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ATA DAS SESSÕES

(*)SESSÃO SOLENE DE
INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 DE
DEZEMBRO DE 2005.

ÀS QUINZE HORAS,
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS
BRICE BRAGATO, CABO ELSON, CÉSAR
COLNAGO, DÉLIO IGLESIAS, EUCLÉRIO
SAMPAIO, FÁTIMA COUZI, GILSON
GOMES, HERALDO MUSSO, JOSÉ
ESMERALDO, JOSÉ TASSO DE
ANDRADE, JURANDY LOUREIRO, LUZIA
TOLEDO, MARCELO SANTOS, MARCOS
GAZZANI, MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS, PAULO FOLETTO, SUELI
VIDIGAL E ZÉ RAMOS. (18)

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

Convido o Sr. Deputado Marcelo Santos
a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.

(O Sr. Marcelo Santos lê o livro
de Marcos 1º:17)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Declaro instalados os trabalhos
da 1ª Sessão Legislativa Extraordinária da 15ª
Legislatura.

Comunico aos Srs. Deputados o inicio da
convocação extraordinária prevista para o pleno
funcionamento desta Casa com dezessete
matérias convocadas pelo Presidente assim como
o funcionamento das Comissões Parlamentares
de Inquérito que estão em vigor; o
funcionamento da própria Corregedoria e,
principalmente, a votação das matérias
pendentes no término do período ordinário que
foi até o dia 15 de dezembro.

Conforme dispõe o artigo 58, § 6º, inciso
II, alínea “a”, da Constituição Estadual e:

Considerando que a Assembléia
Legislativa representa o Poder Legislativo no
Estado do Espírito Santo e que este tem a
obrigação de atender aos interesses do povo,
preservando a competência legislativa;

Considerando que a tramitação, a
discussão e a votação das matérias abaixo
descritas, bem como o funcionamento das
Comissões Parlamentares de Inquérito e a
tramitação das Representações existentes nesta
Casa são de interesse público relevante;

Convoco os Srs. Deputados para
reunirem-se extraordinariamente, no período de
19 de dezembro de 2005 a 31 de janeiro de 2006,
com a finalidade de deliberar sobre as seguintes
matérias:

Mensagem do Governo que estima a
receita e fixa a despesa orçamentária para o
exercício de 2006. Matéria esta que deverá vir
para o Plenário após a publicação do Parecer;

Projeto de Lei nº 463/2005, que altera a
alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
incidentes sobre os produtos que menciona,
gasolina, álcool e querosene de aviação.

Projeto de Lei nº 457/2005, da Mesa
Diretora, concedendo abono de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos servidores do quadro
estatutário – efetivos e comissionados – inativo e
pensionista da Assembléia Legislativa.

Mensagem nº 13/2005, do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando o
Projeto de Lei nº 456/2005, que concede abono
de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos servidores
do Poder Judiciário.

Ofício n 1962/2005, do Procurador Geral
de Justiça, encaminhando o Projeto de Lei nº
455/2005, que concede abono de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos servidores do Ministério
Público Estadual.

Projeto de Lei nº 458/2005, da Mesa
Diretora, que concede abono de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos servidores ativos, inativos
e pensionistas do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo.
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Mensagem nº 261/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de Lei
nº 403, que autoriza o Estado do Espírito Santo a
efetuar a doação de áreas de terras devolutas que
especifica inseridas em área maior da Fazenda
Santos Dumont, originalmente de propriedade de
Antonio Ferreira Matos, ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, para fins de
assentamentos rurais.

Mensagem nº 262/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de Lei
nº 404/2005, que autoriza o Estado do Espírito
Santo a efetuar a doação de áreas de terras
devolutas que especifica, no Município de Barra
de São Francisco, ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, para fins de
assentamentos rurais.

Mensagem nº 263/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de Lei
nº 405/2005, que autoriza o Estado do Espírito
santo a efetuar a doação de áreas de terras
devolutas que especifica, no Município de
Ecoporanga, ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, para fins de
assentamentos rurais.

Mensagem nº 219/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 26/2005, que cria o conselho
Estadual de Patrimônio Cultural.

Mensagem nº 220/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 27/2005, que reorganiza o
Conselho Estadual de Cultura.

Mensagem n° 272/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de Lei
Complementar n° 38/2005, autorizando o Poder
Executivo a realizar contratação temporária de
pessoal, para atender às necessidades do Instituto
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito
Santo.

Já falei dos três requerimentos das CPIs e
dos requerimentos que diz respeito a
Corregedoria.

Mensagem n° 295/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de Lei
Complementar n° 48/2005, que institui a
modalidade de remuneração por subsídio para os
subsecretários e dirigentes de autarquias e

fundações do Poder Executivo Estadual e dá
outras providências.

Mensagem n° 14/2005, do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
encaminhando o Projeto de Lei Complementar
n° 46/2005, fixando o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça em R$
22.111,25 (vinte e dois mil, cento e onze reais e
vinte e cinco centavos) a partir de 1° de julho de
2006 e dá outras providências.

Ofício n° 1961/2005, do Procurador
Geral de Justiça, encaminhando o Projeto de Lei
Complementar n° 45/2005, fixando o subsídio
dos Procuradores de Justiça em R$ 22.111.25
(vinte e dois mil, cento onze reis e vinte e cinco
centavos) a partir de 1º de julho de 2006 e dá
outras providências.

Palácio Domingos Martins, 17 de
dezembro de 2005.

Essa é a pauta da presente convocação.

Srs. Deputados, a Ordem do Dia da
sessão ordinária de amanhã será composta das
seguintes matérias: Votação adiada dos Projetos
de Lei nº 457/2005; 458/2005; 455/2005;
456/2005; e o Projeto de Lei Complementar nº
38/2005, do Idaf.

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:

Votação adiada do Projeto de Lei nº
457/2005. Votação adiada do Projeto de Lei nº
458/2005, 455/2005, 456/2005 e 38/2005
(Complementar).

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às quinze horas e
oito minutos.

(*) Reproduzida por ter sido publicada com incorreção.
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PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE
DEZEMBRO DE 2005.

À HORA REGIMENTAL,
COMPARECEM OS SRS. DEPUTADOS
BRICE BRAGATO, CABO ELSON, CÉSAR
COLNAGO, CARLOS CASTEGLIONE,
CLÁUDIO THIAGO, CLAUDIO VEREZA,
EDSON VARGAS, EUCLÉRIO SAMPAIO,
FÁTIMA COUZI, GEOVANI SILVA,
GRACIANO ESPÍNDULA, HERALDO
MUSSO, JANETE DE SÁ, JOSÉ
ESMERALDO, JOSÉ TASSO DE ANDRADE,
JURANDY LOUREIRO, LUIZ CARLOS
MOREIRA, LUZIA TOLEDO, MARCELO
SANTOS, MARCOS GAZZANI,
MARIAZINHA VELLOZO LUCAS, PAULO
FOLETTO, REGINALDO ALMEIDA,
ROBSON VAILLANT, RUDINHO DE
SOUZA, SÉRGIO BORGES, SUELI VIDIGAL
E ZÉ RAMOS. (28)

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
Reginaldo Almeida)

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

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª a
suspensão da sessão porque no plenário temos
pessoas não credenciadas.

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – É regimental.

Vou suspender a sessão até que os
jornalistas terminem suas intervenções junto ao
Presidente.

Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspensa às 15h,
sendo reaberta às 15h01min)

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Está reaberta a sessão.

Convido o Sr. Deputado Reginaldo
Almeida a proceder à leitura de um versículo da
Bíblia.

(O Sr. Deputado Reginaldo
Almeida lê Salmo 103.1)

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – 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.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
levantar Questão de Ordem de acordo com o art.
133 do Regimento Interno, combinados com o art.
57, § 5º, inciso II da Constituição Federal, e art. 58,
§ 6º, inciso II da Constituição Estadual.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, peço palavra para
levantar Questão de Ordem já que no Expediente,
que será lido em seguida, desta sessão estão
incluídos os itens um e sete.

O item um trata da convocação
extraordinária da Assembléia Legislativa para
funcionar no período de 19 de dezembro de 2005 a
31 de janeiro de 2006, de autoria de diversos
deputados para deliberar sobre as matérias que
especificam.

Segundo consta a matéria deu entrada hoje
pela manhã, já foi publicada hoje mesmo e, em
seguida, recebeu já em ritmo hiper-rápido pedido
de urgência previsto no item sete do Expediente,
Requerimento de Urgência nº 145/2005 do Líder
do PFL e de outros deputados para o Projeto de Lei
nº 459/2005, que fixa os subsídios do governador,
do vice-governador, dos secretários e dos
deputados estaduais.

A matéria deu entrada hoje, isto é
convocação paralela, foi publicada hoje, está sendo
lida hoje e já tem pedido de urgência hoje. Conheci
esse tipo de tramitação. Esse tipo de tramitação
ocorria permanentemente no período Gratz. A
matéria dava entrada no dia, era publicada no dia,
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o regime de urgência era aprovado no dia e a
matéria já era aprovada no mesmo dia. Mas não é
isso que estou questionando, Sr. Presidente. Essa é
apenas uma prévia.

O questionamento que vim fazer nesta
tribuna é a respeito do teor da matéria. Isto é,
quando é possível convocar um período
extraordinário da Assembléia Legislativa, assim
como da Câmara Federal, previsto no art. 57, § 5º,
inciso II da Constituição Federal? É possível
convocar, segundo a Constituição Estadual, pelo
Presidente da Assembléia Legislativa em caso de
decretação de intervenção estadual em município,
para compromisso de posse do governador e do
vice-governador do Estado. É a primeira hipótese.
A segunda hipótese, em caso de urgência ou
interesse público relevante. Somente nesses casos é
possível convocar a Casa em período
extraordinário. Em caso de urgência ou interesse
público relevante.

Não me consta, Sr. Presidente, que aprovar
subsídio de governador, vice-governador,
secretários e deputados estaduais seja de urgência
ou de interesse público relevante.

A população está se pronunciando contra
isso. Não é de interesse público relevante essa
matéria. A população não quer que seja colocada
em pauta essa matéria. E o Presidente da Casa, até
respeitando a opinião da população, não a colocou
em pauta nem no período ordinário nem no período
extraordinário.

De tal forma, Sr. Presidente, de acordo com
o art. 58, § 6º, inciso II da Constituição Estadual, e
artigo 57, § 6º, inciso II da Constituição Federal,
solicitamos a S.Exa. a não aceitabilidade da
tramitação dessas matérias no período
extraordinário, já que as matérias não são de caso
de urgência e nem de interesse público relevante.

Estamos tratando da matéria que convoca a
Casa para votar o Projeto de Lei nº 459/2005, que
fixa subsídios do governador, do vice-governador,
dos secretários e dos deputados estaduais. São as
matérias dos itens um e sete do Expediente desta
sessão. Requeremos então que seja apreciada e
elucidada esta questão, já que ao nosso ver a
matéria não é nem de urgência e nem de interesse
público relevante. (Muito bem!)

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar a
Questão de Ordem argüida pelo Sr. Deputado
Claudio Vereza.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, qualquer matéria que
esteja na convocação extraordinária é importante, é
de relevância. Votaremos, por convocação
extraordinária, o aumento dos promotores do
Espírito Santo, cujo salário passará para dezenove
mil, dezessete mil reais. O salário do Procurador
Geral passará para vinte e dois mil reais.
Votaremos também o aumento da Justiça. Isso é
relevante.

Adaptaremos à Constituição Federal, lei
maior do Brasil, o salário dos deputados. Portanto,
ao invés de ficarem vociferando pela imprensa os
deputados deveriam se reunir conosco para saber
como é o nosso projeto.

Hoje mesmo lemos nos jornais declarações
de presidentes de partidos, de deputados federais
no sentido de que esse tipo de matéria não pode ser
votada. Ora, nunca devolvem o que recebem.
Agora mesmo está em tudo quanto é jornal da
República que receberão cem mil cada pela
convocação. E querem colocar regras na
Assembléia Legislativa. A regra está na
Constituição Federal, que estamos adaptando de
acordo com atos da Mesa do Senado Federal e do
Congresso Federal.

Isso é o que tem que ser falado aqui.
Aumentaremos esse debate. Não viemos aqui para
ouvir gracinha. Aumentaremos o debate para o
povo saber realmente o que será votado nesta Casa:
aumento do subsecretário de Estado e de diretor de
autarquia. Achamos que o salário do secretário,
que hoje é de seis mil reais, também deveria ser
aumentado. Votaremos os abonos dos funcionários
públicos. Inclusive apresentaremos uma emenda ao
projeto da Assembléia Legislativa para que os
funcionários recebam um abono de mil e
quinhentos reais, em vez de quinhentos reais.
Votaremos as matérias que são importantes, como
o orçamento do Estado e outras. Não aceitamos
discurso demagógico sobre deputado estadual.

Tomamos a nossa posição em diversas
reuniões, onde discutimos sobre o “auxílio paletó”
que se chama ajuda de custo, que suprimimos do
nosso projeto através de uma emenda do Sr.
Deputado Edson Vargas, entregue ao presidente da
Comissão de Justiça. Mas os Srs. Deputados
federais e senadores não excluíram os auxílio
paletó, passagem de avião e auxílio telefone de
seus benefícios e ninguém fala. Querem mesmo é
bater na Assembléia do Estado do EspíritoSanto.

Não se fala nesta Casa, sobre a votação do
orçamento para 2006, com bilhões de reais, para
fazer obras importantes para o povo do Estado do
Espírito Santo.
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Inclusive, a Srª Deputada Sueli Vidigal,
falou outro dia nesta Casa que nós deputados
deveríamos ser como um pastor, que é um
sacerdócio. Como se o pastor não recebesse da
igreja; como se o padres não recebessem também;
como somos católicos, vamos mexer em geral.

Portanto, queremos fazer um apelo aos Srs.
Deputados que nos ouvem e principalmente aos
parlamentares que participaram do debate que
fizemos de sexta-feira até Domingo. Vamos
esquecer a quinta-feira, a afronta que foi feita ao
Poder Legislativo, aos Srs. Deputados que não se
amotinaram, que não fizeram greve, que não
invadiram a sala do Presidente César Colnago, que
está aqui. Muito pelo contrário, a sala do
Presidente César Colnago e todas as outras são dos
deputados. Aqui é um Parlamento, uma Casa feita
para se falar, para se negociar. A sala do Deputado
César Colnago foi aberta para os deputados
fazerem uma reunião, aguardando a presença do
Presidente César Colnago que esteve conversando
conosco e nos os ouviu.

Então, nós os deputados estaduais temos de
ter posição clara. Ah! É um período eleitoral, será
que o eleitor não vai votar em nós, Não podemos
ficar preocupados com isso, porque estamos pelo
interior do nosso Estado todo, levando para o povo
mais carente os recursos do governo do Estado,
tais como ambulâncias, carro de polícia,
equipamentos para hospitais e tantos outros
auxílios. É o que estamos fazendo.

Então, da questão de ordem levantada pelo
Sr. Deputado Claudio Vereza podem ser aditadas
convocação de CPI, convocação da Corregedoria,
porque isso tem prazo de justiça. Por que querem
acelerar os prazos da justiça? Ninguém pode ser
julgado, condenado, acusado por folha de jornal,
tem de haver um processo bem instruído e
comprovado que as pessoas cometeram algum
delito; quem errou tem que pagar. Mas primeiro
tem que se provar que errou. Temos que parar com
essa hipocrisia no Brasil. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Solicito o prazo regimental de até
quarenta e oito horas para responder à Questão de
Ordem.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, solicito a V. Exa. a informação se nesse
caso o item 0 7 será apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado Claudio Vereza, não;
ficará suspenso. (Pausa)

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

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do artigo 58, § 6º, inciso II,
alínea “c”, da Constituição Estadual, ficam os Srs.
Deputados convocados para reunirem-se
extraordinariamente, no período de 19 de
dezembro de 2005 a 31 de janeiro de 2006, com a
finalidade de deliberar sobre as seguintes matérias:

1. Mensagem nº 272/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de
Lei Complementar nº 38/2005, autorizando
o Poder Executivo a realizar contratação
temporária de pessoal, para atender às
necessidades do Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo.

2. Mensagem nº 293/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de
Lei nº 463/2005, que altera as alíquotas do
Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, incidentes sobre os
produtos que menciona.

3. Mensagem nº 295/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de
Lei Complementar nº 48/2005, que institui
a modalidade de remuneração por subsídio
para os subsecretários e dirigentes de
autarquias e fundações do Poder Executivo
Estadual e dá outras providências.

4. Mensagem nº 296/2005, do Governador
Paulo Hartung, encaminhando o Projeto de
Lei Complementar nº 49/2005, que altera a
Lei Complementar 295, de 15 de julho de
2004, introduzindo a modalidade de
remuneração por subsídio para os
Auditores do Estado e dá outras
providências.

5. Mensagem nº 13/2005, do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando o Projeto de Lei nº
456/2005, que concede abono de R$
500,00 (quinhentos reais) aos servidores do
Poder Judiciário.
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6. Mensagem nº 14/2005, do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 46/2005, fixando o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal
de Justiça em R$ 22.111,25 (vinte e dois
mil, cento e onze reais e vinte e cinco
centavos) a partir de 1º de julho de 2006 e
dá outras providências.

7. Projeto de Lei nº 459/2005, do Deputado
Sérgio Borges e outros, fixando os
subsídios do Governador, do Vice-
Governador, dos Secretários e dos
Deputados Estaduais.

8. Ofício nº 1961/2005, do Procurador Geral
de Justiça, encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 45/2005, fixando o
subsídio dos Procuradores de Justiça em
R$ 22.111,25 (vinte e dois mil, cento e
onze reais e vinte e cinco centavos) a partir
de 1º de julho de 2006 e dá outras
providências.

9. Ofício nº 1962/2005, do Procurador Geral
de Justiça, encaminhando o Projeto de Lei
nº 455/2005, que concede abono de R$
500,00 (quinhentos reais) aos servidores do
Ministério Público Estadual.

10. Projeto de Lei nº 457/2005, da Mesa
Diretora, concedendo abono de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos servidores do quadro
estatutário – efetivos e comissionados –
inativo e pensionista da Assembléia
Legislativa.

11. Projeto de Lei nº 458/2005, da Mesa
Diretora, que concede abono de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos servidores ativos,
inativos e pensionistas do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.

12. Mensagem nº 199/2005, de autoria do
Governador do Estado, encaminhando o
Projeto de Lei nº 301/2005, que estima a
receita e fixa a despesa orçamentária para o
exercício financeiro de 2006.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 16
de dezembro de 2005.

JOSÉ TASSO DE ANDRADE
ZÉ RAMOS

SÉRGIO BORGES
JOSÉ ESMERALDO

GEOVANI SILVA
CABO ELSON

LUIZ CARLOS MOREIRA
DÉLIO IGLESIAS

EUCLÉRIO SAMPAIO
RUDINHO DE SOUZA

HERALDO MUSSO
FÁTIMA COUZI

ROBSON VAILLANT
EDSON VARGAS

MARCOS GAZZANI
GILSON GOMES

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) –1 – Convocação extraordinária da
Assembléia Legislativa para funcionar no período
de 19 de dezembro de 2005 a 31 de janeiro de
2006, de autoria de diversos Deputados, para
deliberar sobre as matérias que especificam.

“CONVOCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA

13. Mensagem nº 272/2005, do
Governador Paulo Hartung,
encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 38/2005,
autorizando o Poder Executivo
a realizar contratação
temporária de pessoal, para
atender às necessidades do
Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo.”

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado Marcelo Santos,
junte-se a atual convocação da Casa, nos termos do
artigo 58 §6º, inciso II, Alínea “C” da Constituição
Estadual.

“Mensagem nº 293/2005, do
Governador Paulo Hartung,
encaminhando o Projeto de Lei nº
463/2005, que altera as alíquotas do
Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação –
ICMS, incidentes sobre os produtos
que menciona.
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Mensagem nº 295/2005, do
Governador Paulo Hartung,
encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 48/2005, que
institui a modalidade de
remuneração por subsídio para os
subsecretários e dirigentes de
autarquias e fundações do Poder
Executivo Estadual e dá outras
providências.

Mensagem nº 296/2005, do
Governador Paulo Hartung,
encaminhando o Projeto de Lei
Complementar nº 49/2005, que
altera a Lei Complementar 295, de
15 de julho de 2004, introduzindo a
modalidade de remuneração por
subsídio para os Auditores do
Estado e dá outras providências.

Mensagem nº 13/2005, do
Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, encaminhando o Projeto
de Lei nº 456/2005, que concede
abono de R$ 500,00 (quinhentos
reais) aos servidores do Poder
Judiciário.

Mensagem nº 14/2005, do
Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado, encaminhando o Projeto
de Lei Complementar nº 46/2005,
fixando o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de
Justiça em R$ 22.111,25 (vinte e
dois mil, cento e onze reais e vinte
e cinco centavos) a partir de 1º de
julho de 2006 e dá outras
providências”.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, V. Exa. está se esquecendo de dá os
despacho das matérias.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado Claudio Vereza, o
Secretário está só lendo a convocação que chegou

de todos os itens, por parte de todos os Deputados
que subescreveram a convocação.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra a Sra. Deputada
Brice Bragato.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, solicito que em seguida seja distribuída
cópia aos Deputados tanto da convocação que V.
Exa. fez quanto dessa superposta ai, porque
ninguém sabe das matérias.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sra. Deputada Brice Bragato, estão
publicadas as matérias no Diário do Legislativo de
hoje.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, está já, sem ler no Expediente?

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Estão publicadas no Diário de
hoje.

A SRA. BRICE BRAGATO – Há muito
tempo não via isso aqui.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sra. Deputada Brice Bragato, foi
protocolada.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.
Presidente, quando V. Exa. deu o despacho do item
01, pediu que fosse juntada a convocação anterior;
requeiro de V. Exa. que seja juntada à exceção do
Projeto de Lei nº 459/05.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado Carlos Casteglione,
depois que decidirmos a questão de ordem, pois
tem itens que estão sendo questionados.

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, pela ordem!
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, quando existe o Diário do Poder
Legislativo, ele é para ser lido. As matérias do
Poder Legislativo são publicadas, para que os
Deputados leiam, e o que está acontecendo aqui é
que eles estão querendo impedir a votação dos
abonos e dos aumentos para deixar os funcionários
com mais aflição, uma vez que hoje poderia ser
votado tudo.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Solicito aos Srs. Deputados que
permitam o término da leitura do Expediente, logo
depois concederemos a palavra aos Parlamentares
que a solicitarem.

O SR. 1º. SECRETÁRIO lê:

“Projeto de Lei nº 459/2005, do
Deputado Sérgio Borges e outros,
fixando os subsídios do
Governador, do Vice-Governador,
dos Secretários e dos Deputados
Estaduais.

Ofício nº 1961/2005, do Procurador
Geral de Justiça, encaminhando o
Projeto de Lei Complementar nº
45/2005, fixando o subsídio dos
Procuradores de Justiça em R$
22.111,25 (vinte e dois mil, cento e
onze reais e vinte e cinco centavos)
a partir de 1º de julho de 2006 e dá
outras providências.

Ofício nº 1962/2005, do Procurador
Geral de Justiça, encaminhando o
Projeto de Lei nº 455/2005, que
concede abono de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos servidores do
Ministério Público Estadual.
Projeto de Lei nº 457/2005, da
Mesa Diretora, concedendo abono
de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos
servidores do quadro estatutário –
efetivos e comissionados – inativo
e pensionista da Assembléia
Legislativa.

Projeto de Lei nº 458/2005, da
Mesa Diretora, que concede abono
de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos

servidores ativos, inativos e
pensionistas do Tribunal de Contas
do Estado do Espírito Santo.
Mensagem nº 199/2005, de autoria
do Governador do Estado,
encaminhando o Projeto de Lei nº
301/2005, que estima a receita e
fixa a despesa orçamentária para o
exercício financeiro de 2006.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – O despacho foi dado no sentido de
fazer a junção das duas convocações.
Evidentemente, que há uma Questão de Ordem a
qual faltamos responder. (Pausa)

Com base no art. 107 do Regimento
Interno, determino a prorrogação do Pequeno
Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: Parecer nº
20/2005, da Comissão de Finanças,pela
aprovação, COM EMENDAS, do proejto de Lei
nº 301/2005, oriundo da Mensagem
Governamental nº 199/2005, que fixa a despesa e
orça a receita para o exercício financeiro de 2006
(Orçamento).

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Publique-se.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Sr.
Presidente, requeiro a V.Exª dispensa de
publicação do Parecer nº 20/2005, que acaba de ser
lido.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – É regimental, mas depende de
apoiamento do Plenário.

Em votação o requerimento.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

Junte-se à convocação.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê: OFÍCIO N°
LOG-465/2005

TAOIL
T.A. Oil Distribuidora de Petróleo Ltda

Rua Leopoldina, 96 – São Torquato – Vila
Velha/ES
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Tel: (27) 3369.4232 – www.taoil.com.br - E-Mail:
taoil.@com.br

Vitória-ES, 07 de dezembro de 2005

Ilustríssimo Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo
Dr. César Colnago
Vitória – ES

Ref: BERÇO 902 – VILA VELHA – CODESA –
OBRAS DA PIRELLI

T.A OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida com sua sede à Rua Leopoldina n° 96,
bairro de São Torquato, município de Vila Velha-
ES, devidamente inscrita no Cadastro de Pessoas
Jurídicas da Secretaria Receita Federal do Brasil
sob o número CNPJ 39.829.031/0001-95, com
filial estabelecida para distribuir combustíveis a
granel à Rua Leopoldina, 165 no mesmo bairro e
município, com registro na ANP sob número
00096, devidamente representada por sua sócia-
administradora infra-firmada, vem narrar fatos e,
ao fim requerer o que se segue:

Implantado logo depois da Segunda guerra
Mundial, pelas empresas Shell Distribuidora de
Petróleo e Esso Distribuidora de Petróleo Ltda, o
TGL de São Torquato compreende:

a. Um Píer de Atracação (Berço 902), situado
na Leopoldina 165, no Bairro de São Torquato,
no Município de Vila Velha localizado na parte
continental do Porto Organizado de Vitória, em
Vila Velha, onde ocupa uma área de 65.000
m², e pode receber navios de até 162 m de
comprimento e calado máximo de 8,23 m, com
Abrigo de Mangotes localizado sobre a
Plataforma;

b. Duas área de Armazenagem e Distribuição
(retroporto) localizadas a cerca de 320,00 m de
distância, onde se localizam também as
instalações administrativas e de apoio
operacional.

Em 1994, a FRANNEL DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA, através de espaço para
armazenagem de produtos concedido pela Shell,
deu início as suas atividades ali em São Torquato.
Mais tarde, a Shell, depois dessa cessão de espaço
para a FRANNEL, optou por transferir todas as
suas operações para o Porto de Tubarão,
acompanhando assim a mesma atitude da ESSO,

quando, anos antes, transferiu também todas as
suas operações para o Porto de Tubarão.

Nessa mesma época, ou seja, no ano de 1994, a
FRANNEL, com anuência da CODESA, cedeu
espaço para a T.A OIL DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA, fundada em 15/12/1993.
Então, passaram a ocupar o mesmo Terminal, antes
ocupado pela Shell, duas empresas Capixabas de
pequeno/médio porte. Com isso o Terminal não
sofreu nenhuma paralisação, como havia ocorrido
com o Terminal destinado a ESSO, dispensando
assim licitação, e evitando a deteriorar um bem
pertencente ao Patrimônio Público da União.

DOCUMENTO N° 01:

Em 1996, com problemas de espaço operacional,
foi assinado entre a T.A e a CODESA, um
Contrato Operacional, relativamente aos tanques
antes ocupados pela Esso, os quais se encontravam
desativados, inclusive, em total estado de
abandono e deterioração.

Há de se ressaltar, aqui, que o Contrato que foi
assinado, em 30 de julho de 1996, com a
CODESA, estipulava, entre ultras coisas, o
seguinte:

Cláusula Primeira:

A T.A garantirá a CODESA uma movimentação
mínima de 80.000 (oitenta mil/toneladas ano), a
contar da data da assinatura do mesmo.

Cláusula Segunda:

O contrato terá a validade de 2(dois) anos, a partir
da reforma das instalações pela T.A., e inicio
estipulado em 6 (seis) meses, ficando pactuado a
prorrogação mediante aditivo próprio de comum
acordo entre as partes.

DOCUMENTO N° 2:

Assim, quando as instalações foram entregues a
T.A., entramos, realmente, no Parque de
Tancagem, é que pudemos verificar o total estado
de abandono em que se encontravam todas as
instalações dos tanques, além de desativadas,
também se mostravam sem condições de uso.

A T.A., porém retrocedeu, ao contrário, com a
graça de Deus e muita coragem, partiu para as
necessárias reformas dos tanques, tubulações e
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plataformas de carregamento e descarga. Reformou
3 (três) tanques, todo sistema de tubulações,
construiu mais 2 (dois) tanques e adequou toda
arrea às exigências dos órgãos, Municipal,
Estadual e Federal, instalando, inclusive, pela
primeira vez, Sistema Líquido Gerador de Espuma
totalmente automático, para combate a incêndios.

Rezava, ainda, o Contrato:

Parágrafo Único – A prorrogação deverá ser
encaminhada pela T.A., para CODESA com
antecedência de 60 (sessenta) dias do término do
contrato.

Cláusula Terceira – A T.A. pagará à CODESA, o
valor de 2,87 (dois reais e oitenta e sete centavos)
por tonelada, acrescida dos adicionais tarifários
vigentes.

Parágrafo Primeiro – Além do valor previsto no
caput da presente cláusula a CODESA cobrará do
armador ou seu preposto TAXAS DAS TARIFAS
PORTUÁRIAS DEVIDA AS EMBARCAÇÕES.

Cláusula Quinta – periodicidade para reajuste ou
avaliação dos preços será princípio de 1 (um) ano,
com base na variação do INPC ou outro índice que
vier a substituí-lo, sendo o primeiro reajuste em
11/01/1997.

ADITIVOS ASSINADOS ENTRE A CODESA E
T.A.:

DOCUMENTO N° 03:

TERMO ADITIVO/020/98 – PE 0345/96.

Tendo início 31/01/1999 à 30/01/2001.

Parágrafo Primeiro – altera a movimentação de
80.000 ton/ano, para 105.000 ton/ano.

Parágrafo Segundo – a partir 11/01/99 o preço por
tonelada será de 3.08 (três reais e oito centavos)
MAIS O REJUSTE DO INPC ACUMULADO NO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE
1998.

Cláusula Segunda – Considerando o Programa de
Privatização dos Portos do Governo Federal, de
acordo com a Lei 8630 de 25/02/93 – Lei de
Modernização dos Portos e decisão advindas de
instâncias superiores, o presente contrato poderá
ser rescindido pela CODESA, RESPEITANDO-SE
OS PRAZOS COMPATÍVEIS PARA A
REALIZAÇÃO DO FIM A QUE SE DESTINAM
OS REFERIDOS PROGRAMAS.

DOCUMENTO N° 04:

TERMO ADITIVO/005/2001 – PE0345/96 - Vol
II

Cláusula Primeira – é o objeto do presente
PRORROGAR POR MAIS 2 ANOS, a partir de
31/01/2001 até 30/01/2003.

Parágrafo Único – Fica facultado a CODESA a
rescindir o contrato ANTECIPADAMENTE,
CASO ADVENHA DE PROCEDIMENTO
LICITÓRIO com relação a área. Decisões que
advenham de INSTÂNCIA SUPERIOR,
QUANDO ENTÃO A T.A. OIL SERÁ
NOTIFICADA NO PRAZO “MÍNIMO” DE 60
DIAS PARA DESOCUPAÇÃO DA ÁREA...

DOCUMENTO N° 05:

DECRETO N° 121/99 – PREFEITURA
MUNICIPAL DE VILA VELHA.

ATA DE REUNIÃO DA CEEPAUSMVV –
COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO E
PROPOSTAS ALTERNATIVAS DE USO DO
SOLO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Reunião entre Prefeitura, CODESA, T.A..Oil e
FRANEL. Reunião de prazo para se
TRANSFERÊNCIA DA TACAGEM, RESOLVE
QUE ESTA OPERAÇÃO PODERÁ SER
REALIZADA NO PRAZO DE 5 ANOS a contar
de 05/04/2000.

DOCUMENTO N° 06:

Nota de reunião 31/10/2001

LOCAL – sede da CODESA

PARTICIPANTES:
CODESA- Fábio Nunes Falce – Diretor Presidente
VICENTE DE PAULA DIAS FILHO – Diretor de
desenvolvimento.
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
T.A. OIL e
FRANEL

ASSUNTO: PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO
DO PARQUE DE TANCAGEM DE GRANÉIS
LÍQUIDOS DE SÃO TORQUATO,
SOLICITADO PELA “PREFEITUTA
MUNICIPAL DE VILA VELHA

A Indicação do Município de Vila Velha pela
transferência dos tanques para o Porto Barra do
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Riacho, demandaria em torno de 3 anos, a partir da
definição da área.

Decidiu-se assim entre os presentes que fosse
estudado PROJETO ALTERNATIVO NO
SENTIDO DE SE MANTER PARA O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA a movimentação
de granéis líquidos, sendo que a CORDENAÇÃO
DESTE GRUPO FICARÁ A CARGO DA
“CODESA”

DOCUMENTO N° 07:

TERMO ADITIVO/004/2003, do Contrato
Operacional ASSJUR/015/96 entre CODESA E
T.A.OIL.

Cláusula Primeira – Objeto..... prorrogar por mais
4 (quatro) anos a partir de 31/01/2003 com término
em 30/01/2007.

Parágrafo Único – fica facultado a CODESA a
rescindir o contrato antecipadamente e a qualquer
tempo, por procedimento licitatório com relação à
área e equipamentos, que advenham de
INSTÂNCIA SUPERIOR, quando então a
T.A.será notificada no prazo mínimo de 60 DIAS.

Cláusula Segunda – Fica assegurado a CODESA o
direito do reajuste do preço do contrato de forma
anual, como também a garantia mínima de
movimentação (105.000 ton/ano).

DOCUMENTO N° 08:

CODESA contrata escritório CARDOSOFREITAS
& ASSOCIADOS, para uma AÇÃO ORDINÁRIA
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DE TUTELA.

PASMEM Senhores e Sras, Representantes desta
Câmara de Deputados, alegando um ERRO,
porque em reunião 27/01/2003 entre a diretoria da
CODESA decidiram que o contrato seria
prorrogado por 4 (quatro) meses e não 4(quatro)
anos. Conforme Contrato devidamente  assinado.

SOB ESSA ÓTICA COMO OUVE
DISSONÂNCIA ENTRE OS MOTIVOS PARA
FORMAÇÃO DO ATO, E A VONTADE EM SI
DECLARADA E EXTERNADA POR MEIO DO
TERMO ADITIVO, DEFLUI-SE NO MÍNIMO A
EXISTÊNCIA DE “ERRO SUBSTANCIAL” NA
FORMALIZAÇÃO DE INDIGITADO
INSTRUMENTO, CUJO “EQUÍVOCO” FOI

DEFLEGADO PELA PRÓPRIA CODESA.
(doc.8b)

Como pode ser facilmente verificado, sob o
INFLUXO DE UM MOTIVO (tempo hábil a
percorrer uma licitação para área), as partes
firmaram o 3° aditivo, formando um
PROCEDIMENTO APARENTEMENTE LÍCITO
(PROCESSO acima mencionado em 29 de abril de
2004) tendo como representante do escritório o
contratado pela CODESA, o Dr. Fabrício Cardoso
Freitas OAB/6226.

Trata-se, como acima demonstrado, de uma
empresa que desde 1994 passou a trabalhar com a
CODESA, sempre cumprindo todos seus
compromissos, fiscais, financeiro e éticos.

Destaque-se que sob o PRIMEIRO CONTRATO,
em 30/07/1996 lhe foi entregue uma área
(Patrimônio da União) com instalações totalmente
deterioradas, obtendo o prazo de apenas 6 (seis)
meses para reconstruí-lo, aumenta-lo, e cumprir
todas exigências das Leis do Município , do Estado
e do País!

OS DESAFIOS sempre foram grandes, desde o
início, mas foram vendidos, sempre com a graça de
Deus., eis que com integridade e honestidade.

Depois de uma história de 9 (nove) anos (1994 à
2003), com documentos transitando, entre a
CODESA, suas arrendatárias e órgãos da prefeitura
do Município de Vila Velha pela transferência do
terminal, vem a CODESA alegar que em reunião
entre “diretores” da CODESA (depoimentos
contraditórios anexos no processo, onde negam a
veracidade dos fatos).

Assim, indaga-se do porquê da reunião somente
entre a CODESA e não com as partes interessadas,
como é assegurado por nosso sistema jurídico?

Em citada reunião que aconteceu em 21/01/2003
resultando na assinatura do em 30/01/2003. Como
vem a Codesa agora, alegar a existência de um
ERRO SUBSTANCIAL por parte dela própria,
confundindo entre 4 (quatro) meses com 4 (quatro)
anos?

Observem excelentíssimos senhores, que há
documentos de Atas de reuniões entre a Prefeitura
Vila Velha, CODESA, T.A. Oil e FRANNEL. O
mesmo Sr. Vicente de Paula Miranda, representou
a CODESA, onde fica provado a legalidade da
prorrogação em virtude de TRANSFERÊNCIA
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DO TERMINAL e não de PROCESSO
LICITATÓRIO.

Atentem ao arbitrário abuso e contradições:

DESDE o contrato primitivo está registrado que a
CODESA poderia solicitar a área somente para
LICITAÇÃO da mesma, devendo comunicar a
empresa com ANTECEDÊNCIA MÍNIMA de 60
dias. Ficando claro e notório que no procedimento
dentro da Lei, a CODESA deveria ter comunicado
a T.A.OIL e a outra arrendatária em prazo
MÍNIMO que se daria em exatamente
30/novembro/2002.

Mas usurpando o PODER tentando se colocar
acima da LEI, a CODESA “decidiu que o contrato
seria de 4 meses”, somente vindo alegar isto após
ter assinado TERMO DE ADITIVO Nº 004/2003
prorrogando por 4 (quatro) anos.

Vejam bem senhores! Porque a T.A.Oil assinaria
um contrato de 4 (quatro) meses, se com isso
sofreria a paralização total de suas atividades? Se
ela, CODESA, estava cumprindo todos os
requisitos contratuais, inclusive solicitação de
prorrogação de contrato, bem como a transferência
do terminal, por iniciativa da Prefeitura local,
alegando motivos de Segurança.

Pública! Como isso explica?

Se a CODESA estivesse cumprindo sua parte das
cláusulas contratuais ela não assinaria aditivo de
4(quatro) meses porque estaria infringindo as
regras do citado contrato!

Atentem Senhoras e Senhores que o aditivo
assinado por mais 4 (quatro) anos, não se atém
somente ao prazo mas também estipula que, em
caso de certame licitatório, haverá prazo mínimo
de 60 dias para comunicar sua cliente.

Também assegura o reajuste de preço, bem como
garantia de MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA
MENSAL PELA T.A. A CODESA, NOS
MOLDES DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO (105.000 TONELADAS/ANO).

Não há outro objetivo se não dizer que houve
atitude de má fé por parte da CODESA, onde quis
impor o seu PODER.

Desde esse acontecimento a CODESA vem
dificultando o crescimento da empresa, e pior, vem
sendo a principal responsável pelas “quedas” de
volumes comercializados pela empresa, pois vem
sofrendo os reflexos do PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
Pedindo a indevida devolução das instalações e da
área.

Como uma empresa pode se programar, projetar
metas para desenvolver e investir sob AMEAÇA
de ter suas portas fechadas a qualquer momento?

Mesmo assim está sendo abrigada a cumprir
cláusula de MOVIMENTAÇÃO MINIMA,
pagando pelo movimento não atingido durante os
anos 2003/2004.

DOCUMENTO N° 09:

A Empresa tomando as providencias, dirigiu-se a
Brasília na ANTAQ, Órgão responsável por
licitações,- PROCESSO N° 50300.000720/2004,
onde relatou os fatos acontecidos e teve
conhecimento que ainda não existia nenhum
processo licitatório para área ocupada  pela
T.A..Oil.

Ainda, com todos esses fatos ilegais e arbitrários, a
T.A..OIL foi surpreendida em 05/11/2005, com a
proibição de atracação do navio Norma viagem
636, no Berço 902, carregado de Produtos pagos
antecipadamente para Petróleo, em pleno sábado,
sendo informada pela praticagem do risco em
operar no Berço, em virtude as obras da PIRELLI.

Em uma luta sem medidas tentou de todas as
formas a solução do problema junto à Capitania
dos Portos,
Praticagem e a CODESA., o que não ocorreu,
tendo seu produto (pago) retornando para Petróleo
às 19:00 horas do dia 08/11/2005, ou seja 4
(quatro) dias depois do navio fundeado em Vitória
aguardando solução para o problema.

Tendo a Codesa se manifestado somente
judicialmente, conforme documento datado de
25/11/2005, ou seja, depois de 20 (vinte) dias da
empresa paralisada.

DOCUMENTO N° 10:

Processo 024.050.254.895 TERMO DE
JUSTIFICAÇÃO apresentado pela CODESA, em
face nosso pedido com Antecipação dos efeitos da
tutela, referente não recebimento/atracação do
Navio Norma, viagem 636.

O PROPRIO TEMPO DE JUSTIFICATIVA
APRESENTADO PELA CODESA, relata a
VERDADE DOS FATOS.

DOCUMENTO N° 11:
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Em 12 de setembro de 2002, a Cotia Tranding,
EMPRESA FUNDAPEANA, tendo como cliente a
PIRELLI CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A
(atentem para a data), solicita a capitania dos
Portos à solicitação de uma área a ser criada por
um aterro de 31.000m².

Considerando um investimento de interesse do
Estado essa Casa de Leis, aprovou a doação de um
terreno através da Lei 7062/2002, autorizando à
permuta da área de 9.040m². para Cotia Tranding.

ATENTEM – Tendo em vista as considerações
acima citadas e em cumprimento à norma 11/2001,
vimos requerer autorização para obras sobre água e
para tanto estamos apresentando os seguintes
documentos:

DOCUMENTO N° 11 A – ITEM 6 – CÓPIA DA
ESCRITURA DE DOAÇÃO COM ENCARGOS
E DA AUTORIZAÇÃO DE ATERRO EMITIDA
PELA “SPU”

DOCUMENTO N° 11B – Correspondência da
Capitânia dos Portos datada em 07 de abril de
2005/ Ofício 244/2005 ao Sr. Edmar Fraga Rocha,
Gerente Regional do Patrimônio da União
solicitando se a titularidade do projeto passou da
empresa COTIA TRANDYNG S/A para a empresa
PIRELLI ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO
BRASIL.??????????

DOCUMENTO N° 12 – Autorização para
CONSTRUÇÃO DA OBRA datada em 26 de
outubro de 2005, conforme publicação no diário
oficial.

“AUTORIDADES DESTA CASA, afinal a obra é
de quem?

COTIA TRANDING ou PIRELLI???????

Como pode uma obra autorizada em 26 de outubro
de 2005, se já estava prejudicando atracação dos
Navios no Berço (Patrimônio da União há mais de
40 anos), conforme doc. 12 A – Ata de reunião
entre a Capitania, Codesa, Praticagem e Pirelli
datada em 12 de setembro de 2005, onde paralisou
a operação da T.A. Oil definitivamente, porque a
única fornecedora nacional, Petróleo Brasileira
quem sempre atracou no porto desde sua fundação
não tem em sua frota Navios de menor Porte.

Podem Vsa. Constatar que os projetos anexados
pela Codesa da Empresa Consulport, consultoria
em Transporte, não têm nenhuma assinatura, ou
menciona nenhum engenheiro responsável pelo

mesmo, documento inadimissível de ser
apresentado a um ÓRGÃO JUDICIAL,
desrespeitando autoridade, tempo precioso dos Srs.
Juízes, dando somente prorrogação em processos,
solicitando outros documentos.

DOCUMENTO N° 13 – Senhores e Senhoras
Deputados, façam apreciação do documento
apresentado pela própria CODESA juntando ao
processo.

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE
GRANÉIS LÍQUIDOS POR VIA TERRESTRE E
MARÍTIMA DAS EMPRESAS:

T.A. OIL DISTRIB. PETRÓLEO – CONTRATO
OPERACIONAL 015/1996

FRANNEL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO –
CONTRATO OPERACIONAL 033/1994

ADESÃO UBINAN DISTRIBUIDORA
DERIVADOS DE PETRÓLEO – EM 31/11/2001,
mas atentem que a planilha refere-se ao período de
janeiro 2005 à janeiro 2006!!!!!!!

Com tantas provas contraditórias na defesa da
CODESA, envolvendo a paralisação da T.A.OIL,
sendo que a FRANNEL já estava “PARALISADA
PELA SECRETARIA DA FAZENDA”????

Solicita desta Casa de Leis o Embargo imediato
das Obras da Cotia Tranding ou Pirelli???? Até que
sejam apresentados todos os documentos, bem
como todos testes e exames para assegurar a
viabilidade do Patrimônio da União, e bem como o
principal Patrimônio da humanidade o “MEIO
AMBIENTE”, onde o mundo clama pela
preservação da natureza, e vem uma obra que
desvia toda correnteza, inviabiliza a navegação,
prejudica o ambiente natural do Canal em
dimensões, que não podem ser medidas a “olhos
nus” (medida terrestre) e sim através de Batimetria
para saber o que está ocorrendo no Fundo do Mar.

Com certeza um projeto de aterro em águas
marítimas de 12.317,11m², tem um estudo já
aprovado de qual dimensão atingirá nas
profundezas do Mar. Quanto cada m² de aterro
exige em volume de avanço no fundo do mar, para
garantir pela sedimentação a segurança do mesmo?

Que a Codesa entregue a esta Casa:

Toda vida Histórica da área que foi destinada a
Armazenagem de Granéis Líquidos de São
Torquato, bem como a do Berço 902;
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Todos documentos legais de prestação de contas ao
SPU, bem como registro de contrato com a T.A.
Oil;

Registro das benfeitorias e autorização das
mesmas;

Contratos e registros da outra arrendatária, bem
como contrato de Adesão com a Empresa Ubinan
(que conforme consta em planilha em operação
autorizada pela CODESA até 2006);

Apresentar projeto Licitatário da área, com
aprovações e encaminhamentos aos Órgãos
competentes;

Solicitar ao Ministério Público Estadual e Federal,
processo (s) referente toda matéria em questão –
COTIA TRANDING S/A e PIRELLI S/A., porque
a T.A. OIL já solicitou e ainda não obteve resposta.

Histórico da T.A. OIL:

A T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA, apesar de ter 11 anos de inicio das suas
atividades, iniciou seu trabalho no Estado do
Espírito Santo em 1984, (21 anos), através da
Empresa Trans Alves Comércio Derivados de
Petróleo Ltda., onde foi cliente respeitada com o
mesmo respeito que atribuiu das “Grandes
Distribuidoras”.

Desde sua função como Distribuidora, deixou de
ser cliente e apesar de continuar com todo respeito
ao mercado, passou a ser “Concorrente” e vem
lutando contra as vicissitudes do Poder por
acreditar na justiça.

As multas que a empresa tem em outros estados,
são por ter desistido dos seus direitos legais através
de uma liminar, cujo processo prosseguiu e
OBTEVE GANHO POR UNANIMIDADE NO
SUPREMO TRIBUNAL, mas que tinha solicitado
sua exclusão porque confiou no PODER MAIOR
DO ESTADO, na busca de direitos e condições
iguais a outras distribuidoras.

Mas, tem certeza da sua vitória, porque conhece
uma história de 21 anos de trabalho, onde em
Cachoeiro do Itapemirim iniciou sua conquista e
desde então acompanha toda trajetória das grandes
e das pequenas. Das reais e das “fantasmas”, que
são noticiadas nacionalmente.

Relata a Sra. Rosana da T.A. OIL:

Um dia me sentei nessa Casa de Leis e
tentaram destruir minha empresa e família,

na parte mais íntegra que um ser humano
pode adquirir "Seu carácter”. Foi muito
difícil, mas somente quem passa é que
pode dizer!

Mas tudo isto me ensinou QUE AS
COISAS QUE CONSIDERAVA MEUS
PONTOS FRACOS FORAM
TRANSFORMADAS EM VIRTUDES E
APRENDENDO A SOBREVIVER AOS
“AUTO JULGAMENTOS” VOU
COLHENDO GRANDES LIÇÕES DE
SABEDORIA, HUMILDADE E
PRINCIPALMENTE FÉ EM DEUS.

No dia em que me sentei nessa Casa disse e
torno a repetir:

Sempre respeitei os Políticos,sempre ajudei
dentro das minhas possibilidades, e nunca
fiz “uso” disto. Principalmente porque um
Político tem um dever muito grande com a
Sociedade e com a Justiça da terra e todos
com a Justiça Divina.

Todas as vezes que precisei de algum apoio
Político, sempre foi por causas justas,
assim como respeito todo JUDICIÁRIO,
porque todas as causas que tenho e tive
estão dentro dos direitos da empresa e
cidadão.

A T.A. Oil conseguiu reconstruir um Patrimônio
da União com recursos próprios e de Bancos
Nacionais, e tem a certeza da legitimidade de seus
direitos. Por isso levará ao conhecimento das
instituições financiadoras e investidores para que
também se manifestem sobre a legalidade dos
fatos, independentemente de que países estejam
sediados. Se em outros países o mais importante é
preservar o meio ambiente, estes com certeza
também serão conhecedores dos fatos.

Exorta, novamente, a Sra. Rosana, Sócia
Administradora da T.A. Oil: Vou aonde precisar
para provar minha dignidade, até mesmo à
Presidência da República se preciso for. Se
preciso, farei “greve de fome” até o Brasil me
ouvir.

E se em tudo não conseguir seguirei a ONU.
Organização das Nações Unidas.
E, acredito que a JUSTIÇA sempre prevalecerá ao
PODER, por isso conto com esta CASA DE LEIS
DO NOSSO ESTADO.

Minhas cordiais saudações,
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T.A.OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO
LTDA.
Rozzana Zazari
Sócia-Administradora

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 465/2005 – Ciente. À
CPI dos Combustíveis.

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, requeiro a V.Exª a suspensão da sessão
pelo período de 30min, após a leitura do
Expediente, para que os Srs. Deputados possam se
reunir.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – No momento oportuno
colocaremos o requerimento de V.Exª em votação.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
OFÍCIO.GDSB Nº 603/05

Vitória, 19 de dezembro de 2005.

Assunto: Retirada de seu nome como membro da
Comissão de Cultura.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicitamos a retirada de meu nome como
membro efetivo da Comissão de Cultura.

Atenciosamente,

SÉRGIO BORGES
Deputado Estadual

Vice-Presidente
Líder do PMDB

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Ofício nº 603/2005 – Ciente.
Publique-se.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
MENSAGEM Nº 302/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 15 de dezembro de 2005.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº
2640/2005, formulado pelo Deputado Sérgio
Borges, estou anexando a este expediente cópia
reprográfica do OF/SESA/GS/Nº 1718/05 onde o
Secretário daquela Pasta responde
convincentemente ao questionamento do nobre
Deputado.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Mensagem nº 302/2005 – Ciente.
Ao Sr. Deputado Sérgio Borges, por cópia.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
MENSAGEM Nº 303/2005

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

GABINETE DO GOVERNADOR

Vitória, 15 de dezembro de 2005.

Senhor Presidente:

Em cumprimento ao disposto no art. 5º da
Lei 7457/03 e no artigo 56, XIII da Constituição
Estadual, encaminho à Mesa Diretora dessa Casa
de Leis os extratos de Regimes Especiais de
Obrigações Acessórias – REOA’S nºs 057, 064,
068, 069, 070, 072, 073, 075, 076, 077, 078, 079,
080 E 082, todas do ano de 2005, concedidas pela
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Atenciosamente

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Mensagem nº 303/2005 – Ciente.
À Comissão de Finanças.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 146/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo

O Deputado abaixo assinado, Líder do
Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais,
requer a V. Exa., após ouvido o Plenário,
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei
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nº 463/2005, oriundo da Mensagem
Governamental nº 293/2005 que altera as alíquotas
do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS,
incidentes sobre os produtos que menciona.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 146/2005, que acaba de ser lido.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada
Brice Bragato.

A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sr.ªs
Deputadas e Srs. Deputados, saudamos com
alegria, não só os Policiais Civis que estão de
plantão há quinze dias nesta Casa mas, também, os
Trabalhadores Rurais Sem Terra, de diversos
acampamentos do interior do Estado sob a
liderança do MST, que estão neste Plenário a fim
de exigir a votação dos projetos que arrecadam
terras devolutas para a Reforma Agrária. Os
Policiais Civis disseram que se juntaram os Sem
Terra com os Sem salário. Unidos somos fortes,
por isso é importante que façam uma grande
corrente.

Votamos a favor do requerimento de
urgência porque as matérias tributárias relativas ao
ICMS devem cumprir dois princípios tributários
que são: Anterioridade e Noventena ou
Anterioridade Nonagesimal. A Anterioridade diz
que a matéria deve ser votada no ano anterior para
vigorar no ano seguinte. A Noventena ou
Anterioridade Nonagesimal diz que para entrar em
vigor é preciso que passem noventa dias,
independente de ter sido votada no ano anterior.

Mas queremos dizer que tem alguma coisa
muito estranha no ar. Ontem, não houve sessão
ordinária, apenas sessão solene. Depois, houve
uma reunião, à tarde inteira, com o Presidente.

No colete de alguns Srs. Deputados havia,
provavelmente este documento, que nos parece não
ter sido passado para a imprensa por outros Srs.

Deputados. Um documento endereçado a nós, que
fala de prováveis irregularidades praticadas pelo
Presidente desta Casa de Leis.

Na tarde de ontem, passamos o documento
para toda a imprensa: os jornais A Gazeta, A
Tribuna, Século Diário, CBN e talvez mais algum
jornal deste Estado. Até a matéria está em alguma
página dos jornais de hoje. Passamos porque nos
foi endereçado. Se não passássemos adiante seria
conivente. Jamais seremos conivente com supostas
irregularidades. Mas passamos, também, porque
isso estava sendo usado como chantagem, não para
apurar irregularidade provável que tenha aqui. Mas
para usar dessa irregularidade, debaixo do colete,
para forçar o Presidente a abrir mão, por
chantagem, para aprovar o projeto de Auxílio-
moradia e Auxílio-paletó.

Achamos que não ajudamos em nada.
Estamos achando que o acordo foi feito. Essa
convocatória que encabeça a pauta de hoje, cuja
Questão de Ordem do Sr. Deputado Claudio
Vereza concordamos plenamente, está muito
estranha. Isso é coisa combinada e no bastidor.

É preciso que a imprensa, que tem um
papel excelente e as pessoas que nos acompanham
estejam atentas. Tudo pode acontecer neste
Assembléia Legislativa antes do Natal; antes ou no
início do Ano Novo. De nossa parte, estaremos
atentos, vigilantes a cada passo desta pauta. Mas
tem alguma coisa estranha no ar. Tem um cheiro
de acordo no ar. E talvez tenha vindo da
chantagem que estava debaixo do colete de alguns
Srs. Deputados que não mandaram para a
imprensa. Mandamos, porque achamos que isso
não é objeto de chantagem, porque não temos nada
a negociar com ninguém. A não ser votar com a
nossa consciência.

Sr.ª Deputada Luzia Toledo, hoje, com
muita alegria, quando estávamos ao vivo na CBN,
a lista dos Srs. Deputados que assinaram e dos que
não assinaram o projeto foram repetidas cinco ou
seis vezes. V.Ex.ª está conosco, na lista dos que
não assinaram. Que bom! (Muito bem!)

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE –
(Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Srªs Deputadas, companheiros
Trabalhadores Sem-terra, Policiais Civis,
servidores desta Casa de Leis, que acompanham há
tantos dias estas sessões, na expectativa de verem
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aprovadas várias matérias importantes, dentre elas,
o abono dos servidores.

Saudamos os companheiros e as
companheiras do Movimento dos Trabalhadores
Sem-Terra, que pela primeira vez estão nas
galerias desta Casa, na luta pelas terras devolutas,
com o objetivo de garantir um compromisso feito
pelo Sr. Governador Paulo Hartung, numa
solenidade com a presença de uma das mais
renomadas lideranças do Estado do Espírito Santo.
Apresentou os projetos de lei de identificação e
recolhimento de terras devolutas no Estado do
Espírito Santo, para a Reforma Agrária. Sem
dúvida, um projeto que os Movimentos da via
campesina lutam e trabalham há tanto tempo.

O Sr. Governador Paulo Hartung assinou o
compromisso na presença do Arcebispo Dom
Silvestre Scandian; do Presidente da OAB, Dr.
Agesandro da Costa Pereira; pastores; lideranças
importantes de todo Estado do Espírito Santo.
Inclusive a direção do MST e alguns companheiros
estavam lá; a SEPAES; o MPA; enfim, todos os
camponeses e todos aqueles que lutam pela
reforma agrária.

O Governo anunciou, enviou o projeto e os
trabalhadores interessados nesta questão estão
presentes para solicitarem aos Srs. Deputados e
Deputadas a aprovação urgente desta matéria, que
foi anunciada, mais uma vez repetimos, pelo Sr.
Governador do Estado, e enviada para esta Casa
com todas as pompas que merece um projeto desta
magnitude.

O Líder do Governo certamente tratará
desta questão para que a matéria venha para a
pauta e seja votada conforme é o desejo,
acreditamos, do Sr. Governador e do Sr. Secretário
de Agricultura, Ricardo Ferraço, que tanto
trabalhou por isso.

Entendemos que a base governista tem a
grande maioria desta Casa, assim como também
tem o apoio da Bancada do PT, do P-SOL, do PDT
e do PSB. Certamente teremos condições para
votar a matéria que queremos ver aprovada de
forma mais rápida possível.

Em relação a esta questão colocada na
cabeça de pauta, vamos contrapor as palavras do
Sr. Deputado Sérgio Borges, que disse que fizemos
uma operação para impedir a aprovação dos
abonos. Ora, quem fez esta operação, desta a
semana passada, quando saíram do Plenário na
quarta-feira e na quinta-feira - após cinco sessões
da quinta-feira e mais algumas sessões que não
tiveram quorum na quarta-feira - foram os
Parlamentares liderados pelo Sr. Deputado Sérgio
Borges.

Foram esses mesmos Deputados que
assinaram o documento pedindo o jetom e o
auxílio-paletó, e que ficaram enclausurados,

guardados no “quarto escuro” do Salão Nobre
desta Casa, para pressionar o Presidente César
Colnago a colocar esta matéria na pauta.

Quem está fazendo esse movimento contra
o abono dos servidores não somos nós. Esse
movimento que os Deputados liderados pelo Sr.
Deputado Sérgio Borges fazem, segundo matéria
publicada, hoje, no Jornal A Gazeta, já dificulta o
pagamento do abono antes do Natal. Segundo o
Diretor Geral é impossível realizar esse
pagamento, mas esta conta tem de ser creditada a
eles e não a nós, como quis colocar o Sr. Deputado
Sérgio Borges.

Deixamos nossa posição muito clara em
relação a isso e trabalharemos para que esta
convocação extraordinária, que hoje foi fruto de
apreciação no Expediente desta Casa, possa não
acontecer com a matéria proposta. Porque tem a
rejeição de toda a sociedade capixaba em todos os
cantos deste Estado e certamente terá de nossa
parte também esse compromisso, pois é uma
matéria que agride a honra do povo capixaba.
(Muito bem!)

A SRA. SUELI VIDIGAL – Sr.
Presidente, pela ordem! Peço a palavra para
declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Sra. Deputada
Sueli Vidigal.

A SRA. SUELI VIDIGAL – (Sem
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, profissionais da
imprensa, funcionários da Casa que lotam as
galerias na justa reivindicação de seu abono; abono
esse que rola, rola, mas achamos que antes da
chegada do Natal votaremos para os servidores
desta Casa; enfim, saudamos a todos que nos
assistem pela TV Assembléia e pela TV Cultura.

Inicialmente falaremos sobre a matéria em
que votamos o regime de urgência, que é referente
ao ICMS sobre o combustível: álcool, gasolina,
diesel.

Naquela oportunidade pedi um aparte ao
Sr. Deputado Sérgio Borges, e os meus pares me
conhecem pelo respeito que tenho para com os
Parlamentares, para esclarecer o que disse naquela
oportunidade: que eu acho, pessoalmente acho, que
a política deveria ser como um sacerdócio. E me
referi naquela oportunidade ao Deputado Geovani
Silva, que é membro da Igreja Maranata, que tem
por hábito os seus pastores, ao longo do dia,
trabalharem em suas respectivas funções,
profissões, e depois pastorearem. E assim foi a
minha palavra. Não tive a chance de esclarecer
antes e estou tendo a chance de falar agora.
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Hoje, lemos no jornal “A Gazeta” a
posição de líderes partidários, inclusive o do PDT,
meu companheiro, ex-prefeito da Serra, ex-
vereador, ex-Deputado Estadual, Sérgio Vidigal.
Em toda atuação da sua vida pública, ele foi
contrário ao auxílio-paletó. Naquela oportunidade
como vereador devolveu à APAE; foi Deputado
Estadual e juntamente com a Srª Deputada Brice
Bragato e outros votou contra o famigerado
auxílio-paletó, e devolveu, isso é o mais
importante, naquela oportunidade, quando veio a
mais no vencimento dele.

Assistimos a uma entrevista do Senador
Gerson Camata, do PMDB, em que dizia que não
ouviu na história do Parlamento, em Brasília,
alguém que tenha devolvido; problema de S.Exa.,
pois dentro do Espírito Santo teve um Deputado
Estadual chamado Antônio Sérgio Alves Vidigal,
que devolveu sim, para a APAE, acabou com o
auxílio-paletó e, conseqüentemente, como não
compactuava com aquele vencimento o devolveu.
E mais do que isso, quando foi candidato a Prefeito
da Serra ele era Deputado, mas abriu mão dos seus
vencimentos para sair como candidato a prefeito
do Município da Serra. Isto é mostrar respeito pelo
dinheiro público.

Foi quase unanimidade os Parlamentares
contrários ao auxílio-moradia, ao jetom,
denominado pelo povo como a “farra dos recursos
públicos”. E a volta do retrocesso da “era Gratz”,
aqui bem explicitada pelos companheiros que me
antecederam, que a população contabilizou como
avanço a extinção dessas mordomias.

Só estranhamos, e temos a oportunidade de
esclarecer, já que estamos utilizando esta tribuna,
que é soberana e aonde democraticamente
colocamos as nossas posições e idéias,
estranhamos o dirigente do PFL, Sr. Serginho
Aboudib, que nada declarou, e não quis falar sobre
o assunto porque não conhece o projeto. Ora, quem
pode afirmar que não conhece categoricamente o
projeto somos nós. Somente sabemos que aumenta
o salário dos Deputados. E o Secretário Serginho
Aboudib fez como o Governador: não sabe de
nada, não viu nada. Quem não se lembra do
Governador do Estado, por causa da farra da escuta
protagonizada pelo guardião, quando disse que não
viu nada, deu 72hs para que tudo isso fosse
desvendado e, antes das 72hs, S.Exª exonerava o
Secretário de Estado de Segurança Pública, que
tinha o direito de trazer à luz o esclarecimento para
a sociedade capixaba de tudo que realmente ficou
embutido e foi jogado para debaixo do tapete.

Vou estar utilizando da tribuna desta Casa
e quero dizer aos meus Pares, que não sou contra a
posição de quem quer que seja. É democrático.
Cada um dos Srs. Deputados pode agir conforme a
consciência, a conveniência; isso é democracia.

Mas o nosso norte, a nossa atuação nesta Casa se
dá única e exclusivamente pela nossa consciência.
Defendemos aquilo que acreditamos e queremos
ser solidária a V.Exª, porque não compactuamos
com esse tipo de questões que têm ocorrido nesta
Casa de Leis. (Muito bem!)

A SRA. JANETE DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra à Srª Deputada
Janete de Sá.

A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão
da oradora) - Sr. Presidente, Srªs. Deputadas e
Srs. Deputados, felizmente temos hoje a Casa
cheia, e esta será uma semana de luta árdua para
tentarmos realizar sessões plenárias.

As galerias estão lotadas pelos
companheiros do Movimento Sem-Terra, pelos
companheiros da Polícia Civil, e precisamos
resolver o problema dessa categoria porque a
segurança do povo capixaba está muito
complicada. Também temos que resolver o
problema das terras devolutas, do Movimento
Sem-Terra que está complicado, e é por isso que a
sociedade reclama por justiça.

Ficamos preocupada quando ouvimos
certas coisas. Não tem que ter aumento de salário
para Deputados, este não é o momento. Mas
ficamos pasmada quando vemos o Congresso
Nacional realizar convocação extraordinária que
custará mais de cem milhões aos cofres públicos e
ninguém desta Casa fala nada. Isso também está
errado! Está errado o Deputado Federal receber
esses valores e não devolver! Está errado! Está
errado também deixarmos votar matérias nesta
Casa para agraciar os Poderes Executivo e
Judiciário.

Não temos medo de falar, e olha que
precisamos dos desembargadores, dos
procuradores. Mas questões como o aumento de
salário dos Deputados e o auxílio-paletó são
incorretas e não são cabíveis na sociedade nos dia
de hoje.

Não tínhamos que votar nenhuma dessas
matérias. Votaremos contra todas elas. Queremos
ver como se comportará o parlamentar que é contra
a uma determinada matéria mas é a favor de o
Presidente do Tribunal de Contas receber vinte e
quatro mil de salário vitalício. Quem recebe um
salário vitalício deste?

Queremos chamar a atenção dos
companheiros que, como nós, são contra o
aumento salarial, do auxílio-paletó nesta Casa. Que
sejamos contra esses benefícios não só neste
Parlamento, mas em todos os segmentos. Que



Vitória-ES, quinta-feira, 22 de dezembro de 2005                                                                   Diário do Poder Legislativo - 8208

tenhamos a dignidade e a coragem de não votar
nada referente ao aumento, a não ser a matéria que
diz respeito ao abono dos servidores, porque esses
ganham uma miséria.

Dessa forma estaremos agindo com
coerência. Se não for assim, porque se para Chico
não se pode dar uma coisa, e para Francisco pode
porque ele poderá me retaliar ali na frente por ser
desembargador, procurador, promotor-geral,
secretário e não sabemos mais o quê, não podemos
aceitar.

Queremos ouvir a voz dos Srs. Deputados
Luzia Toledo, Graciano Espíndula, Brice Bragato,
Carlos Casteglione, Claudio Vereza, Sueli Vidigal
e de todos que são contra o aumento estapafúrdio
neste momento ridículo por que passamos, de
depreciação dos políticos de nosso Estado,
principalmente os da Assembléia Legislativa, sobre
essas questões para que possamos nos movimentar.

O Congresso vai gastar com as sessões
extraordinárias - está na lei a hora extra - mais de
cem milhões de reais e não votaram o salário
mínimo, a reforma eleitoral, a reforma sindical e na
primeira sessão receberam mas só estiveram
presentes quatro Deputados e não foi votado o
orçamento. Isso é de envergonhar qualquer político
sério deste Estado, deste Parlamento e de nosso
País. Falaremos mais a respeito do assunto ainda
hoje. (Muito bem!)

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Deputados, solicitamos ao Presidente da Casa que
coloque em votação a matéria, ou que decida pela
suspensão da sessão por vinte minutos, porque
estamos querendo votar o abono do funcionário em
primeiro lugar, os quatro primeiros itens da pauta.
E mais: fazer uma emenda ao projeto de abono da
Assembléia Legislativa, passando de quinhentos
reais para um mil e quinhentos reais.

Em nossa reunião já decidimos e
esperamos que a minoria apóie, até porque o
Plenário é assim, ex-Deputado Nelson Aguiar; a
minoria foi feita para perder, a maioria para
ganhar. E a minoria também tem a chance de se
acoplar à maioria quando vai votar abono para o
funcionário. E o funcionário da Assembléia
Legislativa receberá um mil e quinhentos reais de
abono, porque nós, os Srs. Deputados José
Esmeraldo, Cláudio Thiago, Graciano Espíndula e

demais parlamentares, vamos aprovar. Na verdade
o Parlamento é isso mesmo!

A Srª. Deputada Janete de Sá tem razão. Os
Deputados Federais não devolvem nada, nem o
Deputado do Partido de S.Exª, Sr. Renato
Casagrande; nem o do meu Partido, Deputado
Federal Marcelino Fraga; nem o do PTB do Sr.
Deputado Marcos Gazzani, Deputado Federal
Marcus Vicente; nem o da Srª. Deputada Federal
Iriny Lopes, do PT; nem o Senador Gerson
Camata; e, nem o Senador Magno Malta. Ninguém
devolve nada. Eles têm passagem de avião, cotas
para instalar escritórios nos Estados, cotas extras
quando são presidente de Comissão, vice-Líder ou
Líder.

Pedimos esse tempo ao Sr. Presidente
César Colnago - e evidentemente S.Exª cederá pelo
democrata que é - para ajustarmos a votação do
abono. Vocês hoje sairão daqui com o abono no
bolso. Fazer uma folha de abono é a coisa mais
fácil do mundo. Os funcionários da Assembléia
Legislativa são competentes para mudar aquele
número de quinhentos reais para um mil e
quinhentos reais. Ao invés de devolver o dinheiro
para ser aplicado em outras coisas, vamos devolver
a quem tem trabalhado conosco.

Essa história de dizer que não queremos
votar abono “é conversa para boi dormir”, como se
dizia antigamente, conversa fiada para fazer
palanque.

Mas não tem problema. Eles vão falando e
vamos rebatendo, porque na hora de votar todos
virão aqui. E todas as matérias de interesse que
estiverem aqui, vamos votá-las. Se tivermos que
votar matéria para fazer a reforma agrária, será
feita; se tivermos que votar matéria para aprovar a
contratação de DTs para o IDAF, vamos votá-la.
Mas cada coisa no seu tempo. É histórico e cultural
no Parlamento votar o Orçamento por último.
Sempre foi assim. Mas quiseram fazer enrolação
em cima dos Deputados.

Quando se faz parte de um Parlamento,
sabemos que maioria ganha de minoria. Minoria
foi feita para chiar e perder. É verdade! E tem o
tempo para debater. Cada um tem o seu tempo para
falar à vontade; basta saber usar o Regimento
Interno, como sabemos. E a nossa convocação foi
legítima. Ela está de acordo com o previsto na
Constituição do Estado do Espírito Santo. E aí
dizem: “Porque eu li na imprensa.” Lemos o DPL,
a Constituição, o Regimento. É para isso que
somos Deputado. Não é para ler uma notinha e
depois achar que temos de fazer aquilo. Lemos o
que mandam para esta Casa.

O Governo mandou o Orçamento para ser
votado. E temos que votá-lo. Existem emendas
para a Polícia Militar, de autoria do Sr. Deputado
Cabo Elson; existem emendas para a Polícia Civil,



8209 – Diário do Poder Legislativo                                                                  Vitória-ES, quinta-feira, 22 de dezembro de 2005

de autoria do Sr. Deputado Euclério Sampaio, e
vamos votar a favor. É isso que tem que se falar,
em vez de ficar vaiando Deputado. E se tivermos
que votar desapropriação de terra para fazer a
reforma agrária, vamos votá-la também.

Dizer que não vamos votar as matérias é
conversa fiada! Essa história de jogar as pessoas
que trabalham na Assembléia contra nós é coisa do
passado. Toda hora é era Gratz, era Gratz, era
Gratz, mas na era Gratz não se pagava auxílio-
paletó não! Esse benefício foi concedido
ilegalmente, por meio de decreto, pelo então
Deputado Ricardo Ferraço. Nunca vimos decreto
valer mais do que a Constituição Federal! Só no
Brasil, no Brasil das Medidas Provisórias. De vinte
e quatro em vinte e quatro horas publica-se uma
Medida Provisória.

A tabela do Imposto de Renda, desde 1996,
não é reajustada. Estão tirando o dinheiro do
trabalhador dia a dia, e o PT, que tanto pregou
contra isso, continua achatando o salário do
trabalhador e carregando dólar e caixa de uísque de
Cuba em avião pequeno. Além de empobrecer o
povo brasileiro roubando-o, está empobrecendo o
povo cubano. É o empobrecimento internacional!

Então, nós, os Deputados, que fazemos a
maioria nesta Casa, que aprovamos a recuperação
do Canal Bigossi, que aprovamos os Orçamentos,
que aprovamos o Plano de Carreira da Polícia
Militar, que aprovamos o Plano Águas Limpas
para despoluir as praias, votaremos os abonos. E
vamos votando à medida que as coisas forem
aparecendo claramente nas reuniões que estamos
fazendo, estudando e lendo as Constituições e o
Regimento Interno, até porque estudar é uma coisa
muito boa. (Muito bem!)

O SR. GRACIANO ESPÍNDULA – Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Graciano Espíndula.

O SR. GRACIANO ESPÍNDULA - (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Srªs. Deputadas, assomamos a esta
tribuna para ler uma nota oficial tirada de uma
reunião realizada, hoje, pelo Partido Social da
Democracia Brasileira.

Diz o seguinte:

“Resolução PSB/ES nº- 005/2005.

A COMISSÃO
EXECUTIVA ESTADUAL do
Partido da Social Democracia
Brasileira, seção do Estado do

Espírito Santo, PSDB-ES, no uso
de suas atribuições legais e
estatutárias, em reunião realizada
em 20 de dezembro de 2005,
CONSIDERANDO:
a) A inoportunidade do
Projeto de Lei nº 459/2005 que
amplia a remuneração dos
Deputados Estaduais em fase de
tramitação na Assembléia
Legislativa;
b) Que esta medida não
encontra respaldo na população
capixaba e, muito menos, atende
aos interesses da coletividade;
c) A necessidade de se
estabelecer diretriz para o
posicionamento dos Deputados da
bancada estadual do PSDB, no que
diz respeito à matéria em questão, à
luz dos princípios doutrinários e
programáticos do Partido;
d) As disposições contidas em
seu Estatuto, especificamente as
que tratam da ética e da disciplina
partidárias;

RESOLVE:

Adotar o ‘fechamento de questão’
junto à bancada estadual do PSBD-
ES, CONTRÁRIOÀ
APROVAÇÃO DO CITADO
PROJETO DE LEI, na
oportunidade de sua apreciação na
Assembléia Legislativa.
Esta resolução entra em vigor nesta
data, revogadas as disposições em
contrário.
Vitória-ES, 20 de dezembro de
2005.
Luiz Paulo Vellozo Lucas.
Presidente do PSDB-ES.”

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Solicito ao Sr. 1º Secretário que
continue a leitura do Expediente.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 147/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo

O Deputado abaixo assinado, Líder do
Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais,
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requer a V. Exa., após ouvido o Plenário,
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei
Complementar nº 48/2005, oriundo da Mensagem
Governamental nº 295/2005 que institui a
modalidade de remuneração por subsídio para os
subsecretários e dirigentes de autarquias e
fundações do Poder Executivo Estadual e dá outras
providências.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 147/2005, que acaba de ser lido.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 148/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo

O Deputado abaixo assinado, Líder do
Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais,
requer a V. Exa., após ouvido o Plenário,
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei
Complementar nº 49/2005, que altera a Lei
Complementar 295, de 15 de julho de 2004,
introduzindo a modalidade de remuneração por
subsídio para os Auditores do Estado e dá outras
providências.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 148/2005, que acaba de ser lido.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 149/2005

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo

O Deputado abaixo assinado, Líder do
Governo, no uso de suas prerrogativas regimentais,

requer a V. Exa., após ouvido o Plenário,
REGIME DE URGÊNCIA, para o Projeto de Lei
Complementar nº 38/2005, oriundo da Mensagem
Governamental nº 272/2005 autorizando o Poder
Executivo a realizar contratação temporária de
pessoal, para atender às necessidades do Instituto
de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito
Santo.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2005.

CLÁUDIO THIAGO
Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Requerimento de
Urgência nº 149/2005, que acaba de ser lido.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 3279/2005

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO

Nº 2.185/04, PARA APURAR POSSÍVEIS
IRREGULARIDADES NA IMPORTAÇÃO E

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo

A Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pela Resolução nº 2.185, de 22/06/04, para
apurar possíveis irregularidades na importação e
comércio de combustíveis no Estado do Espírito
Santo, por deliberação de seus membros em
reunião realizada nesta data, vem, com fulcro no
artigo 49, § 10 da Resolução nº 1.600/91,
Regimento Interno desta Casa de Leis, requerer a
Vossa Excelência, a transposição desta Comissão,
com o seu respectivo prazo, para a próxima Sessão
Legislativa.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 19
de dezembro de 2005.

DEPUTADO EUCLÉRIO SAMPAIO
Presidente da Comissão

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Requerimento nº
3279/2005. (Pausa)

Não havendo quem queria discuti-lo,
declaro encerrada a discussão.

Em votação.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO lê:
REQUERIMENTO Nº 3280/2005

COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, CRIADA PELA RESOLUÇÃO
Nº 2.248/05, PARA APURAR A EXISTÊNCIA
DE ESCUTAS IRREGULARES, ILEGAIS E

CLANDESTINAS QUE INTERCEPTAM
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS NO ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Espírito Santo

A Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pela RESOLUÇÃO Nº 2.248/2005, de
04/08/05, para apurar a existência de escutas
irregulares, ilegais e clandestinas que interceptam
ligações telefônicas no Estado do Espírito Santo,
por deliberação de seus membros, em reunião
realizada nesta data, com fulcro no artigo 49, § 10
da Resolução nº 1.600/91, Regimento Interno desta
Casa de Leis, requerer a Vossa Excelência, a
transposição desta Comissão, com o seu respectivo
prazo, para a próxima Sessão Legislativa.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 19
de dezembro de 2005.

DEPUTADO RUDINHO DE SOUZA
Presidente da Comissão

Ao
Exmo. Sr.
DEP. CÉSAR COLNAGO
Presidente da Assembléia Legislativa do ES
NESTA

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Requerimento nº
3280/2005. (Pausa)

Não havendo quem queria discuti-lo,
declaro encerrada a discussão. (Pausa)

Em votação.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (MARCELO
SANTOS) – Sr. Presidente, informo a V.Exª. que
não há mais Expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Não havendo mais Expediente a
ser lido, passa-se à fase das Lideranças Partidárias.

Concedo a palavra ao Líder do PMN, Sr.
Deputado Edson Vargas. (Pausa)

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, solicito a V.Exª que após o Expediente
submeta à apreciação da Mesa a suspensão da
sessão pelo tempo de vinte minutos, para que
possamos fazer uma reunião para deliberar sobre a
votação dos abonos.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado, tinha entendido que
suspenderíamos a sessão após as lideranças
partidárias, assim que entrássemos na Ordem do
Dia e os projetos relativos a abonos discutidos.

Concedo a palavra ao Líder do PMN, Sr.
Deputado Edson Vargas.

O SR. EDSON VARGAS - (Sem revisão
do orador) – Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs
Deputadas, público presente nas galerias desta
Casa, telespectadores da TV Assembléia,
saudamos a todos e a imprensa que cobre os
trabalhos desta Casa.

Certamente, em função da Questão de
Ordem suscitada pelo Deputado Claudio Vereza, é
importante que se diga que cada um nesta Casa
tem o direito de se utilizar das regras regimentais
como assim o deseja. Não temos, portanto, que
questionar a ação do Deputado Claudio Vereza no
sentido de estar levantando a Questão de Ordem.

O fato de levantar a Questão de Ordem e
fazer com que a matéria que está sendo travada
numa tremenda polêmica nos últimos dias, de
autoria do Deputado Sérgio Borges passa a não ter
possibilidade de sua votação nesta sessão, mas não
impede que Deputados e Deputadas utilizem esta
tribuna para fazer menção ao mesmo.

É por esta razão que utilizamos este espaço
na tribuna, em nome do Partido da Mobilização
Nacional, vez que precisamos deixar
absolutamente claro a posição do PMN e a nossa
posição que ao longo desses três anos nesta Casa
tem tido um comportamento de não se omitir, de
não fugir da discussão e do debate. A imprensa que
hoje cobre os trabalhos desta Casa, sabe muito bem
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que nunca nos esquivamos de dar opinião e
apresentar o nosso posicionamento.

Daremos início a uma fala que só nos
relacionaríamos no momento em que estivéssemos
apreciando efetivamente a matéria. Mas como esse
assunto continuará a ser discutido como se
existisse o mesmo teor, o mesmo significado, o
mesmo sentido que tem sido apregoado e colocado
pela imprensa, vez que o projeto do Deputado
Sérgio Borges deixa em aberto “n” possibilidades.

A nossa fala diz assim:
Uma onda de indignação varre a sociedade

brasileira. Os sucessivos escândalos eleva a
imoralidade a um patamar insustentável, nada mais
do que justo a revolta de nossa comunidade. A
compra de voto através do que se convencionou a
ser chamado de mensalão, os milhões de reais
gastos de forma ilícita em campanhas eleitorais
através do caixa dois, isso não é novidade
nenhuma, acontece há décadas em nosso país.

A sustentação de campanhas caras via o
movimento sindical, sindicatos, trabalhadores e
outros setores da atividade social do nosso país,
onde às vezes a contribuição serve para garantir a
campanha de alguns candidatos que não pertencem
a categoria, a base sindical ou a algum segmento,
tudo furto de um sistema eleitora viciado,
distorcido e que precisa de correções.

Daí propostas como financiamento público
de campanha e controle rigoroso por parte dos
tribunais eleitorais, devemos usar nossas
faculdades críticas para ajudar a aperfeiçoar nossa
democracia. Não nos miramos nas palavras de
Danton, que no Tribunal Revolucionário, antes de
ser executado na guilhotina, afirmou: “A opinião
pública é uma meretriz e a posteridade é uma
tolice”.

Nós, que de quatro em quatro anos,
passamos pelo crivo da opinião pública, temos o
dever de sempre nos mirar nas ruas, nos
aconselharmos junto ao povo, saber ouvir as sábias
palavras e conselhos de nossa sociedade.

O povo tem o maior respeito por esta Casa
de Leis. Basta observar a quantidade de votos
dados aos parlamentares. Mas não podemos
admitir as tentativas de transformar o parlamento
em alvo de críticas improcedentes e injustificáveis.
Esquecem, ou melhor, agem de má fé alguns, não
todos, com aquilo que é um dos pilares do sistema
democrático, a instituição encarregada de propor,
analisar, alterar e decidir sobre as leis. É bom ter
sempre presente que o estado de direito submete
todas as relações ao regime da lei. Daí ser o
parlamento a peça fundamental para o fundamento
pleno da democracia.

Estamos aqui sintonizados com as ruas.
Não somos hipócritas e nem demagogos.
Queremos garantir a consolidação de um regime

efetivamente representativo. Para isso, torna-se
mais do que necessário a desvinculação do
parlamentar com empresários ou outros ramos de
negócios.

Queremos garantir a independência
parlamentar; lutamos para que o serviço prestado
por esta Casa de Leis seja o de mais alta qualidade;
precisamos de um corpo técnico de primeira;
necessitamos de uma estrutura azeitada, pois aqui
se discutem todos os temas relevantes para a
sociedade, de tributos ao meio ambiente.

Nenhum parlamentar aqui cobre apenas
parte de uma determinada região. Temos
compromisso com o Estado. Cobrimos o Estado de
ponta-a-ponta, não ficamos sentados em um
gabinete, no ar refrigerado, locupletando do poder
público. Certamente esta pode não ser a realidade
de todos, mas da grande parte dos membros desta
Casa de Leis. Nós vamos de encontro ao povo.
Muitas vezes assistimos aos mais necessitados.
Enfim, suamos a camisa. Esta é a verdade!

Vejam os Senhores, quando buscamos
recuperar aquilo que tem legitimidade, que consta
de decisões do Congresso Nacional através do
Decreto Legislativo 444 e outras resoluções,
propugnando pelo princípio da simetria, e o que
acontece? Enlameiam, com mentiras, a memória
deste parlamento.

E o que dizem dos salários de procuradores
e dos desembargadores? Nada contra estes, que são
merecedores do digno salário que devem receber
pelo trabalho que prestam. Mas não podemos
deixar de dizer que o salário destes que são duas
vezes e meia o que ganhamos. Entretanto,
Senhores, rastreiam os jornais e não se
surpreenderão de não encontrar uma linha sequer
sobre o tema. Por quê? Que explicação, que
justificativa?

O jetom, o décimo quarto e décimo quinto
salários, o tal auxílio paletó, têm sua origem no
Congresso Nacional. Agora vêm os presidentes de
partido, Sr. Deputado Renato Casagrande, Sr.
Deputado Marcus Vicente e outros que vimos nas
páginas de jornais- que igualmente recebem, ao
longo do tempo, o auxílio paletó e precisam
assumir perante a sociedade capixaba que assim o
fazem- fazer demagogia! Podem fazer, mas terão
que ouvir.

A Sra. Mariazinha Vellozo Lucas – Hoje
ficamos revoltadas quando lemos o Jornal A
Gazeta. Duas pessoas ali, presidentes de partido,
que podem falar isto e bater nos peitos. Um é o ex-
Prefeito Sérgio Vidigal e o outro é o ex-Prefeito
Luiz Paulo Vellozo Lucas. Nenhum dos dois nunca
recebeu esse tipo de abono. Agora, com a maior
“cara de pau” do mundo, os outros estão brigando
e reclamando da gente. É dose viu.
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O SR. EDSON VARGAS - Portanto, essa
herança maldita não partiu da Assembléia
Legislativa do Espírito Santo. Aliás, os Deputados
Federais e Senadores deveriam vir a público em
audiência pública explicar tais mazelas que S.
Exas. mesmos criaram. No entanto, fazemos uma
proposta para ver se acabamos com isso.
Apresentamos um substitutivo e já estamos
protocolando-o nesta Casa ao Projeto de Lei n°
459/2005-12-20, retirando a ajuda de custo e o
jetom, que é considerado o auxílio-paletó.

O parágrafo 6° do substitutivo diz
textualmente: “No subsídio do Deputado Estadual
é vedada a inclusão de qualquer gratificação
adicional, abono, verba de representação, ajuda de
custo, auxílio-paletó ou outra qualquer espécie
remuneratória pelo comparecimento às sessões
extraordinárias, que é o jetom.

Como observamos, do texto acima o jetom
e o auxílio-paletó ficam vedados a sua inclusão no
subsídio. Portanto, ficam fora no nosso
substitutivo.

É bom lembrar que quando o Sr. Deputado
Sérgio Borges apresentou o seu Projeto de Lei n°
459, nele não estava estabelecida a volta do
famigerado auxílio-paletó e do jetom. Mas ele
apenas é transportado de Brasília, a passos largos,
em função da irresponsabilidade daqueles que lá
estão.

Por outro lado, o artigo 3° estabelece que
além dos subsídios, são devidas aos Deputados
Estaduais, mensalmente, verbas correspondentes a
setenta e cinco por cento das verbas de gabinete,
das verbas indenizatórias (quotas) e do auxílio-
moradia estabelecidos para os Deputados Federais.
Sendo que o auxílio-moradia será devido ao
Deputado Estadual que o requerer junto à Mesa
Diretora. Apesar de toda polêmica que causou o
Projeto de Lei n° 459, de autoria do Sr. Deputado
Sérgio Borges, - diga-se de passagem, ele não tem
em seu conteúdo a proposta de trazer de volta
especialmente auxílio paletó, mas vem por via de
conseqüência já amplamente condenado pela
sociedade - esse episódio serviu para que
possamos, a partir de então, trazer para esta Casa e
no meio da sociedade, de forma aberta e
democrática, um debate de alto nível, sem
hipocrisias, sem jogo de cena protagonizado por
muitos. Esse debate é absolutamente oportuno e o
que queremos muito mais do que melhores
condições e estrutura de gabinete para realizarmos
um mandato de qualidade, em um período que
estamos trabalhando diuturnamente para
reconstruirmos a política administrativa do nosso
Estado, queremos também construir um cenário
que nos permita debater que Parlamento queremos.

Um Parlamento curvado a interesses ilegítimos e
estranhos ou um Parlamento forte e capaz de fazer
com que os representantes legítimos do povo
capixaba, que somos nós, exerçamos de forma
exclusiva através dos mecanismos legais e
constitucionais. E nunca mecanismos obscuros e
alheios ao que está na lei, pois isso já está claro
como estamos vendo nas manchetes dos jornais. É
algo que devemos sepultar porque está provado
que não funciona.

Assim sendo, solicitamos aos nossos Pares
apoio para nosso substitutivo. Mas nos dirigimos
de forma respeitosa, porém incisiva, aos que se
posicionarem de forma contrária, ou seja, que o
façam com responsabilidade e sem demagogias
pois a hipocrisia tem sido, ao longo do tempo,
abominado pelo povo brasileiro e pelo povo
capixaba. Pois essa hipocrisia acaba revelando as
nossas próprias contradições.

O Sr. José Tasso de Andrade - Creio que
V.Exa. já acabou a leitura do seu discurso. Quero
cumprimentar o ilustre Parlamentar Edson Vargas
porque foi um discurso equilibrado e, sobretudo,
verdadeiro.

O que é vergonhoso para nós é aquilo que
foi dito há poucos instantes deste microfone. Como
podemos admitir que alguns Deputados Federais
ou Senadores da República venham a criticar este
Poder e estes Deputados quando se esquecem de
falar que agora mesmo estão recebendo todos os
tipos de auxílios e quando o Congresso Nacional é
convocado gasta-se mais cem milhões de reais na
sua convocação. Não queremos auxílio-paletó. Não
teremos aumento nos nossos subsídios. O que estão
querendo fazer é jogar, através de uma imprensa
que é muito bem localizada, a opinião pública
contra nós. O que queremos é estar dentro dos
parâmetros da Constituição Federal. O que
queremos é ter setenta e cinco por cento do que
percebe um Deputado Federal e isso está escrito na
Constituição Brasileira.

O Sr. Zé Ramos – Sr. Deputado Edson
Vargas, V. Exª foi muito feliz em colocar em seu
discurso essa questão com muita propriedade e
clareza, explicando realmente o que prevê o
projeto de lei. Parabéns, Sr. Deputado Edson
Vargas, que no decorrer da sua fala disse que era
interessante os Deputados Federais e Senadores
fazerem uma audiência pública para discutirem a
sua situação no Congresso Nacional. Precisamos
de fazer justiça e excluir dessa audiência pública o
Senador Gérson Camata, porque durante esta
semana S. Exa. esteve no programa Bom Dia
Espírito Santo da Rede Gazeta e expôs a sua
posição e todos capixabas já sabem.
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O SR. EDSON VARGAS – É verdade.
Queremos também fazer coro com as palavras do
Sr. Deputado Zé Ramos.

Finalizamos fazendo um apelo - tanto faz
ao Sr. Deputado César Colnago, ou ao Presidente
em exercício, Sr. Deputado Marcelo Santos,
porque os dois estão na mesma posição - ao
Presidente desta Casa porque a partir desse
substitutivo de nossa autoria, que contará com o
apoio da maioria dos Deputados desta Casa, o Sr.
Deputado César Colnago precisa urgentemente de
responder à Questão de Ordem formulada pelo Sr.
Deputado Claudio Vereza e colocar em discussão a
matéria. Não podemos fugir ao debate. Estamos
nesta Casa para o debate, para a discussão.
Estamos dizendo isso porque têm eleitores nossos
que estão assistindo pela televisão. Está lá o Pastor
Oliveira de Araújo, que foi nosso eleitor e sabemos
que S. Sª não se sentirá desonrado jamais pela
atitude deste Deputado que vos fala.

Queremos, ao expor a nossa opinião,
respeitar a opinião de todos. Não vamos
discriminar atitude de nenhum Deputado que vai
votar contra. S. Exªs têm esse direito. O
Parlamentar tem o direito de discutir, de debater,
mas não de ofender. Estamos fazendo um
pronunciamento trazendo todos a uma discussão, a
um raciocínio lógico. Vamos acabar com a
hipocrisia.

Pedimos ao Presidente que coloque esta
matéria em discussão. Se tivermos que perder,
vamos perder na marra, na raça, mas não vamos
fugir ao debate. Vamos colocar os abonos para
serem votados. Apresentaremos uma emenda
aumentando em mais mil reais o valor do abono
dos servidores da Assembléia Legislativa do
Espírito Santo. Vamos conceder mil e quinhentos
reais de abono porque a Assembléia Legislativa
tem dinheiro. O Presidente está querendo devolver
dinheiro para o Executivo, então vai dar para o
servidor da Casa. Vamos apresentar essa emenda
para ser apreciada e votada nesta Casa. Este deve
ser o nosso comportamento. Mas nunca
pautaremos a nossa atitude como uma atitude de
desrespeito a nenhum Deputado e Deputada desta
Casa. Têm alguns com quem temos divergências
políticas, mas temos por S. Exªs e teremos sempre
o respeito pelo direito de opinião. Assim fizemos
hoje na Rádio CBN com a Srª Deputada Brice
Bragato. Temos dito reiteradas vezes que é uma
Deputada responsável. Mas não podemos também
admitir que em função, às vezes, das opiniões
divergentes, às vezes uma palavra ou outra possa
ser desferida contra quem não merece, contra quem
tem trabalhado com zelo, com carinho e com
respeito.

É por isso que encerrarei a minha fala me
dirigindo ao povo capixaba, especialmente àqueles

que estão em casa. Que vocês continuem a contar
com o Deputado Edson Vargas na certeza de que
este Deputado só se junta, só se une em função de
coisas que sejam do interesse coletivo. É esta a
razão pela qual estamos juntos apresentando esse
substitutivo e fazendo um pedido aos Deputados
desta Casa: Acompanhem o nosso substitutivo;
vamos acabar com o auxílio-paletó de uma vez,
mas vamos expor esta chaga ao Congresso
Nacional e vamos chamar os Deputados Federais e
Senadores para se explicarem ao povo do Espírito
Santo, porque estão recebendo auxílio-paletó e
outros penduricalhos; expressão de uma querida
jornalista do jornal A Gazeta. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Finda a fase das Lideranças
Partidárias, passa-se à fase dos Oradores Inscritos.

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, gostaria que a Mesa apreciasse o
pedido que fiz. A palavra do Sr. Deputado Edson
Vargas terminou e pedi a suspensão da sessão por
até vinte minutos para conversarmos com o
Presidente César Colnago e colocar o abono em
votação, hoje.

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO
SANTOS) – Em votação o requerimento do Sr.
Deputado Sérgio Borges, que pede a suspensão da
sessão por até vinte minutos.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado, contra seis votos.

Está suspensa a sessão.

(A sessão é suspensa às 16h33min
e reaberta às 16h41min)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - (Fazendo soar os tímpanos) - Está
reaberta a sessão.

Solicito que permaneçam em plenário
somente as pessoas autorizadas.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo
Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, o clima está tenso e
lamentamos a situação em função do descontrole
que se apoderou do plenário.

Sugerimos ao Sr. Presidente César Colnago
que retome as rédeas não só da sessão mas também
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da condução dos trabalhos. Achamos importante a
presença do Presidente na condução da sessão.

Ontem estivemos juntamente com a Sra.
Deputada Janete de Sá, com o Presidente do PT,
Sr. Deputado Claudio Vereza, com o Presidente do
PPS, com a Sra. Deputada Sueli Vidigal na posse
da nova executiva do PSB. Todos os partidos de
esquerda já definindo estratégias com relação à
eleição do ano que vem, inclusive, lançando a
candidatura do Sr. Renato Casa Grande para
Senador da República.

Sem dúvida nenhuma, como dissemos, o
Sr. Renato Casa Grande será um senador que
balançará o Senado Federal e não ficará com
aquela história de “gato de armazém”. O resto da
frase todos sabem.

A nossa posição com relação ao tema da
sessão de hoje, à discussão maior da sessão de hoje
é semelhante a da Sra. Deputada Janete de Sá.
Somos contra qualquer aumento de verba de
representação.

A semana passada dissemos que quando os
servidores vêm a esta Casa procurando acertar os
seus planos de cargos e salários, quando a saúde
não consegue avançar porque tem apenas treze
milhões para aplicar no plano de cargos e salários,
achamos qualquer aumento exagerado, e não é só
no Legislativo. Tem de ficar bem claro isso.

Inclusive, esse movimento do Legislativo
vem no arresto, vem no rastro, na calda de outros
movimentos de aumentos extemporâneos no
apagar das luzes dos trabalhos desta Casa. E não é
ideal que isso aconteça.

A nossa posição é clara contra qualquer
aumento de subsídio ou de salário. Como disse o
Sr. Deputado Edson Vargas, cada um tem o direito
de se pronunciar como quiser.

A Bancada do PSB está coesa contra
qualquer aumento de jeton, auxílio-paletó,
subsídio, auxílio-moradia, qualquer denominação,
nome ou apelido que se dê.

A Sra. Brice Bragato – Sr. Deputado
Paulo Foletto, em primeiro lugar parabéns pela
posse da nova executiva do PSB.

Achamos que o PSOL não foi convidado e
estamos chateada por isso. Mas nos sentimos como
convidada porque temos muitos bons amigos e
amigas nesse Partido, entre eles V.Exa. Não
sabemos se fomos convidada, mas nos
consideramos convidada de qualquer forma. Se
pudéssemos, teríamos comparecido mesmo sem
convite.

A Sra. Janete De Sá – Sra. Deputada
Brice Bragato, V.Exa. teria assento em qualquer

espaço no nosso partido. Pode ter certeza. Se
houve essa gafe, será corrigida.

A Sra. Brice Bragato – Sra. Deputada
Janete de Sá, não é uma cobrança, é apenas uma
brincadeira para acalmar os ânimos.

Aliás esse ânimos confusos do Plenário não
atingem o PSB, o PSOL, o PT, os Srs. Deputados
Graciano Espíndula, Luzia Toledo e Sueli Vidigal.
Esse é um problema de um outro time. E o Sr.
Deputado César Colnago, Presidente desta Casa,
que se vire com o seu time porque está assumindo
as conseqüências do que plantou.

Quando o Sr. Deputado César Colnago foi
eleito presidente da Casa - nós e o Sr. Deputado
Paulo Foletto votamos contra - a imprensa muito
bem divulgou com quem estava acompanhado,
com quem estava andando, com quem tinha
composto a Mesa, as comissões, quem tinha
votado em S.Exa.. O resultado está aí. É como se
estivéssemos voltando ao dia 01 de fevereiro deste
ano.

Notoriamente o Presidente César Colnago
perdeu o controle da Mesa, do plenário. Saiu na
hora de submeter à votação um requerimento que
não se sabe para quê. Para essa Ordem do Dia era
desnecessária qualquer suspensão da sessão. Ela
está toda redondinha, pronta para ser votada. Não
sabemos que interesse motivou o Sr. Deputado
Sérgio Borges a apresentar o requerimento.
Interesse nenhum. E ainda disse que era uma
reunião de uma parte dos deputados. Suspender a
sessão para reunir uma parte de deputados? Façam
de noite, na hora do almoço, no gabinete, mas não
interrompendo o trabalho de quem, aliás, está aqui
desde a semana passada dando legitimidade ao
trabalho do Sr. Deputado César Colnago na
presidência da Casa.

O Presidente está notoriamente
descontrolado, transtornado, fragilizado
provavelmente por causa das denúncias. Retome as
rédeas do jogo, coordene os trabalhos porque o
problema é de S.Exa.

O ex-Presidente Claudio Vereza, eleito em
circunstâncias muito mais difíceis, governou dois
anos com legitimidade, equilíbrio, serenidade, brio,
honra, fazendo uma excelente gestão. No final do
primeiro ano como Presidente desta Casa o Sr.
Deputado César Colnago está fechando de forma
extremamente negativa. Vamos colocar ordem
nesta Casa porque é um problema de César
Colnago e da Mesa Diretora.

O Sr. Carlos Casteglione – Recebemos
uma ligação de um telespectador dizendo que a TV
Assembléia está fora do ar. Não sabemos se isso é
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uma coisa pensada, mas nos parece que estão
querendo omitir o que está acontecendo aqui.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Esse tipo de acusação não fica
bem. A NET está fora do ar, não é a TV
Assembléia. Toda a NET está fora do ar.

Outro dia V.Exa. fez algo parecido nesta
Casa. A NET está fora do ar. Por favor, deixe de
malabarismo, de estrelismo porque não fica bem
para um deputado.

O Sr. Carlos Casteglione – Citaremos a
nossa referência, que com certeza nos autoriza, Dr.
Ricardo Batista. Acabou de nos ligar agora nos
informando esse fato.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) – Dr. Ricardo Batista, a NET está
fora do ar conforme informação da nossa equipe
técnica.

O SR. PAULO FOLETTO –
Reafirmamos a posição do PSB com relação à
matéria em discussão no momento.

Estivemos hoje em Vila Valério pela
manhã, e a viagem é longa, assinando uma ordem
de serviço do programa “Luz para Todos”, que é
um projeto que tem uma grande parcela financiada
pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado em
quinze por cento, pelas concessionárias de energia
em quinze por cento e dez por cento de dinheiro a
fundo perdido.

São seiscentas propriedades rurais que
receberão pela primeira vez a energia elétrica para
fazer a conservação de alimentos, ouvir notícias,
ver televisão, coisas que há pouco tempo não se
imaginava que aconteceria. Esse programa, que é
uma parceria do Governo Federal com o Governo
do Estado, estará até o final do próximo ano
atingindo todas as propriedades do Espírito Santo.
(Muito bem!)

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Sr.
Presidente, pela ordem! Um esclarecimento a
V.Exa.. Acabamos de checar a informação.
Durante a fala do Sr. Deputado Edson Vargas a TV
Assembléia foi retirada do ar e neste momento está
voltando o som. Então não tem essa questão da
NET estar fora do ar.

A informação é que durante o
pronunciamento do Sr. Deputado Edson Vargas ela
foi retirada do ar e nesse momento começa a
retornar a transmissão.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Sr. Deputado Carlos Casteglione, a
TV Educativa está no ar. Não saiu do ar. A NET

saiu do ar possivelmente temporariamente. Qual o
interesse de cortar a palavra do Sr. Deputado
Edson Vargas? Não é a primeira vez que V.Exa.
adota esse tipo de procedimento.

Que tivéssemos um pouco mais de
paciência e tranqüilidade. Estamos tentando
conduzir os trabalhos desta Casa.

Neste momento temos um projeto de lei
que é polêmico, que divide a Casa, mas estamos
com muita paciência e tranqüilidade. Somos um
democrata. Quando usamos o artigo 22 logo alguns
deputados reclamam que estamos sendo
autoritário. Queremos levar essa situação com
muita tranqüilidade.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, qualquer
tipo de acusação contra a minha gestão não me
preocupa. Há quinze anos fui secretário em várias
pastas no Município de Vitória e nunca houve
qualquer suspeição. Enfrentei uma eleição difícil, e
a Srª Deputada Brice Bragato sabe disso, onde a
minha vida foi passada a limpo. Não tenho
qualquer preocupação.

Talvez até possa estar cometendo erros.
Ontem ouvi o coordenador do Governo Federal
falando que não tem governo que não cometa erro.
Se houve algum tipo de procedimento, deixo muito
claro: não será isso que vai me intimidar.

No processo que estamos vivendo tem de
haver diálogo, conversa para tentarmos sair do
impasse. Somos contra esse projeto. Sempre
colocamos isso claramente para todos. Mas os
deputados que apresentaram o projeto têm direito,
legitimidade, foram eleitos pelo povo. A iniciativa
de convocação pode ser do governador, do
presidente da Assembléia Legislativa ou da
maioria dos seus membros. É constitucional e
legal.

A questão de ordem argüida pelo Sr.
Deputado Claudio Vereza, que iremos analisar, é a
questão do interesse da matéria. Fora isso, a
iniciativa de convocação pode partir do
governador, do presidente da Casa ou da maioria
dos seus membros, pode ser concomitante.
Conversamos isso inclusive com assessores do
Congresso Nacional.

Não estamos aqui brincando nem com falta
de controle. Estamos democrático. Agora, vamos
entrar na pauta e vamos agir dentro do artigo nº23,
itens a e b, ou seja, ninguém falará nada fora do
assunto do abono.

O SR. EDSON VARGAS - Sr. Presidente,
pela ordem! Também havíamos recebido a mesma
informação do Sr. Deputado Carlos Casteglione,
que a TV Assembléia estaria fora do ar. Mas
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recebemos informações do nosso gabinete dando
conta que toda a nossa fala, na íntegra, foi
transmitida pela TV Assembléia.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Seria muito mau-caratismo ou
leviandade retirar a fala de algum deputado do ar.
Não aceitamos esse tipo de acusação. Como
procederemos dessa maneira? Esta é a Casa da
palavra, do povo e da manifestação. Esta suspeição
é leviana.

A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. Presidente,
pela ordem! Se esta é a Casa da palavra, da
democracia, V. Exa. também não pode cassar a
palavra de deputados que abordarão outras temas
em seus pronunciamentos. A questão do abono está
intrinsecamente misturada com o projeto que visa
aumentar salário de deputados. Não tem como
fugir. Portanto cassar a palavra é antidemocrático.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Findo tempo destinado às
Lideranças Partidárias, passa-se à

ORDEM DO DIA:

1. Votação adiada do Projeto de Lei nº
457/2005, da Mesa Diretora, concedendo
abono de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos
servidores da Assembléia Legislativa.
Publicado no DPL de 15.12.2005.
Pareceres orais das Comissões de Justiça
pela Constitucionalidade e de Cidadania
pela aprovação. Não houve quorum na
Comissão de Finanças.

2. Votação adiada do Projeto de Lei nº
458/2005, da Mesa Diretora, que concede
abono de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos
servidores do Tribunal de Contas do
Estado do Espírito Santo. Publicado no
DPL de 15.12.2005. Pareceres orais das
Comissões de Justiça pela
Constitucionalidade e de Cidadania pela
aprovação. Não houve quorum na
Comissão de Finanças.

3. Votação adiada do Projeto de Lei nº
455/2005, do Procurador Geral de Justiça,
que concede abono de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos servidores do
Ministério Público Estadual. Publicado no
DPL de 14.12.2005. Pareceres orais das
Comissões de Justiça pela

Constitucionalidade e de Cidadania pela
aprovação. Não houve quorum na
Comissão de Finanças.

4. Votação adiada do Projeto de Lei nº
456/2005, oriundo da Mensagem nº
13/2005, do Presidente do Tribunal de
Justiça que concede abono de R$ 500,00
(quinhentos reais) aos servidores do Poder
Judiciário. Publicado no DPL de
14.12.2005. Pareceres orais das Comissões
de Justiça pela Constitucionalidade e de
Cidadania pela aprovação. Não houve
quorum na Comissão de Finanças.

5. Votação adiada do Projeto de Lei
Complementar nº 38/2005, oriundo da
Mensagem Governamental nº 272/2005,
autorizando o Poder Executivo a realizar
contratação temporária de pessoal, para
atender às necessidades do Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal do
Espírito Santo – IDAF. Publicado no DPL
de 1º.12.2005. Pareceres orais das
Comissões de Justiça pela
constitucionalidade, de Agricultura pela
aprovação, de Cidadania pela aprovação,
com emenda e de Finanças pela
aprovação.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Votação adiada do Projeto de Lei
nº. 457/2005.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, na qualidade de Líder do PSOL, peço a
palavra para encaminhar a votação.

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, pela ordem! Como não houve quorum
na Comissão de Finanças para votação do parecer,
requeiro a V. Exa. que o projeto seja apreciado
pelas Comissões novamente para que o processo
seja legítimo e possamos conduzir, através de um
acordo, a emenda que todos os deputados acordam
em apresentar ao Projeto de Lei nº 457/2005,
concedendo um abono de mil e quinhentos reais,
ao invés de quinhentos reais.

Gostaríamos que esse requerimento fosse
submetido à apreciação do Plenário.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado Sérgio Borges, artigo
221, cumprimos o Regimento Interno. Essa etapa
já foi vencida, estamos em processo de votação
adiada. O regimental é o § 3º do artigo 221, que diz
o seguinte:
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“ - Se não houver quorum nas
comissões, será a proposição
submetida a votação
independentemente de parecer”

Regimentalmente já passamos essa etapa.

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, existe um artigo no Regimento Interno
que diz que o Plenário é soberano.

Inclusive, queremos hipotecar a
solidariedade do PMDB a V.Exa. pela condução
que dá aos destinos da Casa e da Mesa Diretora.
Mas solicitamos que seja democraticamente
ouvido todos os deputados, porque esse abono é
fundamental. Temos que prestigiar os funcionários
da Assembléia Legislativa que estão no dia-a-dia
conosco.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado Sérgio Borges, o
Plenário é soberano principalmente quando não
existe vacância de regra e o presidente quer ouvir o
Plenário. Nesse caso, a regra é clara, regimental e
seguimos o Regimento.

Atrasaremos o processo de votação
necessário e importante, porque essa fase já foi
vencida exatamente porque cumprimos o
Regimento Interno. Por isso pedimos a
compreensão de V. Exa. e obrigado pela
solidariedade. (Pausa)

Concedo a palavra à Sra. Deputada Brice
Bragato.

A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, finalmente podemos
usar da palavra para encaminhar favoravelmente a
votação do presente projeto que prevê abono de
quinhentos reais para os servidores da Assembléia
Legislativa.

É fundamental dizer que o esperneio do
presidente do sindicato dos deputados grevistas do
Estado do Espírito Santo, Sr. Deputado Sérgio
Borges, não procede. Não houve quorum na
Comissão de Finanças para votação do parecer a
esta matéria, que na última quinta-feira esteve na
pauta das cinco sessões realizadas nesta Casa.

Na Comissão de Finanças estiveram a
Deputada Brice Bragato, efetiva; Deputado
Jurandy Loureiro, membro efetivo, e Deputada
Sueli Vidigal, membro suplente. Faltaram os Srs.
Deputados José Esmeraldo, José Tasso de
Andrade, os dois do PMDB, o Sr. Deputado Zé
Ramos, que é suplente, faltou o Presidente, que
esteve neste plenário algumas vezes, faltou o Sr.
Deputado Délio Iglesias, que ficou muito nervoso

por termos dito que é um ausente. Por coincidência
também hoje não compareceu. Hoje, com o
plenário bastante exaltado, o Deputado Délio
Iglesias deve estar em representação ou doente,
mais uma vez.

Então, Sr. Deputado Sérgio Borges, se
S.Exa. quisesse cuidar melhor dos servidores da
Assembléia Legislativa deveria ter comparecido na
reunião para que a matéria tivesse Parecer na
Comissão de Finanças. Só faltou V.Exa., Sr.
Deputado Sérgio Borges, precisava de quatro Srs.
Deputados, três estavam presentes. É lamentável.

Mas a Mesa Diretora pode apresentar um
novo Projeto de Resolução complementando o
abono com um novo Projeto de Leis com mais mil
reais de abono. Aí vamos colher dezesseis
assinaturas para convocar um terceiro período
extraordinário, a superposição da superposição
para garantir um melhor abono para os servidores
desta Casa. Somos inteiramente favorável; mas não
podemos ser coniventes com deputados que
boicotaram os trabalhos da Casa na última semana
e inviabilizaram que as Comissões oferecessem
Pareceres à determinadas matérias. Mas já
encontramos, Sr. Deputado Sérgio Borges, para
acalmar a consciência de todos nós, a forma
regimental para que possamos complementar o
abono dos funcionários da Casa de quinhentos para
mil e quinhentos reais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
vamos à pauta porque a mesma está extensa, mas
sem deixar de debater o conjunto dos problemas
que aqui estão porque não dá para separar o abono
dos servidores dos diversos Poderes da tentativa de
aumento de remuneração de recursos de deputados,
travestidos com outros nomes, mas que no fundo
dá no mesmo, porque dezesseis Srs. Deputados
tomaram essa iniciativa, contrariando o desejo do
povo do Estado do Espírito Santo.

Sábado, entregamos mil jornais de
prestação de contas na feira livre da Serra sede, no
meio do povão que está sabendo o que está
acontecendo aqui, está indignado e de olho nesta
Casa. E que fique de olho mesmo porque é preciso
saber quem é quem!

O projeto do MST está atrasado na pauta
porque eles boicotaram as sessões semana passada,
não deixando andar a pauta. Mas vai chegar lá, se
depender de nós, porque não faltamos às sessões.
Não viajamos pela Comissão de Turismo, muito
menos no mundo da lua. Nós trabalhamos.

A SRA. JANETE DE SÁ - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação, na
qualidade de Líder do PSB.
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra à Sra. Deputada
Janete de Sá.

A SRA. JANETE SÁ – (Sem revisão da
oradora) – Sr. Presidente, Sr.as. e Srs. Deputados,
como deputada conseqüente e ciente de nossos
deveres públicos apelamos para o bom senso nesta
Casa. Apelamos para o bom senso porque este
Parlamento não pode ficar parado por causa de
interesses menores e pessoais.

Apelamos Sr. Presidente, para que V.Exa.
como está fazendo agora, mantenha a prioridade na
votação do abono dos servidores. Temos uma
indicação à Mesa de abono da ordem de um mil e
setecentos reais. Se V.Exa. quiser- já que existe o
problema da falta de quorum na Comissão de
Finanças- pode, muito bem, acatar a nossa
indicação de emenda à Mesa Diretora e agraciar os
servidores com um abono superior ao de
quinhentos reais que é muito pequeno, para o
momento, para esses servidores que dão o sangue
em benefício desta Casa. Esse é o nosso apelo.

Não podemos deixar de falar que somos
contra a um projeto polêmico: trata-se do projeto
que visa aumentar o salário dos deputados. O Sr.
Deputado Paulo Foletto logo de partida é contra
porque o PSB é contra a qualquer aumento; visto
que qualquer aumento de receita dos Poderes
aumenta os custos para a máquina do Estado, se
aumenta os custos da máquina do Estado quem
paga esses custos é o imposto do povo. No entanto
ao pagar mais aumentos faltam recursos para a área
da educação, para a área da saúde que está com
muitos problemas; para a área da segurança, para a
contratação dos investigadores, para o saneamento
básico; a moradia popular, para os programas de
qualificação profissional. É por isso, Sr.
Presidente, que somos contra A todos esses
aumentos. O PSB se posiciona contrário.

Sr. Presidente Deputado César Colnago,
pedimos a atenção de V.Ex.ª. Não podemos
justificar uma irregularidade que foi denunciada,
criticando outra. No nosso entendimento, se V.Ex.ª
está sendo ameaçado, se foi levantada uma
irregularidade, e se de fato ela procede, precisa ser
criticada e divulgado para a sociedade os
resultados de sua investigação, inclusive.

Sr. Presidente Deputado César Colnago, se
for constatado que V.Ex.ª empregou o marqueteiro
da sua campanha eleitoral, Sr. Álvaro Moura, que
segundo denúncias, participa de reunião da Mesa-
Diretora e está comandando, isso precisa ser
investigado. Não queremos acreditar porque
confiamos em V.Ex.ª e sabemos que é uma pessoa
séria.

Nós, como colega que já fez campanha
para V.Ex.ª, gostaríamos que explicasse isso,
porque a sociedade não vai engolir. E mais, se a
denúncia de que foram drenados recursos ou
equipamentos da Assembléia Legislativa do Estado
do Espírito Santo, Casa do Povo, para pagar o
programa eleitoral do PSB, isso também precisa
ser investigado.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Sr.ª Deputada Janete de Sá, peço a
V.Ex.ª que se atenha ao assunto em pauta. O
assunto é abono.

A SRA. JANETE DE SÁ – Mas é
referente.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - V.Ex.ª me perdoe, mas não está
dentro do assunto. Depois, vou esclarecer tudo
isso.

A SRA. JANETE DE SÁ - Se foi usado
para o programa eleitoral do PSB, isso também
precisa ser investigado e concedida resposta à
sociedade. Se a denuncia for constatada e proceder,
isso só tem um nome na sociedade: corrupção.
(Muito bem!)

O SR. SÉRGIO BORGES - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação, na qualidade de líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Sérgio Borges.

O SR. SÉRGIO BORGES – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Srªs Deputadas, entregaremos à Mesa-
Diretora uma emenda aditiva assinada por
dezessete Srs. Deputados.

A Sr.ª Deputada Brice Bragato acha que é a
dona do mundo e quer dar aula aos outros. S.Ex.ª
tem que andar muito na sua vida para dar aula para
alguém. Pelo menos para mim.

Pedimos ao Sr. Carlos Eduardo Casa
Grande que entregue o documento ao Sr.
Presidente, Deputado César Colnago, que pede
mais mil reais, além dos quinhentos, para os
funcionários da Assembléia Legislativa.

Queremos dizer à Sr.ª Deputada Brice
Bragato que não existe sindicato de deputado
grevista. Não existe isso. Isso só existe na retórica
do PT, aquele que inventou a cueca dos cem mil
dólares. S.Ex.ª fugiu para o PSOL, mas é petista.
Tem vergonha de ser. S.Ex.ª nos chamou de
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deputado grevista. Não sou. Fui Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores da Cesan, durante
cinco anos, no voto. Sou Deputado pelo voto e
sempre filiado ao Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, antes ao MDB. Nunca
trocamos de partido. Somos do mesmo partido e
favorável à fidelidade partidária.

Então, dar aumento ou abono ou seja lá o
que for é regimental, legal. Da mesma forma que
obstruir sessões é legal e existem formas de
obstrução. Uma delas é tirando o seu quorum.

Levaram quinze dias obstruindo a votação
do Canal Bigossi, em Vila Velha, para que o
Governo não o saneasse. Essa obstrução foi legal e
regimental, mas mesmo assim perderam porque
aprovamos o projeto. É para isso que no
Parlamento há minoria e maioria.

Esse aumento do abono dos funcionários
da Assembléia será aprovado, mas não por que a
Sra. Deputada Brice Bragato pegará dezesseis
assinaturas. Mas pelo fato de que já pegamos as
assinaturas e as entregamos.

Falamos aos telespectadores da TV
Assembléia, que estão assistindo a este debate, que
é melhor termos este tipo de discussão. Foi por isso
que lutamos e colocamos a nossa assinatura no
Movimento Democrático Brasileiro na época do
Senador Dirceu Cardoso, do Senador e Deputado
Federal Ulisses Guimarães e do Senador e ex-
Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso. Foi por esse motivo que fizemos isso:
que tivéssemos o Parlamento para trocarmos idéias
e falarmos sobre o que pensamos.

Estamos neste Plenário para votarmos os
aumentos dos juízes, desembargadores,
promotores, subsecretários; o orçamento do Estado
e o abono dos funcionários. Votaremos - até se
quiserem ir embora - porque somos a maioria, a
base do Governo e não temos vergonha de dizer.
Eles usaram o Governo, elegeram-se de uma forma
que todo o Espírito Santo conhece e comandaram a
Casa.

Falamos ao Sr. Deputado César Colnago
que, nós, do PMDB, estamos solidários com V.
Exa, porque essa história de denúncia anônima, de
conversa fiada e de papel voando para lá e para cá,
não faz o nosso gênero.

Confiamos na administração de V. Exa,
assim como nos membros da Mesa, os Srs.
Deputados Reginaldo Almeida e Marcelo Santos,
na apuração que farão e nas providências.
Achamos que S. Ex.ª está enfrentando esta situação
com muita serenidade.

Votaremos o abono, mas logo no primeiro
item da pauta, cria-se o impasse de não querer
votá-lo. Desejamos votar mil e quinhentos reais de
abono para os servidores da Assembléia

Legislativa, e este é o primeiro projeto que está em
pauta. Posteriormente, votaremos os outros.

Esta é a forma que temos de encaminhar
este projeto. Quando obstruímos, o fizemos dentro
da lei. O Deputado pode obstruir, sair do Plenário e
tirar o quorum.

Essa história de greve e motim é coisa de
quem não tem o que fazer, de quem quer enganar o
povo. O Deputado deve ser respeitado. Quantas
vezes saíram do Plenário? Estão dentro do
Regimento. Saíam, mesmo porque ficaremos e
daremos quorum. Não podemos sair, porque sem
a nossa presença não votam. É para isso que serve
a minoria: para perder. (Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Recebi a emenda ao Projeto de Lei
nº 457/2005. Mas esclareço aos Srs. Deputados que
esta matéria depende de apoiamento e caso o
receba, voltará às Comissões.

Não estamos em regime de urgência,
portanto, não votaremos tão cedo esta matéria.
Hoje não está em regime de urgência, caso o
apoiamento seja aprovado...

A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. Presidente,
pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada
Janete de Sá.

A SRA. JANETE DE SÁ - Como uma
forma de resolver o problema, fizemos uma
indicação de emenda à Mesa, que pode acatá-la.
Não necessariamente no todo, mas em parte, da
maneira que está sendo proposto.

A indicação de emenda visando a um
abono de mil e setecentos reais, de nossa autoria,
assinada por vários Deputados, se a Mesa acatar
não precisa ser no todo, mas em parte. E assim,
contemplar essa nova emenda que não tem chance
no momento.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr.ª Deputada Janete de Sá, a
indicação, neste caso, não procede, não é emenda.
Colocaremos para apreciação do Plenário. Se o
mesmo acata-la, voltará às Comissões. Depois
pode até entrar em regime de urgência, mas não
haverá reunião das comissões agora. É isso o que
explicamos aos Srs. Deputados.

A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. Presidente,
V.Exª pode até não querer acatar, mas que procede,
procede.
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O SR. SÉRGIO BORGES – Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr.
Deputado Sérgio Borges.
 

O SR. SÉRGIO BORGES - Seguindo o
que está falando, V.Exª submeterá ao Plenário e
retornará às comissões.

Determinamos a nossa assessoria que digite
o regime de urgência pela liderança do PMDB,
pois daremos entrada agora, para votarmos
amanhã.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Leremos no Expediente e a
urgência tem que ser aprovada. Aí sim, o projeto
entra em urgência.

Submeto ao Plenário o apoiamento à
Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 457/2005,
que diz assim: “§ 1º. Além do abono previsto no
“caput”, fica concedido um abono suplementar no
valor de R$ 1000,00 (um mil reais) a ser concedido
no mês de dezembro de 2005. §2º. Os abonos de
que tratam esta Lei não integrarão os vencimentos
para efeito de concessão de vantagens pessoais e
de fixação de proventos. Sala das Sessões, em 20
de dezembro de 2005.”

Em votação a Emenda.

O SR. RUDINHO DE SOUZA – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V. Exª votação
nominal para a matéria.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – É regimental, mas depende de
apoiamento do Plenário.

Em votação o requerimento de votação
nominal para a Emenda.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

Convido o Sr. 1º SECRETÁRIO a
proceder à chamada dos Srs. Deputados.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis à
matéria votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede
à chamada a que respondem SIM
os Srs. Cabo Elson, Brice Bragato,

Carlos Casteglione, Cláudio
Thiago, Claudio Vereza, Edson
Vargas, Euclério Sampaio, Fátima
Couzi, Geovani Silva, Graciano
Espíndula, Heraldo Musso Janete
de Sá, José Esmeraldo, José Tasso
de Andrade, Jurandy Loureiro, Luiz
Carlos Moreira, Luzia Toledo,
Marcelo Santos, Marcos Gazzani,
Mariazinha Vellozo Lucas, Paulo
Foletto, Reginaldo Almeida,
Robson Vaillant, Rudinho de
Souza, Sérgio Borges, Sueli Vidigal
e Zé Ramos.

O SR. 1º SECRETÁRIO –
(REGINALDO ALMEIDA) – Responderam SIM
vinte e sete Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em conseqüência declaro
aprovado o apoiamento da emenda.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, pela ordem!

Requeiro com base no artigo nº 69, e no 70
por analogia, que seja realizada uma reunião
extraordinária, conjunta, das Comissões de
Cidadania, de Justiça e de Finanças, ao final da
sessão ordinária de hoje, para apreciar a matéria
que neste momento será devolvida às Comissões
para apreciação.

E por analogia, porque aqui diz que será
requerida no próprio processo e estamos fazendo
um requerimento verbal considerando o absoluto
consenso e o interesse público relevante da
matéria.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Esta Presidência delibera
favoravelmente nos termos do artigo nº 70 para
que se resolva as questões das Comissões, logo
após o encerramento desta sessão.

Só lembrando aos Srs. Deputados que o
artigo nº 64 da Constituição Estadual diz que não
será admitido aumento de despesas previstas nos
projetos sobre a organização dos serviços
administrativos da Assembléia Legislativa, do
Tribunal de Justiça e do Ministério Público que
aumentem despesa. Lembrando que essa medida é
inconstitucional, mas, democraticamente, aceitei
porque a maioria queria. Isso ainda chegará até à
Mesa.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, V.Exa. ratifica que somos todos
companheiros, como acabou de nos chamar?
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O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Todos somos colegas e vivemos
num espaço coletivo. Só quis deixar claro que essa
medida é inconstitucional e só queria refrescar a
memória de todos.

Votação adiada, do Projeto de Lei
458/2005.

Em votação.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

À Secretaria para extração de autógrafos.

Votação adiada, do Projeto de Lei nº
455/2005.

Em votação.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

À Secretaria para extração de autógrafos.

Votação Adiada ao Projeto de Lei nº
456/2005.

Em votação o Projeto de lei nº 456/2005.

Os Srs. Deputados que a aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

À Secretaria para extração de autógrafos.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, peço a palavra para declarar voto.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, servidores desta Casa, profissionais de
imprensa, policiais civis e companheiros que estão
nas galerias deste Plenário e movimento do pessoal
do MST boa-tarde.

Assomamos esta tribuna apenas para
relembrar que no ano de 2003, o primeiro
Parlamentar a dar entrada em um projeto para que
fosse concedido abono aos servidores desta Casa
fomos nós. Naquela época Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira, fomos taxado como o Deputado
que queria criar o décimo quarto salário. Pouco

tempo depois, estava instituído no Estado do
Espírito Santo, nos Poderes Legislativo e
Executivo o abono.

Ficamos feliz de hoje termos votado o
abono para os servidores do Ministério Público, do
Judiciário e para os servidores desta Casa. Temos
esperança de que se tiver pauta amanhã, Sr.
Presidente César Colnago, os policiais que lotam
esta Galeria terão seus pleitos atendidos e o
orçamento votado.

Ficamos triste quando vimos o sindicato da
nossa categoria, ao qual somos filiado há quase
vinte anos. Acreditamos que o Sr. Camargo está
mal assessorado, porque fez críticas veladas aos
Deputados dizendo que não podemos mexer no
orçamento. Nunca vimos equívoco maior, porque
se há uma peça que os Deputados têm o direito e o
dever de inserir as suas emendas é no orçamento.

Acreditamos que o Presidente daquele
sindicato não tem conhecimento da matéria, mas
deve procurar melhorar a sua assessoria porque
está muito falha, demonstrando total
incompetência e desconhecimento da matéria. Se
as emendas não entrarem no orçamento os policiais
não terão esperanças de terem os seus pleitos
atendidos pelo Governo do Estado no ano de 2006.

Se Deus quiser, as emendas vingarão e o
ano de 2006 será melhor para a família policial
civil. Que Deus abençoe a vida de cada um.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLANGO ) – Votação adiada do Projeto de Lei
Complementar nº 38/2005.

O SR. ROBSON VAILLANT – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª
verificação de quorum para efeito de votação.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em votação o Projeto de Lei
Complementar nº 38/2005.

A presente matéria exige votação nominal.

Convido o Sr. 1º Secretário a proceder à
chamada dos Srs. Deputados .

Os Srs. Deputados que forem favoráveis à
matéria votarão SIM, os que forem contrários
votarão NÃO.

A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, solicito preferência caso coloque em
votação pelos pareceres das Comissões de
Finanças e de Cidadania que é o parecer do acordo
que tem a emenda.
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O SR. 1º SECRETÁRIO procede
à chamada a que respondem SIM
os Srs. Srs. Brice Bragato, Carlos
Casteglione, Claudio Vereza,
Cláudio Thiago, César Colnago,
Edson Vargas, Euclério Sampaio,
Fátima Couzi, Graciano Espíndula,
Janete de Sá, Jurandy Loureiro,
Luzia Toledo, Marcelo Santos,
Paulo Foletto, Reginaldo Almeida,
Robson Vaillant e Sueli Vidigal.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (MARCELO
SANTOS) - Responderam à chamada dezessete
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Há quorum para votação.

O SR. MARCELO SANTOS – Sr.
Presidente, pela ordem!

Só gostaríamos de ler aqui o requerimento
apresentado à Mesa, do Sr. Deputado Délio
Iglesias, que diz o seguinte:

“O Deputado Estadual abaixo
assinado, no uso de suas
prerrogativas regimentais, e
especialmente com base no art.
295, inciso II e § 3º do Regimento
Interno, vem à presença de V. Exª.
requerer licença para tratamento de
saúde de 3 dias à partir do dia
20/12/2005, conforme atestado
médico anexo.”

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em votação o requerimento da Srª.
Deputada Brice Bragato, que pede preferência pela
emenda da Comissão de Cidadania.

Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

Em votação o Projeto de Lei
Complementar nº. 38/2005.

A matéria exige votação nominal.

Convido o SR. 1º SECRETÁRIO a
proceder à chamada dos Srs. Deputados.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis à
matéria votarão SIM; os que forem contrários
votarão NÃO.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede
à chamada a que respondem SIM
os Srs. Brice Bragato, Carlos
Casteglione, Cláudio Thiago,
Claudio Vereza, Edson Vargas,
Fátima Couzi, Graciano Espíndula,
Janete de Sá, Jurandy Loureiro,
José Tasso, Luiz Carlos Moreira,
Luzia Toledo, Marcelo Santos,
Paulo Foletto, Reginaldo Almeida,
Sueli Vidigal e Zé Ramos. (17)

O SR. CARLOS CASTEGLIONE - Só
queremos, antes de V. Exª. anunciar o resultado,
fazer um registro para o Líder de Governo: que a
chamada minoria pelo líder do movimento aqui foi
que garantiu a aprovação do projeto do Governo
Estadual.

O SR. CLÁUDIO THIAGO - Sr.
Presidente, pela ordem! A matéria é de interesse da
sociedade, portanto, não tem nem oposição, nem
governista.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (MARCELO
SANTOS) - Responderam SIM dezessete Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Em conseqüência, fica aprovado o
Projeto de Lei Complementar nº 38/2005.

À Comissão de Justiça para Redação Final.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convido os Srs.
Deputados para a próxima que será Ordinária, e
para a qual designo:

EXPEDIENTE:

O que ocorrer

ORDEM DO DIA

Discussão única, em regime de urgência,
dos Projetos de Lei nºs 463/2005, 48/2005 e
49/2005. Discussão única do Projeto de Lei nº
301/2005.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezessete horas
e trinta e seis minutos.
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Erramos: Na edição Nº 5512, publicada em 21 de 
dezembro de 2005 na secção ATA DAS SESSÕES 
páginas 8190 e 8191 
 

Onde se lê: 
 

 Vitória-ES, quarta-feira, 22 de dezembro 
de 2005 
 

Leia-se: 
 

 Vitória-ES, quarta-feira, 21 de dezembro 
de 2005 
 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

SUBSTITUTIVO Nº 01 AO PROJETO DE LEI 
Nº459/2005 

 

Fixa o subsídio do Deputado Estadual e estabelece 
critérios para a seu pagamento. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA 
 

 Art. 1º - A remuneração mensal dos 
Deputados Estaduais em consonância com o que 
dispõe o Decreto Legislativo Federal nº 444 de 
19/12/2002 e o Ato conjunto das mesas do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados de 30/01/2003, 
constitui-se de subsídios fixo, variável e adicional. 
 

 § 1º O subsídio fixo, que corresponde à 75% 
(setenta e cinco por cento) do subsídio fixo pago no 
mesmo mês aos Deputados Federais, é devido 
mensalmente ao Deputado Estadual, a partir de sua 
posse. 
 

 § 2º O subsídio variável, devido 
mensalmente ao Deputado Estadual, a partir de sua 
posse, corresponde à 75% (setenta e cinco por cento) 
do subsídio variável pago no mesmo mês aos 
Deputados Federais. 
 

 § 3º O subsídio adicional de atividade 
parlamentar, devido mensalmente ao Deputado 
Estadual, corresponde à 75% (setenta e cinco por 
cento) do subsídio adicional pago no mesmo mês aos 
Deputados Federais. 
 

 § 4º Fará jus à percepção dos subsídios 
previstos neste artigo o Deputado Estadual que se 
encontrar em missão oficial e nos casos de doença 
comprovada por atestado de junta médica oficial, 
licença gestante, acidente, internação em instituição 
hospitalar ou previstos nos termos do Regimento 
Interno. 
 
 § 5 º Na ocorrência das hipóteses referidas no 
§ 4º deste artigo, cabe à Assembléia Legislativa, 
conforme o caso, tomar as providências necessárias à 
complementação dos subsídios a que faz jus o 
Deputado Estadual vinculado ao Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS ou a qualquer outro regime 
previdenciário, por força de lei. 
 
 § 6º No subsídio do Deputado Estadual é 
vedada a inclusão de qualquer gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação, ajuda de 
custo, ou outra qualquer espécie remuneratória pelo 
comparecimento às sessões extraordinárias. 
 

 Art. 2º - No mês de dezembro, os Deputados 
Estaduais farão jus a importância correspondente à 
parcela fixa do subsídio, acrescida das parcelas 
variável e adicional, em valor proporcional ao efetivo 
comparecimento às sessões deliberativas realizadas 
até 30 de novembro. 
 

 Art. 3º - Além dos subsídios, são devidas aos 
Deputados Estaduais, mensalmente, verbas 
correspondentes à 75% (setenta e cinco por cento) 
das verbas de gabinete, das verbas indenizatórias 
(quotas) e do auxílio moradia estabelecidos para os 
Deputados Federais. 
 

 § 1º A concessão das verbas previstas neste 
artigo aos Deputados Estaduais se dará da mesma 
forma como estabelecido para sua concessão aos 
Deputados Federais, com exceção do auxilio 
moradia. 
 

 § 2º O auxílio moradia será devido somente 
ao Deputado Estadual que o requerer à Mesa Diretora 
da Assembléia Legislativa. 
 

 Art. 4º - Aplicar-se-á um desconto, na 
hipótese de não comparecimento a cada sessão 
deliberativa, correspondente ao quociente entre a 
soma dos subsídios variável e adicional e o número 
de sessões deliberativas realizadas no mês anterior. 
 

 § 1º Os subsídios variável e adicional serão 
devidos na sua totalidade: 
 I – no primeiro mês da Legislatura; 
 II – quando não houver sessão deliberativa 
no mês anterior. 
 

 § 2º Para fins do disposto no caput deste 
artigo, considera-se realizada a sessão plenária da 
Assembléia Legislativa com ordem do dia 
previamente determinada, apurando-se a freqüência 
dos parlamentares por meio de registro de presença 
em posto instalado no plenário, ainda que não se 
obtenha quorum para abertura dos trabalhos. 
 

 § 3º Quando houver votação, a freqüência 
será apurada através do registro da votação, exceto 
para Deputados em legítimo exercício do direito de 
obstrução parlamentar, para os quais prevalecerá o 
registro de presença em plenário. 
 

 § 4º O Deputado Estadual afastado do 
mandato, no mês de retorno, e o suplente, no mês da 
posse, farão jus aos subsídios fixo e, no que se refere 
ao subsídio variável e adicional, ao valor 
proporcional aos dias de efetivo exercício e às 
sessões realizadas. 
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 § 5º O Deputado Estadual que se afastar do 
mandato terá direito, no mês do afastamento, ao 
subsídio variável e adicional proporcionalmente aos 
dias de efetivo exercício e às sessões realizadas. 
 

 § 6º Ressalvada a hipótese do § 4º do art. 1º 
desta Lei, é vedado o pagamento de subsídio variável 
ou adicional decorrente de sessão deliberativa 
durante a qual o parlamentar não tenha tido sua 
presença registrada na forma dos § § 2º e 3º deste 
artigo. 
 

 Art. 5º - O suplente convocado receberá, a 
partir da posse, a remuneração a que tiver direito o 
Deputado Estadual em exercício, observado o 
disposto no § 4º do art. 4º desta Lei. 
 

 Art. 6º - Os valores dos subsídios, das verbas 
de gabinete, das verbas indenizatórias (quotas) e do 
auxílio moradia previstos nesta Lei serão reajustados 
na mesma data e no mesmo percentual dos reajustes 
conferidos aos subsídios, as verbas de gabinete, as 
verbas indenizatórias (quotas) e ao auxílio moradia, 
estabelecidos para o Deputado Federal, de forma a 
sempre observar a proporção de 75% (setenta e cinco 
por cento) prevista nesta Lei. 
 

 Art. 7º - As contribuições previdenciárias 
dos Deputados Estaduais serão regidas pelas 
legislações pertinentes dos respectivos sistemas de 
previdência a que os mesmos estejam vinculados, por 
força de lei. 
 

 Art. 8º - A Mesa Diretora da Assembléia 
Legislativa promoverá, dentro de 30 (trinta) dias, a 
modificação das normas pertinentes para o fiel 
cumprimento da presente Lei, em especial da 
Resolução nº 1905, de 11.12.1998, do Ato nº 1262, 
de 14.07.2005, e de suas posteriores alterações. 
 

 Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, produzindo efeitos financeiros a 
partir de 1º de janeiro de 2006. 
 

 Art. 10º - Fica revogada a Lei Estadual nº 
7.456, de 12 de março de 2003. 
 

 Sala das Sessões, em 21 de dezembro de 
2005. 
 

EDSON VARGAS 
Deputado Estadual 

 
J U S T I F I C A T I V A 

 

O presente Substitutivo ao Projeto de Lei nº 
459/2005 tem por finalidade fixar o subsídio mensal 
do Deputado Estadual, nos exatos termos do § 2º do 
artigo 27 da Constituição Federal. 
 A Lei Estadual nº 7.456, de 12 de março de 
2003, apesar de ter sido aprovado com o objetivo de 
fixar o subsídio dos Deputados Estaduais em 
conformidade com o dispositivo constitucional supra-
citado, revelou-se ineficaz, a vista da realidade 

vivenciada pelos parlamentares estaduais desde sua 
entrada em vigor. 
 De fato, ao aprovar a referida lei, proposta 
pela Mesa Diretora desta Casa de Leis, a maioria dos 
Deputados Estaduais acreditaram que, conforme 
justificado na ocasião, estavam fixando os subsídios 
dos Deputados Estaduais à razão de 75% (setenta e 
cinco por cento) do que percebem os Deputados 
Federais, conforme estabelece a Constituição Federal 
através do referido § 2º do seu artigo 27. 
 Contudo, a realidade vem demonstrando o 
contrário, havendo discrepância entre o que percebe o 
Deputado Federal e o Deputado Estadual do Espírito 
Santo que vai muito além da diferença de 25% (vinte 
cinco por cento) estabelecida constitucionalmente, 
visto que Lei Estadual nº 7.456, de 12 de março de 
2003, além de fixar um subsídio fixo e irreajustável 
no primeiro ano da legislatura, não alcança 75% 
(setenta e cinco por cento) de toda a remuneração 
estabelecida, em espécie, para os Deputados 
Federais. 
 Além de não ter alcançado o objetivo 
proposto por ocasião de sua apresentação, a 
malfadada lei vigente é injusta no que se refere ao 
sistema de pagamento dos Deputados Estaduais, eis 
que remunera de igual forma o Deputado faltoso e o 
assíduo. 
 Por estas razões, apresentamos o presente 
Projeto de Lei que constitui basicamente, ipse litere, 
cópia do ato normativo que regula os subsídios dos 
parlamentares federais, qual seja, o Ato Conjunto das 
Mesas do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados Federais, datado de 30 de janeiro de 2003, 
cuja base legal são os Decretos Legislativos do 
Congresso Nacional nºs 444/2002, 007/1999 e 
007/1995 todos juntados ao presente projeto. 
 Assim, respeitado os limites traçados pelo § 
2º do art. 27 da Constituição Federal propomos, 
através do presente projeto de lei, preceitos que 
fixam critérios para remuneração dos Deputados 
Estaduais idênticos aos dos Deputados Federais, não 
ensejando uma sombra de dúvida de que o cálculo da 
remuneração dos nobres pares poderá desviar-se para 
mais do valor correspondente a 75% (setenta e cinco 
por cento) da remuneração dos Parlamentares 
Federais. 
 Contudo, em respeito aos avanços obtidos 
neste parlamento, em legislaturas anteriores, não 
reproduzimos as regras relativas a ajusta de custo ou 
pagamentos de sessões extraordinárias, ao reverso, 
proibimos a inclusão de qualquer gratificação 
adicional, abono, prêmio, verba de representação, 
ajuda de custo, ou outra qualquer espécie 
remuneratória pelo comparecimento às sessões 
extraordinárias nos subsídios dos Deputados 
Estaduais, vedando, desta forma o recebimento 
daquelas parcelas apelidadas pela população 
capixaba “auxílio paletó”. 
 Apresentamos, portanto, o presente Projeto 
de Lei a consideração dos Deputados para que, com 
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sua aprovação, sejam realmente satisfeitos os 
objetivos propostos por ocasião da apresentação do 
projeto que culminou na Lei Estadual nº 7.456, de 12 
de março de 2003. 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.287 
 

Cria, no âmbito da Assembléia 
Legislativa, o Fórum Democrático de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Espírito Santo. 

 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº l.600, de 11 de dezembro de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, o Fórum 
Democrático de Desenvolvimento Sustentável do 
Espírito Santo. 
 

Art. 2º O Fórum Democrático de Desenvolvimento 
Sustentável do Espírito Santo será formado através 
de termo de cooperação firmado pela Mesa Diretora 
da Assembléia e pelos representantes legais das 
seguintes instituições: 
 

I - Federação das Indústrias do Espírito Santo - 
FINDES; 
 
II - Associação dos Municípios do Espírito Santo - 
AMUNES; 
 

III - Associação dos Vereadores da Região 
Metropolitana - AVEREM; 
 
IV - União dos Vereadores do Espírito Santo - 
UVES; 
 

V - Universidade Federal do Espírito Santo - UFES; 
 

VI - Central Única dos Trabalhadores - CUT/ES; 
 

VII - Federação da Agricultura do Espírito Santo - 
FAES; 
 

VIII - Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado do Espírito Santo - FETAES; 
 

IX - Federação dos Movimentos Populares do 
Espírito Santo - FAMOPES. 
 
Art. 3º O Fórum Democrático de Desenvolvimento 
Sustentável do Espírito Santo será dirigido por uma 
direção colegiada formada pelos representantes legais 
das entidades signatárias do termo de cooperação, 
além dos Deputados-Presidentes das Comissões 
Permanentes da Assembléia. 
 

Parágrafo único. As deliberações da direção 
colegiada serão tomadas por maioria simples, 
cabendo ao Presidente da Assembléia o voto de 
desempate. 
 

Art. 4º O Fórum Democrático de Desenvolvimento 
Sustentável do Espírito Santo tem como objetivos: 
 

I - promover o debate sobre o desenvolvimento 
sustentável estadual, regional e municipal em todo o 
Estado do Espírito Santo; 
 

II - assegurar a integração da população com a 
Assembléia Legislativa nos projetos que viabilizem o 
desenvolvimento sustentável; 
 

III - garantir a integração entre a democracia 
representativa e a participativa, fortalecendo a 
cidadania e a consciência política, através da 
ampliação do debate de temas de interesse público; 
 

IV - propor ações que visem ao desenvolvimento 
sustentável, objetivando a superação dos 
desequilíbrios sociais e regionais; 
 

V - possibilitar maior informação à população acerca 
do acompanhamento legislativo e parlamentar. 
 

Art. 5º Para consecução de seus objetivos, o Fórum 
Democrático de Desenvolvimento Sustentável do 
Espírito Santo realizará atividades que propiciem a 
integração da Assembléia com a população em geral, 
especialmente: 
 

I - realização de assembléias populares municipais; 
 

II - realizações de audiências públicas regionais; 
 

III - levantamento e a discussão de idéias e propostas 
relacionadas às estratégias regionais e municipais de 
desenvolvimento; 
 

IV - realização de cursos e seminários, a fim de 
possibilitar o aperfeiçoamento das propostas. 

 

Art. 6º O Fórum Democrático de Desenvolvimento 
Sustentável do Espírito Santo assegurará a 
cooperação, a parceria e o respeito à autonomia das 
instituições nele representadas. 
 

Art. 7º A direção colegiada do Fórum Democrático 
de Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo 
definirá, dentre as matérias em tramitação na 
Assembléia Legislativa, aquelas que serão levadas à 
discussão nas assembléias populares ou nas 
audiências regionais. 
 

Parágrafo único. As sugestões propostas nas 
assembléias ou audiências serão encaminhadas às 
comissões permanentes específicas para deliberação. 
 

Art. 8º Quando da tramitação do projeto de lei do 
plano plurianual, assim como do orçamento anual, o 
Fórum Democrático de Desenvolvimento Sustentável 
do Espírito Santo realizará obrigatoriamente 
assembléias populares, a fim de averiguar as 
prioridades e necessidades regionais de 
investimentos. 
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Art. 9º A Assembléia Legislativa proporcionará os 
meios técnicos, materiais e financeiros necessários à 
execução das atividades do Fórum Democrático de 
Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo. 
 

Art. 10. A Mesa Diretora regulamentará por ato o 
funcionamento do Fórum Democrático de 
Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo no 
prazo de 90 (noventa) dias. 
 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 de 
dezembro de 2005. 

 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente  

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 242 
 
 O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 

 TRANSFERIR, para o período de 03.07 a 
01.08.2006, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2006, da servidora JULIANA 
BATISTA NUNES, matrícula nº 203947, exercendo 
o cargo em comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 241/2005. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
21 de dezembro de 2005. 

 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DO CONTRATO N.º 041/2005 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração de Contrato, conforme 
descrito abaixo: 
 
Contratante - Assembléia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 
Contratada - Star Line Representações 

Turísticas LTDA 
Objeto - Prestação de Serviços de 

agenciamento e fornecimento de 
passagens aéreas, nacionais e 
internacionais.. 

Valor Global - R$ 269.396,12 (duzentos e 
sessenta e nove mil, trezentos e 
noventa e seis reais e doze 
centavos). 

Prazo - O presente Contrato entre em 
vigor um dia após a data de 
publicação com o prazo de 12 
meses, prorrogáveis por mais 60 
meses, nos termos do art. 57 da 
Lei 8.666/93. 

Elemento de 
Despesa 

- 3.3.90.33 

Atividade - 2005, consignado com a 
atividade de 2001. 

Processo - 052638-0. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
22 de dezembro de 2005. 
 

LUIZ ALBERTO DAROS 
Subdiretor Geral da Secretaria 

 

COMUNICADO 
 

Pregão Eletrônico  
Nº 0067/2005 

 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº. 0067/2005-Processo nº. 055973-0, 
marcado para o dia 23/12/2005, relativo a Aquisição 
de Peças para Computadores, foi CANCELADO 
em função de Ajustes de Datas. 
 

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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 

Pregão Eletrônico 
Nº 0068/2005 

 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº. 0068/2005-Processo nº. 053593-0, 
marcado para o dia 30/12/2005, relativo a 
Contratação de Empresa Para Prestação de 
Serviços de Fornecimento de Combustíveis 
(Gasolina, Álcool e Diesel), Lubrificantes, Filtros 
(Óleo e Ar) e Serviços de Lavagem Mediante a 
Utilização de Cartão Magnético com 
Monitoramento de Frota, foi CANCELADO em 
função de Ajustes de Datas.  
 

Maiores informações através do 
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E-mail: pregao@al.es.gov.br ou pelos Tel/Fax.: (27) 
3382-3754 e 3382-3874 

Vitória/ES, 21 de dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 
Pregão Eletrônico 

Nº 0059/2005 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº. 0059/2005-Processo nº. 055775-0, 
marcado para o dia 19/12/2005, relativo a 
Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Local foi 
CANCELADO em função de ajustes no Edital.  
 

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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 
Pregão Eletrônico  

Nº 0068/2005 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº. 0068/2005-Processo nº. 055862-0, 
marcado para o dia 16/01/2006, relativo a 
Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Longa 
Distância, Nacional e Internacional, foi 
CANCELADO em função de ajustes no Edital.  
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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 
Pregão Eletrônico 

Nº 0069/2005 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº. 0069/2005-Processo nº. 055863-0, 
marcado para o dia 16/01/2006, relativo a 
Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Local, 
foi CANCELADO em função de ajustes no Edital.  
 

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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 
Pregão Eletrônico 

Nº 0070/2005 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
torna público aos interessados que o Pregão 
Eletrônico nº. 0070/2005-Processo nº. 055864-0, 
marcado para o dia 16/01/2006, relativo a 
Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Longa 
Distância, Nacional e Internacional, foi 
CANCELADO em função de ajustes no Edital.  
 

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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico Nº 0001/2006 
Processo Nº 055775-0 

 

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 
Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Local, 
listados no Anexo I do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 09/01/2006 às 
16:30h. 
Abertura das Propostas: 09/01/2006 às 16:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 09/01/2006 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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 
Pregão Eletrônico Nº 0002/2006 

Processo Nº 053593-0 
 

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 
Contratação de Empresa Para Prestação de 
Serviços de Fornecimento de Combustíveis 
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(Gasolina, Álcool e Diesel), Lubrificantes, Filtros 
(Óleo e Ar) e Serviços de Lavagem Mediante a 
Utilização de Cartão Magnético com 
Monitoramento de Frota, listados no Anexo I do 
Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 10/01/2006 às 
13:30h. 
Abertura das Propostas: 10/01/2006 às 13:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 10/01/2006 às 13:45h. 
 

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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 
Pregão Eletrônico Nº 0003/2006 

Processo Nº 055973-0 
 

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 Peças para Computador, listados no 
Anexo I do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 10/01/2006 às 
15:30h. 
Abertura das Propostas: 10/01/2006 às 15:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 10/01/2006 às 15:45h. 
 

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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 
Pregão Eletrônico Nº 0004/2006 

Processo Nº 055862-0 
 

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 
Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Telefonia Fixa Longa 
Distância, Nacional e Internacional, listados no 
Anexo I do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 12/01/2006 às 
11:30h. 

Abertura das Propostas: 12/01/2006 às 11:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 12/01/2006 às 11:45h. 
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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 
Pregão Eletrônico Nº 0005/2006 

Processo Nº 055863-0 
 

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 
Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Local, 
listados no Anexo I do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 12/01/2006 às  
14:30h. 
Abertura das Propostas: 12/01/2006 às 14:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 12/01/2006 às 14:45h. 
 

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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 

 

Pregão Eletrônico Nº 0006/2006 
Processo Nº 055864-0 

 

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 
Contratação de Empresa Especializada para 
Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Longa 
Distância, Nacional e Internacional, listados no 
Anexo I do Edital. 
O Edital está disponível no site: 
www.al.es.gov.br link es-compras. 
Recebimento das Propostas até: 12/01/2006 às 
17:30h. 
Abertura das Propostas: 12/01/2006 às 17:30h. 
Início da Sessão de Disputa: 12/01/2006 às 17:45h. 
 

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 dezembro de 2005 
 

Virginia Helena Zanchetta E Gava 
Pregoeira – ALES 



 

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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