a E40 10 

LABORAT
ÓRIO 

II Superior F1 a F40 5 

I Ensino Médio 
Técnico 

E1 a E40 40 TÉCNICO 
EM 

II Superior F1 a F40 70 

I Ensino Médio 
Técnico 

E1 a E40 40 

 

TÉCNICO 
EM 

II Superior F1 a F40 26 

TOTAL     622 

 
 
Anexo II – a que se refere o art. 2º 
 

Anexo IV a que se refere o art. 13 da lei 
Complementar 245/2002 

 
TABELAS DE VENCIMENTOS DOS CARGOS 

EFETIVOS 
 

 
 

Auxiliar de Serviços I 
  

Auxiliar de Serviços II 
 

Auxiliar de Serviços III e 
Suporte Administrativo I 

REFERÊNCIA VENCIMENTO  REFERÊNCIA VENCIMENTO REFERÊNCIA VENCIMENTO 
A  1 345,00  B  1 520,00 C  1 754,00 
A  2 351,90  B  2 530,40 C  2 769,08 
A  3 358,94  B  3 541,01 C  3 784,46 
A  4 366,12  B  4 551,83 C  4 800,15 
A  5 373,44  B 5 562,86 C  5 816,15 
A  6 380,91  B  6 574,12 C  6 832,48 
A  7 388,53  B  7 585,60 C  7 849,13 
A  8 396,30  B  8 597,32 C  8 866,11 
A  9 404,22  B  9 609,26 C  9 883,43 
A 10 412,31  B 10 621,45 C 10 901,10 
A 11 420,55  B 11 633,88 C 11 919,12 
A 12 428,96  B 12 646,55 C 12 937,50 
A 13 437,54  B 13 659,49 C 13 956,25 
A 14 446,29  B 14 672,68 C 14 975,38 
A 15 455,22  B 15 686,13 C 15 994,89 
A 16 464,32  B 16 699,85 C 16 1.014,78 
A 17 473,61  B 17 713,85 C 17 1.035,08 
A 18 483,08  B 18 728,13 C 18 1.055,78 
A 19 492,74  B 19 742,69 C 19 1.076,90 
A 20 502,60  B 20 757,54 C 20 1.098,44 
A 21 512,65  B 21 772,69 C 21 1.120,40 
A 22 522,90  B 22 788,15 C 22 1.142,81 
A 23 533,36  B 23 803,91 C 23 1.165,67 
A 24 544,03  B 24 819,99 C 24 1.188,98 
A 25 554,91  B 25 836,39 C 25 1.212,76 
A 26 566,01  B 26 853,12 C 26 1.237,02 
A 27 577,33  B 27 870,18 C 27 1.261,76 
A 28 588,88  B 28 887,58 C 28 1.286,99 
A 29 600,65  B 29 905,33 C 29 1.312,73 
A 30 612,67  B 30 923,44 C 30 1.338,99 
A 31 624,92  B 31 941,91 C 31 1.365,77 
A 32 637,42  B 32 960,75 C 32 1.393,08 
A 33 650,17  B 33 979,96 C 33 1.420,94 
A 34 663,17  B 34 999,56 C 34 1.449,36 
A 35 676,43  B 35 1.019,55 C 35 1.478,35 
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A 36 689,96  B 36 1.039,94 C 36 1.507,92 
A 37 703,76  B 37 1.060,74 C 37 1.538,08 
A 38 717,84  B 38 1.081,96 C 38 1.568,84 
A 39 732,19  B 39 1.103,60 C 39 1.600,21 
A 40 746,84  B 40 1.125,67 C 40 1.632,22 

 
 

ANEXO IV (continuação) 
 

 
 

Suporte Administrativo II  Técnico em Cartografia I 
Técnico em Recursos Naturais I 

Técnico em Laboratório I 
Técnico em Sanidade e Inspeção Animal I e 
Técnico em Sanidade e Inspeção Vegetal I 

Suporte Administrativo III 
Suporte Técnico Único, 

Técnico em Cartografia II 
Técnico em Recursos Naturais II, 

Técnico em Desenvolvimento Fundiário Único 
Técnico em Laboratório II, 

Técnico em Sanidade e Inspeção Animal II e 
Técnico em Sanidade e Inspeção Vegetal II  

REFERÊNCIA VENCIMENTO  REFERÊNCIA VENCIMENTO REFERÊNCIA VENCIMENTO 
D  1 910,00  E  1 1.410,00 F  1 2.050,00 
D  2 928,20  E  2 1,438,20 F  2 2.091,00 
D  3 946,76  E  3 1.466,96 F  3 2.132,82 
D  4 965,70  E  4 1.496,30 F  4 2.175,48 
D  5 985,01  E  5 1.526,23 F  5 2.218,99 
D  6 1.004,71  E  6 1.556,75 F  6 2.263,37 
D  7 1.024,81  E  7 1.587,89 F  7 2.308,63 
D  8 1.045,30  E  8 1.619,65 F  8 2.354,81 
D  9 1.066,21  E  9 1.652,04 F  9 2.401,90 
D 10 1.087,53  E 10 1.685,08 F 10 2.449,94 
D 11 1.109,28  E 11 1.718,78 F 11 2.498,94 
D 12 1.131,47  E 12 1.753,16 F 12 2.548,92 
D 13 1.154,10  E 13 1.788,22 F 13 2.599,90 
D 14 1.177,18  E 14 1.823,99 F 14 2.651,89 
D 15 1.200,73  E 15 1.860,47 F 15 2.704,93 
D 16 1.224,74  E 16 1.897,67 F 16 2.759,03 
D 17 1.249,23  E 17 1.935,63 F 17 2.814,21 
D 18 1.274,22  E 18 1.974,34 F 18 2.870,49 
D 19 1.299,70  E 19 2.013,83 F 19 2.927,90 
D 20 1.325,70  E 20 2.054,10 F 20 2.986,46 
D 21 1.352,21  E 21 2.095,19 F 21 3.046,19 
D 22 1.379,26  E 22 2.137,09 F 22 3.107,12 
D 23 1.406,84  E 23 2.179,83 F 23 3.169,26 
D 24 1.434,98  E 24 2.223,43 F 24 3.232,64 
D 25 1.463,68  E 25 2.267,90 F 25 3.297,30 
D 26 1.492,95  E 26 2.313,25 F 26 3.363,24 
D 27 1.522,81  E 27 2.359,52 F 27 3.430,51 
D 28 1.553,27  E 28 2.406,71 F 28 3.499,12 
D 29 1.584,33  E 29 2.454,84 F 29 3.569,10 
D 30 1.616,02  E 30 2.503,94 F 30 3.640,48 
D 31 1.648,34  E 31 2.554,02 F 31 3.713,29 
D 32 1.681,31  E 32 2.605,10 F 32 3.787,56 
D 33 1.714,93  E 33 2.657,20 F 33 3.863,31 
D 34 1.749,23  E 34 2.710,35 F 34 3.940,57 
D 35 1.784,22  E 35 2.764,55 F 35 4.019,39 
D 36 1.819,90  E 36 2.819,84 F 36 4.099,77 
D 37 1.856,30  E 37 2.876,24 F 37 4.181,77 
D 38 1.893,42  E 38 2.933,77 F 38 4.265,40 
D 39 1.931,29  E 39 2.992,44 F 39 4.350,71 
D 40 1.969,92  E 40 3.052,29 F 40 4.437,73 
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ANEXO III – a que se refere o art. 3º 
 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA PARA ENQUADRAMENTO 
 

Auxiliar de Serviços I  Auxiliar de Serviços II Auxiliar de Serviços III e Suporte 
Administrativo I 

Tabela Antiga Tabela Atual  Tabela Antiga Tabela Atual Tabela Atual Tabela Atual 
ref. 1 A 1  ref. 15 B 1 ref. 24 C 1 
ref. 2 A 2  ref. 16 B 2 ref. 25 C 2 
ref. 3 A 3  ref. 17 B 3 ref. 26 C 3 
ref. 4 A 4  ref. 18 B 4 ref. 27 C 4 
ref. 5 A 5  ref. 19 B 5 ref. 28 C 5 
ref. 6 A 6  ref. 20 B 6 ref. 29 C 6 
ref. 7 A 7  ref. 21 B 7 ref. 30 C 7 
ref. 8 A 8  ref. 22 B 8  C 8 
ref. 9 A 9   B 9 ref. 31 C 9 

ref. 10 A 10  ref. 23 B 10  C 10 
ref. 11 A 11   B 11  C 11 
ref. 12 A 12   B 12 ref. 32 C 12 
ref. 13 A 13  ref. 24 B 13  C 13 
ref. 14 A 14   B 14 ref. 33 C 14 
ref. 15 A 15  ref. 25 B 15  C 15 
ref. 16 A 16   B 16 ref. 34 C 16 

 A 17  ref. 26 B 17  C 17 
ref. 17 A 18   B 18 ref. 35 C 18 

 A 19  ref. 27 B 19  C 19 
ref. 18 A 20   B 20  C 20 

 A 21   B 21 ref. 36 C 21 
ref. 19 A 22  ref. 28 B 22  C 22 

 A 23   B 23 ref. 37 C 23 
ref. 20 A 24  ref. 29 B 24  C 24 

 A 25   B 25 ref. 38 C 25 
 A 26  ref. 30 B 26  C 26 
 A 27   B 27 ref. 39 C 27 
 A 28  ref. 31 B 28  C 28 
 A 29   B 29 ref. 40 C 29 
 A 30  ref. 32 B 30  C 30 
 A 31   B 31  C 31 
 A 32   B 32 ref. 41 C 32 
 A 33  ref. 33 B 33  C 33 
 A 34   B 34 ref. 42 C 34 
 A 35  ref. 34 B 35  C 35 
 A 36   B 36 ref. 43 C 36 
 A 37   B 37  C 37 
 A 38   B 38 ref. 44 C 38 
 A 39   B 39  C 39 
 A 40   B 40  C 40 

 
ANEXO III (continuação) 
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Suporte Administrativo II  Técnico em Cartografia I, 
Técnico em recursos Naturais I, 

Técnico em Laboratório I, 
Técnico em Sanidade e Inspeção 

Animal I e 
Técnico em sanidade e Inspeção 

Vegetal I 

Suporte Administrativo III, 
Suporte Técnico Único, 

Técnico em Cartografia II, 
Técnico em Recursos Naturais II, 

Técnico em Desenvolvimento 
Fundiário Único, 

Técnico em Laboratório II, 
Técnico em Sanidade e Inspeção 

Animal II e Técnico em Sanidade e 
Inspeção Vegetal II 

Tabela Antiga Tabela Atual  Tabela Antiga Tabela Atual Tabela Antiga Tabela Atual 
ref. 29 D 1  Ref. 39 E 1 ref. 47 F 1 
ref. 30 D 2  Ref. 40 E 2 ref. 48 F 2 
ref. 31 D 3  Ref. 41 E 3 ref. 49 F 3 
ref. 32 D 4  Ref. 42 E 4 ref. 50 F 4 
ref. 33 D 5  Ref. 43 E 5 ref. 51 F 5 

 D 6   E 6 ref. 52 F 6 
ref. 34 D 7  Ref. 44 E 7  F 7 

 D 8   E 8 ref. 53 F 8 
ref. 35 D 9  Ref. 45 E 9  F 9 

 D 10   E 10 ref. 54 F 10 
ref. 36 D 11  Ref. 46 E 11  F 11 

 D 12   E 12 ref. 55 F 12 
ref.37 D 13  Ref. 47 E 13  F 13 

 D 14   E 14  F 14 
 D 15   E 15 ref. 56 F 15 

ref. 38 D 16  Ref. 48 E 16  F 16 
 D 17   E 17 ref. 57 F 17 

ref. 39 D 18  Ref. 49 E 18  F 18 
 D 19   E 19 ref. 58 F 19 

ref. 40 D 20  Ref. 50 E 20  F 20 
 D 21   E 21 ref. 59 F 21 

ref. 41 D 22  Ref. 51 E 22  F 22 
 D 23   E 23 ref. 60 F 23 

ref. 42 D 24   E 24  F 24 
 D 25  Ref. 52 E 25  F 25 
 D 26   E 26 ref. 61 F 26 

ref. 43 D 27  Ref. 53 E 27  F 27 
 D 28   E 28 ref. 62 F 28 

ref. 44 D 29  Ref. 54 E 29  F 29 
 D 30   E 30 ref. 63 F 30 

ref. 45 D 31  Ref. 55 E 31  F 31 
 D 32   E 32 ref. 64 F 32 

ref. 46 D 33  Ref. 56 E 33  F 33 
 D 34   E 34  F 34 
 D 35   E 35 ref. 65 F 35 

ref. 47 D 36  Ref. 57 E 36  F 36 
 D 37   E 37 ref. 66 F 37 

ref. 48 D 38  Ref. 58 E 38  F 38 
 D 39   E 39 ref. 67 F 39 

ref. 49 D 40  Ref. 59 E 40  F 40 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 
 
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO 
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DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 
 

PROJETO DE LEI QUE ALTERA A REDAÇÃO 
DOS ANEXOS II E IV DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 245/2002 
 

Em atendimento à Lei Complementar nº 101/2000, declaro que o 
aumento da despesa, conforme estimativa anexa, tem adequação 
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 
Em, 14 de novembro de 2005. 
 
Paulo Sérgio de Azevedo 
Diretor Presidente do IDAF 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR QUE 
ALTERA A REDAÇÃO DOS ANEXOS II E IV 

DA LEI COMPLEMENTAR Nº 245/2002 
 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO 
 

ESPECIFICAÇÃO 2006 2007 2008 
ENQUADRAMENTO 501.484,80   
    
PROMOÇÃO  110.326,65 110.326,65 

IMPACTO 501.484,80 110.326,65 110.326,65 
 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA 
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO 
LIMITE DE PESSOAL DEFINIDO PELA LRF 

 
 Declaramos para os devidos fins, que o 
Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, 

atendeu o limite definido na alínea c, inciso II, art. 
20 da Lei Complementar nº 101 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal de 04.05.2000, no tocante 
à despesa total com pessoal apurou-se um 
percentual de 32,37% relativo ao período 

compreendido entre Setembro de 2004 até Agosto 
de 2005, conforme publicado em 30 de Setembro 
de 2005 no Diário Oficial do Estado do Espírito 

Santo. 
 
 Vitória, 13 de outubro de 2005. 
 

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS 
Gerente de Contabilidade 

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Fazenda 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER EXECUTIVO 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 
SETEMBRO/2004 A AGOSTO/2005 

 
LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”- Anexo I R$ Milhares 

DESPESA 
LIQUIDADA DESPESA COM PESSOAL 
SET/04 A AGO/05 

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I) 1.521.692
Pessoal Ativo 1.505.579
Pessoal Inativo e Pensionistas 754.859
Pessoal das Empresas Estatais dependentes 4.888
(-) despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) 743.635

Indenizações por demissão e Incentivos à 
Demissão Voluntária (9)
Decorrente de Decisão Judicial 9.641
Despesas de Exercícios Anteriores 5.555
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 725.720
Contribuições para despesa com Pessoal das 
Empresas Estatais Dependentes 2.729

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 
DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º 
da LRF) (II) 31.481
REPASSE PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹ -

Contribuições Patronais -
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS 
DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (IV) = (I + II + 
III) 1.553.173
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 4.798.652
% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA 
FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a 
RCL(VI) = (IV/V) 100)} 32,37%
LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III, ART. 20 DA 
LRF) 49,00% 2.351.340
LIMITE DE PRUDENCIAL (§ ÚNICO, art. 22 da 
LRF)-46,55% 2.233.773
FONTE SIAFEM/GECON/SEFAZ 
 
1 Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à 
contribuição patronal. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
1 – O valor apurado de R$ 5.554.903,24, na conta contábil 3319092XX – “Despesas 
de Exerc. Anteriores”, não foi considerado para efeito do calculo da despesa com 
pessoal, uma vez que a referida despesa pertence ao período anterior ao da apuração 
a que se refere o inciso IV, do § 1º do art. 19 da LRF. 
 
2 – Para apuração da Receita Corrente Líquida, não foi considerado o valor de R$ 
7.671.545,29, registrado na contabilidade, na conta contábil “Receitas Classificar”, 
tendo em vista a não identificação de sua natureza, até a presente data. 
 
3 – No montante da Despesa Líquida com Pessoal, não está sendo, considerado os 
Inativos dos Outros Poderes que adquiriram essa situação anteriormente a Lei 
Complementar 101/2000, de 04.05.2000. 
 
4 – O valor negativo na especificação indenizações por Demissão e Incentivo à 
Demissão Voluntária é referente a estorno da despesa nos meses de Setembro (R$ 
8.952,39) e Outubro (R$ 255,46) de 2004. 
 

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS 
Gerente de Contabilidade/SEFAZ 
Contadora CRC ES nº 008066/0-9 

 
SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

Auditor Geral do Estado 
 

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 

ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL 
SETEMBRO/2004 A AGOSTO/2005 
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LRF, art. 53, inciso I – Anexo III          
 R$ Milhares 

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES ESPECIFI 
CAÇÃO Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 Mai/05 Jun/05 Jul/05 Ago/05 

TOTAL 
(ULT. 12 M) 

PREVISÃO 
ATUALIZADA 

2005 
RECEITAS 
CORRENT
ES (I) 

475.721 529.261 543.983 723.189 533.653 579.798 673.051 630.777 627.103 611,599 612.185 613.283 7.153.603 6.689.667 

Receita 
Tributária 

335.430 367.345 375.025 422.054 381.497 402.382 430.452 429.748 402.900 417.969 406.818 400.339 4.771.959 4.070.469 

ICMS 308.046 338.205 335.903 370.428 362.874 343.990 350.243 388.842 373.683 385.112 377.005 359.490 4.293.822 3.646.859 
IPVA 2.038 2.111 2.586 2.257 5.834 32.970 46.463 17.631 6.998 4.797 3.918 3.741 131.344 117.844 
Outras 
Receitas 
Tributárias 

25.345 27.028 36.535 49.369 12.789 25.422 33.745 23.275 22.220 28.060 25.895 37.108 346.793 305.766 

Receita de 
Contribuiçõe
s 

39.867 42.967 56.054 131.768 11.721 44.696 66.779 63.061 65.503 53.020 57.085 61.723 694.245 818.705 

Receita 
Patrimonial 

7.112 7.582 7.418 9.731 8.581 5.307 14.895 11.595 13.968 15.993 15.653 17.153 134.988 86.749 

Receita 
Agropecuária 

92 72 54 326 22 12 22 18 23 80 30 28 780 597 

Receita 
Industrial 

816 754 712 876 552 463 817 834 954 771 929 1.117 9.595 8.340 

Receita 
Serviços 

1.067 1.007 993 1.631 20.400 18.714 19.397 17.318 16.009 21.227 17.441 21.503 156.707 39.803 

Transferênci
as Correntes 

55.992 71.267 67.551 96.011 77.748 63.705 61.308 71.564 75.601 65.221 63.248 72.325 841.541 1.209.159 

Cota-Parte 
do FPE 

27.108 29.010 28.920 35.694 40.135 35.134 33.696 36.584 41.293 40.006 32.852 33.799 414.233 399.343 

Transferênci
as da LC 
87/1996 

9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 9.060 108.715 186.511 

Outras 
transferência
s Correntes 

19.824 33.198 29.571 51.257 28.554 19.511 18.553 25.920 25.248 16.155 21.337 29.466 318.594 623.305 

Outras 
Receitas 
Correntes 

35.282 34.182 36.116 59.642 33.132 44.454 79.383 36.639 52.145 37.317 50.947 39.057 538.295 455.845 

Cota Parte do 
FUNDEF 

25.956 26.557 25.821 34.000 25.637 27.710 29.582 29.987 29.745 30.362 30.256 29.984 346.597 311.458 

Outras 9.326 7.625 9.295 25.642 7.495 16.744 49.801 6.652 22.400 6.955 20.690 9.074 191.698 144.388 
Receitas das 
Empresas 
Estatais 
Dependentes 

61 4.085 60 1.150 - 64 - - - - 34 37 5.492 - 

DEDUÇÕE
S (II) 

152.509 166.710 182.496 266.853 150.030 192.333 216.914 219.927 209.911 198.590 202.779 195.897 2.354.951 2.271.059 

Transferênci
as 
Constitucion
ais Legais 

81.217 88.853 91.637 96.752 98.944 108.460 111.207 114.627 101.433 103.884 104.703 95.254 1.196.972 1.026.815 

Contrib. 
Plano Seg. 
Social 
Servidor 

39.582 42.769 55.855 131.436 11.721 44.696 66.323 62.867 65.095 52.836 56.568 61.537 691.317 812.367 

Servidor 7.060 5.274 8.680 21.998 3.144 8.069 12.832 3.156 10.361 7.763 8.931 7.082 104.350 109.825 
Patronal 32.522 37.495 47.206 109.438 8.577 36.627 53.491 59.711 54.735 45.074 47.637 54.455 586.967 702.541 
Contrib. p/ 
Custeio 
Pensões 
Militares 

- - - - - - - - - - - - - - 

Compensaçã
o Financ. 
Entre 
Regimes 
Previd. 

285 198 168 336 - - 456 193 407 184 517 186 2.931 4.227 

Dedução de 
receita para 
Formação do 
FUNDEF 

31.425 34.890 34.805 38.328 39.365 39.177 38.928 42.240 42.975 41.686 40.991 38.920 463.732 427.650 

RECEITA 
CORRENT 
E LÍQUIDA 
(I – II) 

323.211 362.551 361.487 456.336 383.623 387.465 456.137 410.850 417.192 413.009 409.406 417.385 4.798.652 4.418.608 

FONTE: SIAFEM/GECON/SEFAZ 
 
NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
1 – O relatório foi elaborado não considerando o valor de R$ 7.671.545,29 registrado no Passivo Financeiro, na 
conta contábil “Receita a Classificar”, tendo em vista a não identificação de sua natureza até esta data. 
2 – No período de setembro de 2004 a agosto de 2005 a receita de IRRF (conta 198270100 transf. IRRF – Desc. 
Servidores) encontra-se incluída no montante de R$ 177.834.862,48. 
3 – Na linha “Servidor” foram acrescidos os valores descrito abaixo relativo a “Contribuição S/ Complementação 
de Aposentadoria e Pensão” (conta 412102913): 

h) set/2004 – R$ 2.248,66 
i) out/2004 – R$ 50.761,25 
j) nov/2004 – R$ 88.021,98 
k) dez/2004 – R$ 4.956,93 
l) fev/2005 – R$ 2.169,92 
m) jul/2005 – R$ 3.816,80 
n) ago/2005 – R$ 3.795,44 
 

4 – De acordo com o Manual da Execução Orçamentária de 2004 a especificação Deduções (II) Contrib. Plano Seg. 
Social e Outras Contribuições Sociais, tiveram as seguintes incorporações: 

c) Contrib. Dos Trabalhadores p/ Segur. Social para a especificação Servidor. 
d) Contrib. Dos Empregadores p/ Segur. Social e Contrib. De 1% do Empregador p/ FUNDASPES e outras 

Contribuições Sociais para a especificação Patronal. 
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5 – A especificação Contribuição Patronal conforme a Portaria nº 471 de 31/ago/04, 4ª Edição do Manual de 
Elaboração do RREO foi excluída, porém a mesma até a presente data é contabilizada orçamentariamente. 
 

SIMONY PEDRINI NUNES RÁTIS 
Gerente de Contabilidade/SEFAZ 
Contadora CRC ES nº 008066/0-9 

JOSÉ TEÓFILO OLIVEIRA 
Secretário de Estado da Fazenda 

 

 
 

PROJETO DE LEI N° 381/2005 
 

Adequa o vencimento atribuído ao 
cargo de Procurador da Assembléia 
Legislativa ao que dispõe o parágrafo 
único do artigo 27 da Lei 
Complementar n° 287, de 14 de 
junho de 2004. 

 
 Art. 1° Fica fixada em 5% (cinco pontos 
percentuais) a diferença do vencimento dos cargos de 
Procurador da Assembléia Legislativa, conforme 
disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei 
Complementar n° 287, de 14 de junho de 2004. 
 
 Parágrafo único – Para fins do disposto no 
caput, será considerado como teto o vencimento do 
cargo de Procurador do cargo de Procurador Adjunto 
e, em ordem decrescente, os de Procurador de 3ª, 2ª e 
1ª categoria, respectivamente, na forma estruturada e 
hierarquizada prevista no artigo 19 da Lei 
Complementar n° 287, de 14 de junho de 2004. 
 
 Art. 2° As despesas decorrentes da execução 
da presente Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias específicas de pessoal do Orçamento 
da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 
 Art. 3° Esta Lei entra em vigor em 1° de 
janeiro de 2006. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
14 de novembro de 2005. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2° Secretário 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 O presente projeto de lei tem por 
objetivo corrigir distorções remuneratórias contidas 

na carreira dos procuradores da Assembléia 
Legislativa deste Estado, em conformidade com o 
que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar n° 287, 
de 14 de junho de 2004, que reorganiza a 
Procuradoria Geral deste Poder. 
 A mencionada Lei Complementar Estadual 
impõe que a diferença entre os subsídios do cargo de 
Procurador de cada categoria seja de 5%, conforme 
preceitua o art. 27, parágrafo único, in verbis: 
 

“Art. 27. Os membros da carreira de 
Procurador da Assembléia 
Legislativa são remunerados por 
subsídios, a serem fixados, 
concomitantemente, à fixação dos 
subsídios dos Procuradores do 
Estado, observado o disposto nos 
artigos 37, inciso XI e 135 da 
Constituição Federal. 
 
Parágrafo único. O subsídio do 
Procurador será fixado em lei 
próprio respeitado a diferença de 
05% (cinco por cento) entre cada 
categoria, tendo como base o valor 
atribuído ao cargo de Procurador 
Adjunto.” 

 
 Embora existam argumentos para que esta 
diferença de 5% (cinco pontos percentuais) seja 
concedida administrativamente com base na Lei 
Complementar n° 287, de 14.06.2004, conforme já 
requerido em processo administrativo, constitui-se de 
alvitre submeter a matéria à apreciação legislativa, 
em obediência ao que prescreve o artigo 37, inciso X 
da Constituição Federal, a seguir transcrito: 
 

“Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
 
(...) 
 
X – a remuneração dos servidores 
públicos e o subsídio de que trata o § 
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4° do art. 39 somente poderão ser 
fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de 
índices;” 

 
 Tal iniciativa visa também reduzir a 
substancial diferença do vencimento dos quatro 
cargos de Procurador atualmente existente. 
 A aprovação do presente Projeto de Lei 
propiciará a redução entre o maior e o menor 
vencimento fixado para a carreira, que atualmente é 
da ordem de 122%. 
 Com a fixação dos novos vencimentos, a 
mesma diferença ficará reduzida para 16,65%. 
 A aprovação do projeto representará um 
acréscimo de despesa mensal da ordem de R$ 
65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais), 
já incluídas as vantagens pessoais e encargos sociais, 
despesa essa a ser praticada a partir de janeiro de 
2006, conforme previsto no artigo 3° do presente 
projeto de lei. 
 Sendo assim, submetemos a presente matéria 
à apreciação dos Nobres Pares deste Parlamento 
Estadual. 
 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.271 
 

Autoriza a transposição do prazo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, (para 
apurar possíveis irregularidades na 
importação e comércio de combustíveis no 
Estado do Espírito Santo). 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11 de dezembro de 1991, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2006 (Quarta Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Quinta Legislatura), do prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.185, de 
22.6.2004. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.272 

 
Autoriza a transposição do prazo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, (para 
apurar a existência de escutas irregulares, 
ilegais e clandestinas que interceptam 
ligações telefônicas no Estado do Espírito 
Santo). 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11 de dezembro de 1991, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2006 (Quarta Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Quinta Legislatura), do prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.248, de 
04.8.2005. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 21 de novembro de 
2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.273 
 

Autoriza a transposição do prazo da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, (para 
apurar denúncias relacionadas à ocorrência 
de trabalho escravo e de trabalho degradante 
no Estado do Espírito Santo). 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI, combinado com o artigo 49, § 10 do 
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Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11 de dezembro de 1991, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2006 (Quarta Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Quinta Legislatura), do prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.223, de 
10.3.2005. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.274 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins”. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Cavaleiro” o Sr. Robson 
Miguel, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.275 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins”. 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador” o Sr. Carlos 
Augusto Lira Aguiar, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 2.276 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins”. 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 1600, de 11.12.1991, combinado com 
os artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º 
da Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Grande Oficial” o Sr. Ministro 
João Otávio Noronha, concedendo-lhe as insígnias e 
o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

ATOS DA MESA 
 

ATO Nº 1694 
 

 A MESA DA ASSEBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, RITA DE CÁSSIA GUZZO, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, do gabinete do 
Deputado Marcelo Santos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 056574-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1695 
 

 A MESA DA ASSEBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANTÔNIO OLIMPIO 
MAGALHÃES, do cargo em comissão de Assessor 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1696 
 

 A MESA DA ASSEBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, RITA DE CASSIA GUZZO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1697 
 

 A MESA DA ASSEBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JEAN BERTUANI CAPAZ, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, códdigo ASGRP, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, no gabinete do 
Deputado Cláudio Thiago, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 056575-0. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1698 
 

 A MESA DA ASSEBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, PATRÍCIA CUNHA CASTELLO 
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AGRIZZI, para exercer o cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1699 
 

 A MESA DA ASSEBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CESSAR, os efeitos do Ato nº 814, 
publicado em 02.06.1999, que designou a servidora 
MARIA RITA DE PAULA, matrícula 028730, para 
o exercício de Função Gratificada. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1700 
 

 A MESA DA ASSEBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CESSAR, os efeitos do Ato nº 747, 
çpublicado em 07.05.1999, que designou o servidor 
ANTÔNIO DANIEL AGRIZZI, matrícula 201574, 
para o exercício de Função Gratificada. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

ATO Nº 1701 
 

 A MESA DA ASSEBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 CESSAR, os efeitos do Ato nº 813, 
publicado em 02.06.1999, que designou a servidora 
GERUZA AUXILIADORA ANGELI DA SILVA, 
matrícula 201161, para o exercício de Função 
Gratificada. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1702 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, resolve: 
 
 DESIGNAR, para o exercício de Função 
Gratificada, a servidora efetiva ZITA MENEZES 
MAGALHÃES, matrícula 203344. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1703 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, resolve: 
 
 DESIGNAR, para o exercício de Função 
Gratificada, o servidor efetivo WASHINGTON 
FERNANDO MAIA LORENZONI, matrícula 
201243. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATO Nº 1704 
 

 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições regimentais e 
com base no artigo 8º da Resolução nº 1745, de 
12.12.94, resolve: 
 
 DESIGNAR, para o exercício de Função 
Gratificada, a servidora efetiva VERA LÚCIA 
MARIANO SERRÃO, matrícula 034136. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de novembro de 2005. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

DÉLIO IGLÉSIAS 
2º Secretário 
(em exercício) 

 
 

ATOS DO DIRETOR GERAL 
 
 

PORTARIA Nº 229 
 
 O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, para serem gozadas em 
época oportuna os 12 (doze) dias de férias 
regulamentares, referentes ao exercício 2005, do 
servidor ALBERTO FLÁVIO PEGO E SILVA, 
matrícula nº 204656, exercendo o cargo em comissão 
de Assessor Legislativo, código ASGP, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, comcedidos 
anteriormente conforme Portaria nº 208/2005. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
22 de novembro de 2005. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

ATOS DA DIRETORIA LEGISLATIVA 
DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR 

DLTP 
 

CONSELHO DE AVALIAÇÃO 
 

Ato nº 1586 de 19 de outubro de 2005. 
 

LISTA DOS TAQUÍGRAFOS QUE TIVERAM 
OS REQUISITOS PREENCHIDOS PARA 

PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE E 
MERECIMENTO. 

 
 
O Conselho de Avaliação, constituído pelo Ato nº 
1586, de 19 de outubro de 2005, na forma dos artigos 
24 e 54 da Resolução nº 1745/94, faz publicar a lista 
de candidatos que tiveram os requisitos preenchidos 
para a promoção por antigüidade e merecimento, 
como segue, e comunica aos interessados que eles 
dispõem do prazo de até 03 (três) dias para 
apresentarem recurso contra possíveis inexatidões 
nas informações constantes desta publicação. 
 
1 - Lista dos candidatos que possuem os requisitos 
para o preenchimento de 3 (três) vagas de 
Taquígrafo Parlamentar Revisor – ETPR, na 
promoção por antigüidade: 
 

Taquígrafo Parlamentar Revisor – ETPR 
 

Nome: 
Tempo no cargo 
de Taquígrafo 

(em dias). 

Tempo de 
serviço Público 

(em dias) 

Idade 
Completa 

Mônica Ferreira Paes 2.216 4.376 32 anos 
23/12/72 

Rosalina Guedes de 
Moraes Mateus 9.080 9.585 51 anos 

15/06/54 

Roseane Maria Costa 
Meneses 7.647 9.365 46 anos 

06/05/59 
Mariluce Salazar 
Boghi Rosalem 2.216 4.947 38 anos 

03/01/67 

Ivania Fioroti Estevão 2.116 2.116 36 anos 
09/08/69 

Marienilda Campolina 
Cohen 2.216 2.216 54 anos 

31/05/51 

Mônica Médice Paes 2.216 2.216 38 anos 
30/10/67 

Antonio Roberto 
Zamprogno 5.589 5.589 43 anos 

10/05/62 
 
2 - Lista dos candidatos que possuem os requisitos 
para o preenchimento de 02 (duas) vagas de 
Taquígrafo Parlamentar Revisor – ETPR, na 
promoção por merecimento: 
 

Mônica Ferreira Paes 
Rosalina Guedes de Moraes Mateus 
Roseane Maria Costa Meneses 
Mariluce Salazar Boghi Rosalem 
Ivania Fioroti Estevão 
Marienilda Campolina Cohen 
Mônica Médice Paes 
Antonio Roberto Zamprogno 
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OBS 1 – Os nomes foram classificados de acordo 
com a apresentação do processo de cada servidor 
junto ao Protocolo-Geral da Casa. 
 
OBS 2 – O levantamento das informações foi feito 
junto à DLA, conforme critérios estabelecidos na 
Resolução nº 1.745/94. 
 
OBS 3 – Tempo de serviço contado até 16.11.2005. 
 
 Vitória, 22 de novembro de 2005. 

 
SIMONE SILVARES ITALA RIZK 

Membro efetivo do Conselho de Avaliação 
Diretora Legislativa da Taquigrafia Parlamentar 

DLTP 
 

ANA MARIA RIBEIRO DE CASTRO 
Membro efetivo do Conselho de Avaliação 

Representante dos servidores Taquígrafos, indicada 
pela ARSAL. 

 
MARIA JOSÉ GAGNO GRILLO 

Membro efetivo do Conselho de Avaliação 
Representante dos servidores Taquígrafos, indicada 

pelo SINDILEGIS. 
 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Membro efetivo do Conselho de Avaliação 

Representante da Direção-Geral 
 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Membro efetivo do Conselho de Avaliação 

Representante da Procuradoria-Geral 
 
 

COMUNICADO 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico Nº0048/2005 
Processo Nº 055853-0 

 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para a 
Aquisição de Materiais de Consumo – Diversos - 
2006, listados no Anexo I do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 

Recebimento das Propostas até: 02/12/2005 às 
08:30h. 
Abertura das Propostas: 02/12/2005 às 08:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 02/12/2005 às 08:45h. 
 

 
Pregão Eletrônico Nº0049/2005 

Processo Nº 056064-0 
 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para a 
Aquisição de Materiais de Consumo – Papéis - 
2006, listados no Anexo I do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 02/12/2005 às 
12:30h. 
Abertura das Propostas: 02/12/2005 às 12:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 02/12/2005 às 12:45h. 
 
 

Pregão Eletrônico Nº0050/2005 
Processo Nº 056065-0 

 
A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público que fará realizar Licitação, sob a 
modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, por meio de Sistema Eletrônico, para a 
Aquisição de Materiais de Consumo – Cartuchos - 
2006, listados no Anexo I do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 02/12/2005 às 
16:30h. 
Abertura das Propostas: 02/12/2005 às 16:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 02/12/2005 às 16:45h. 
 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelos Tel/Fax.: (27) 
3382-3754 e 3382-3874 
 
 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2005 
 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 
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(*) 
 

NÍVEIS REFER
ÊNCIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
JCNS –
II 

2.800,00 2.884,00 2.970,52 3.059,64 3.151,42 3.245,97 3.343,35 3.443,65 3.546,96 3.653,36 3.762,97 3.875,85 3.992,13 4.111,89 4.235,25 

JCNS –I 1.800,00 1.854,00 1.909,62 1.966,91 2.025,92 2.086,69 2.149,29 2.213,77 2.280,19 2.348,59 2.419,05 2.491,62 2.566,37 2.643,36 2.722,66 
JCNS 850,00 875,50 901,77 928,82 956,68 985,38 1.014,94 1.045,39 1.076,75 1.109,75 1.142,33 1.176,60 1.211,90 1.248,25 1.285,70 
                
 
(**) 
 
Situação Atual Vagas Existentes Dec. 2704/88 Vagas Ocupadas 
Telefonista 02 01 
Auxiliar de Serviços 02 02 
Contínuo 06 - 
Servente 04 - 
Jardineiro 01 - 
Motorista  02 - 
Auxiliar de Registro do Comércio I 12 03 
Auxiliar de Registro do Comércio II 23 16 
Assistente de Registro do Comércio I 14 08 
Arquivista 02 01 
Assistente de Registro do Comércio II 04 02 
Assessor Técnico do Registro do 
Comércio 

05 02 

Assessor de Planejamento e Controle 01 01 
Assistente de Tesouraria  01 01 
Caixa 02 02 
Técnico em Contabilidade 01 - 
Técnico em Microfilmagem 01 - 
Procurador  02 01 
Contador 01 01 
Tesoureiro 01 01 
Programador I 02 - 
Programador II 01 - 
Operador de processamento de Dados 01 - 
Total 91 40 
 
(***) 
 

REFERÊNCIAS CARGO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Procurad
or 

1.725,00 1.776,75 1.830,05 1.884,95 1.941,50 1.999,75 2.059,74 2.121,53 2.185,18 2.250,73 2.318,26 2.387,80 2.459,44 2.533,22 2.609,22 

Ass.Tec.
Reg.Co
m. 

1.581,85 1.629,31 1.678,18 1.728,53 1.780,39 1.833,80 1.888,81 1.945,48 2.003,84 2.063,96 2.125,87 2.189,65 2.255,34 2.323,00 2.392,69 

Ass. 
.Reg. 
Com. II 

1.581,85 1.629,31 1.678,18 1.728,53 1.780,39 1.833,80 1.888,81 1.945,48 2.003,84 2.063,96 2.125,87 2.189,65 2.255,34 2.323,00 2.392,69 

Contador 1.581,85 1.629,31 1.678,18 1.728,53 1.780,39 1.833,80 1.888,81 1.945,48 2.003,84 2.063,96 2.125,87 2.189,65 2.255,34 2.323,00 2.392,69 
Tesourei
ro 

1.581,85 1.629,31 1.678,18 1.728,53 1.780,39 1.833,80, 1.888,81 1.945,48 2.003,84 2.063,96 2.125,87 2.189,65 2.255,34 2.323,00 2.392,69 

Ass.Reg.
Com. I 

1.250,00 1.287,50 1.326,13 1.365,91 1.406,89 1.449,09 1.492,57 1.537,34 1.583,46 1.630,97 1.679,90 1.730,29 1.782,20 1.835,67 1.890,74 

Ass. 
Tesourar
ia 

1.050,00 1.081,50 1.113,95 1.147,36 1.181,78 1.217,24 1.253,75 1.291,37 1.330,11 1.370,01 1.411,11 1.453,45 1.497,05 1.541,96 1.588,22 

Aux. 
Reg. 
Com. II 

905,00 932,15 960,11 988,92 1.018,59 1.049,14 1.080,62 1.113,04 1.146,43 1.180,82 1.216,24 1.252,73 1.290,31 1.329,02 1.368,89 

Arquivis
ta 

780,00 803,40 827,50 852,33 877,90 904,23 931,36 959,30 988,08 1.017,72 1.048,25 1.079,70 1.112,09 1.145,46 1.179,82 

Caixa 712,79 734,17 756,20 778,88 802,25 826,32 851,11 876,64 902,94 930,03 957,93 986,67 1.016,27 1.046,76 1.078,16 
Telefoni
sta 

618,00 636,54 655,64 675,31 695,56 716,43 737,92 760,06 782,86 806,35 830,54 855,46 881,12 907,55 934,78 

Aux. 
Reg. 
Com. I 

515,00 530,45 546,36 562,75 579,64 597,03 614,94 633,39 652,39 671,96 692,12 712,88 734,27 756,29 778,98 

Aux. 
Serviços 

463,50 477,41 491,73 506,48 521,67 537,32 553,44 570,05 587,15 604,76 622,91 641,59 660,84 680,67 701,09 

 



 

HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 
Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 
 

II 
 

Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
Nossos bosques têm mais vida, 
 

Nossa vida no teu seio mais amores. 
Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil 
Pátria amada, 
Brasil 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 
Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Povoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

(Estribilho) 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

(Estribilho) 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

(Estribilho) 
 

Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso 
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