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ATA DAS SESSÕES

SEXTA SESSÃO SOLENE DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA DÉCIMA QUINTA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE
MARÇO DE 2006.

ÀS DEZENOVE HORAS A SRA.
DEPUTADA LUZIA TOLEDO OCUPA A
CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a sessão.

Procederei à leitura de um versículo da
Bíblia.

(A Srª. Luzia Toledo lê Salmo 19,1)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Informo aos Srs. Deputados e demais
presentes que esta sessão é solene, em homenagem
aos Campeões Capixabas do Carnaval 2006,
conforme requerimento de autoria da Srª. Deputada
Fátima Couzi, aprovado em Plenário.

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido para compor a
Mesa, além da Srª. Deputada Luzia Toledo, o
Presidente da Unidos de Jucutuquara, Escola Campeã
do Grupo 1A, Sr. Rogério Sarmento; o Presidente da
Mocidade Unida da Glória – MUG, Escola Vice-
campeã do Carnaval do Grupo 1A, Robertinho da
MUG; o Presidente da Independentes de Boa Vista,
Escola que conquistou o terceiro lugar do Grupo 1A,
Sr. Fábio de Oliveira Sarmento; o Presidente da
Unidos de Barreiros, Escola Campeã do Grupo 1B,
Sr. Jadilson Luiz Damasceno, popular Didilson, que
será representado pelo seu irmão Lídio de Oliveira; o
Presidente da Escola de Samba Rosas de Ouro, vice-
campeã do Grupo 1B, Sr. Marcos Karan; o Presidente
da Liga Capixaba das Escolas de Samba, Sr. Ewaldo
Luiz Nunes; a Diretora de Comunicação da Liga
Capixaba das Escolas de Samba, Srª. Rose Duarte e o
Sr. Geraldo Schuller, Diretor de Marketing da Rede
Tribuna, que está representando os veículos de
comunicação.

Estando composta a Mesa, convido a todos
para, em pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional,
letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de
Francisco Manuel da Silva. E, em seguida, o Hino do
Estado do Espírito Santo, letra de Pessanha Póvoa e
música de Arthur Napoleão.

(São executados o Hino Nacional e
o Hino do Estado do Espírito
Santo)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Convido a Srª Deputada Janete de Sá
para compor a Mesa. (Pausa)

Boa-noite a todos e a todas. Não farei o meu
discurso agora. Apenas falarei o que me move a
presidir esta Sessão Solene que deveria ser presidida
pela Srª Deputada Fátima Couzi, pois a iniciativa da
realização desta sessão foi de S.Exª. Mas como a Srª
Deputada Fátima Couzi não pôde estar presente e
sabendo que eu, S.Exa. e a Srª Deputada Janete de Sá
somos as mais sambistas desta Casa de Leis, pediu-
me que fizesse esta sessão. E a faço neste momento
com muito carinho e com muito amor. Agradeço por
antecipação a minha assessoria que não mediu
esforços, mesmo durante o Carnaval, para entrar em
contato com os senhores, ou seja, a minha assessoria
tentou encontrar todos e as tentativas foram todas.
Ficam os meus agradecimentos à Sra. Lenora que fez
todos os contatos em nome de minha assessoria.

Hoje o gesto maior é o de parabenizar e
agradecer. Primeiro, parabenizar cada presidente de
escola de samba que está compondo a Mesa e
agradecer às redes de comunicações que cobriram o
carnaval. É importante demais para nós, capixabas, -
não falamos como Deputada mas como cidadã -,
percebermos que a mídia resolveu apoiar por inteiro
o trabalho magnífico dessas pessoas que se doam
durante o ano inteiro para que no início do ano
possamos ter a maior festa popular do mundo, que é
o carnaval.

Depois faremos o nosso pronunciamento.
Mas neste momento dizemos por que quisemos fazer
essa homenagem. Esta sessão solene está sendo
transmitida não só pela TV Assembléia mas pela TV
Cultura. É muito importante para quem está em casa
assistindo a esta sessão ver essas figuras que estão
compondo a Mesa que são figuras que representam as
escolas de samba e o espírito carnavalesco capixaba e
é claro que temos que comemorar com a alma, com o
coração. Foi por isso que fizemos essa festa, e
aceitamos o encargo da Sr.ª Deputada Fátima Couzi
de presidirmos esta sessão solene. Estamos fazendo
esta festa de homenagem a todos os sambistas
capixabas, a todos que estão em casa, a todos que
viajaram, que ajudaram a colocar os carros na rua,
enfim, todas as pessoas estão sendo hoje
cumprimentadas pela Assembléia Legislativa através
da Sr.ª Deputada Fátima Couzi, que não está
presente, e de todos os Srs. Deputados que aprovaram
o nosso requerimento e da Sr.ª Deputada Janete de Sá
que é uma sambista de primeira hora e que fez bonito
na avenida tanto em Vitória quanto na Sapucaí.

Concedo a palavra ao Sr. Rogério Sarmento,
Presidente da Unidos de Jucutuquara e campeã de
2006.

O SR. ROGÉRIO SARMENTO – (Sem
revisão do orador) – Boa-noite a todos, é uma honra
estarmos nesta Casa de Leis e é uma honra maior
estarmos representando a nossa querida agremiação
Unidos de Jucutuquara.
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A nossa mensagem é só de agradecimento.
Em especial agradecemos à Nação de Jucutuquara, a
nossa diretoria que não deixou de trabalhar nenhum
instante em prol do carnaval capixaba. O nosso
agradecimento é para a Liga das Escolas de Samba
capixaba que trabalhou arduamente para desenvolver
um bom carnaval; e se não fez melhor ainda é porque
está faltando um pouco mais de apoio para essa
instituição. O nosso agradecimento é para o meio de
comunicação capixaba que está acreditando no
carnaval capixaba, nas escolas de samba e, com isso,
o turismo está chegando e temos certeza de que ao
longo dos anos o nosso carnaval crescerá muito mais.
O nosso agradecimento é para a Prefeitura Municipal
de Vitória na pessoa do Prefeito, Sr. João Cóser, que
não mediu esforços para apoiar o carnaval capixaba e
temos certeza de que para o próximo ano apoiará
mais ainda. O nosso agradecimento é para o Governo
do Estado do Espírito Santo pois temos certeza que a
partir deste ano apoiará e acreditará no carnaval
capixaba. Agradecemos à Sr.ª Deputada Luzia
Toledo por proporcionar este evento maravilhoso
junto com todas as co-irmãs presentes. Muito
obrigado. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Presidente da
Liga, Sr. Ewaldo Luiz Nunes.

O SR. EWALDO LUIZ NUNES – (Sem
revisão do orador) – Boa-noite senhoras e senhores,
Sr.ªs Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo e nossos
presidentes presentes. A Liga Capixaba das Escolas
de Samba está se sentindo lisonjeada porque a
Assembléia Legislativa está nos homenageando e nos
consideramos também um presidente da escola, a
escola maior do nosso carnaval é a Liga e reúne todas
as agremiações.

O que vimos nesse carnaval foi um
crescimento substancioso do desfile das escolas de
samba. Esperamos no ano que vem - com o apoio que
tivemos este ano e com o apoio daqueles que
puderem vir a acrescentar para o nosso carnaval -
fazer um carnaval muito melhor do que o que foi
realizado no ano de 2.006. Fica registrado o convite
oficial da Liga tivemos esse ano e com o apoio
daqueles que puderem vir acrescentar ao nosso
carnaval, faremos um carnaval muito melhor do que
este ano. Fica aqui o convite oficial do Presidente da
Liga ao Governo do Estado para que venha participar
do nosso carnaval. Muito obrigado. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Presidente da
MUG, para aqui deixar a sua mensagem, Sr.
Robertinho da MUG

O SR. ROBERTINHO DA MUG – (Sem
revisão do orador) - Boa noite a todos;
parabenizamos o Presidente e os integrantes da Liga

que com todo o trabalho árduo, com todas as
dificuldades conseguiram levar as escolas de samba
ao patamar que se encontram.

Hoje estamos com poucas escolas de samba
em alto nível, por isso pedimos as nossas nobres
deputadas e aos que estão ausentes do carnaval para
que nos apóiem nesse crescimento, não só da MUG e
da Jucutuquara, mas, de todas às escolas de samba
para que o nosso carnaval seja melhor ou igual ao de
outros estados. Estamos ainda um pouco longe dos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas
poderemos chegar lá, se tivermos apoio.

Conheço os problemas de todas as escolas de
samba, porque converso muito com os presidentes.
No momento em que o nosso Presidente da Liga fez
um apelo ao Governo do Estado eu estendo esse
apelo a todas as prefeituras onde se encontra a escola
de samba, que apóie com afinco. Este ano a Liga fez
o seu papel que foi o de pedir uma porcentagem para
as escolas de samba. Mas os governos têm de apoiar
totalmente.

O Vice-Presidente Mauro Pinto, também um
lutador, diretor da Liga, assim como o tesoureiro
presente. Parabenizo todos os presidentes presentes e
aos ausentes que carregam essa bandeira pesada nas
costas que é a da escola de samba. Só nós sabemos a
partir de hoje, como ficará a situação das escolas de
samba; uns felizes e outros felizes, porém tristes
porque ainda terão de carregar uma dívida após
carnaval.

Parabenizamos esse incentivo que vem,
inclusive da mídia a “Rede Tribuna” pelo grande
incentivo concedido este ano.

Convido todos da imprensa, presentes, a dar
o seu apoio para que o carnaval seja melhor a cada
ano. E que para o próximo ano sejamos agraciados
com prêmios melhores. Muito obrigado. (Muito
bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Convido os Sr. Lídio Damasceno,
Presidente atual, representando o Sr. Didilson da
“Escola Unidos de Barreiro”, campeã, grupo 01 B.

O SR. LÍDIO DAMASCENO – (Sem
revisão do orador) – Boa noite a todos, parabenizo a
iniciativa das Sras. Deputadas Fátima Couzi, Janete
de Sá, Luzia Toledo e demais representantes desta
Casa de Leis.

Sinto-me feliz nesta Casa sendo
homenageado, mas, ao mesmo tempo, triste em saber
que o último Governo do Estado do Espírito Santo
que incentivou o carnaval do nosso Estado foi o do
Sr. Max Mauro, através da Secretaria de Turismo,
com o Sr.Carlos Roberto Pereira, o responsável por
repassar esses recursos para a nossa agremiação.

Fico feliz, pois hoje existe uma liga que tem
como Presidente o Sr. Ewaldo Luiz Nunes, uma
diretoria, o Sr. Mauro Pinto e o Sr. Carlos Roberto
Pereira. Sentimos “o coração na sola do pé”.
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Ficamos felizes por estarmos de novo
acendendo essa chama nos órgãos públicos. Mas
também é importante que levemos a história do
Estado do Espírito Santo para a iniciativa privada.
Nos dias que antecedem o carnaval, os hotéis ficam
lotados, trazendo recursos para o nosso Estado e para
os municípios. Muitas pessoas do interior vêm para
nosso Estado. Os trabalhadores da informalidade
ganham seu sustento nesse período vendendo
produtos adquiridos aqui.

Agradeço, em nome de toda a diretoria do
Grêmio Recreativo Escola de Samba Cultural Unidos
de Barreiro, esta oportunidade. Estamos satisfeitos
por esta Casa de Leis lembrar do povo do samba.

Fazemos um pedido aos Deputados presentes
que façam, se puder, um emenda ao orçamento do
próximo ano para que o Governo do Estado incentive
as agremiações, que volte a nos procurar para ajudar
de alguma forma as escolas de samba.

Parabenizo a Rede Tribuna de Televisão pelo
grande incentivo que tem dado as escolas de samba, é
importante para nós. Fica o meu agradecimento à
Rede Tribuna, à imprensa local e aos Srs. Deputados
que tiveram essa iniciativa. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA - (LUZIA
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Marcos
Karan, Presidente da “Rosas de Ouro”.

O SR. MARCOS KARAN – (Sem revisão
do orador) – Boa-noite a todos. Cumprimento os
componentes da Mesa na pessoa da companheira,
Deputada Janete de Sá.

Estou satisfeito por ter participado deste
carnaval, pois estava afastado por dois anos. É uma
oportunidade que temos para mostrar que no nosso
município também se faz carnaval. E foi feito com
muita dificuldade, batalhamos bastante. Com certeza
a população da serrana ficou muito satisfeita com a
vitória que não foi só da Rosa de Ouro, mas do
Município da Serra.

Hoje Vila Velha tem um carnaval
maravilhoso. Cariacica tem um carnaval de alto
nível. A Serra estava precisando chegar ao grupo de
elite. E agora conseguimos. Faremos de tudo, podem
ter certeza, para permanecer nesse grupo.

Essa é a mensagem que tenho. Não tive
oportunidade de agradecer a todas as pessoas que nos
ajudaram neste carnaval de 2006. Aproveitamos a
oportunidade, que a Assembléia Legislativa nos deu,
para deixar nosso agradecimento a todos aqueles que
não tive oportunidade de agradecer. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Concedo a palavra ao Sr. Geraldo
Schuller, Diretor de Marketing da Rede Tribuna,
representando a mídia do nosso Estado.

O SR. GERALDO SCHULLER – (Sem
revisão do orador) – Boa-noite a todas e todos

presentes. Sras. Deputadas Luzia Toledo e Janete de
Sá é um privilégio muito grande estar aqui.

Como pudemos ouvir nos pronunciamentos
aqui proferidos pelos Presidentes das Escolas e pelo
Presidente da Liga, o Carnaval do Espírito Santo sem
dúvida alguma é motivação para o nosso turismo,
com os hotéis cheios; é motivação para o emprego,
mesmo com a formalidade da informalidade, mas
muitos postos de serviços são criados e
desenvolvidos - e não é só nos dias de carnaval, mas
durante o ano todo; é o envolvimento das
comunidades em torno de um ideal comum que é
transformar um tema numa realidade que durante
algum momento transmitirá às pessoas que estão ali,
para presenciar aquele show da passarela e também
às muitas milhares de pessoas que estão com os seus
televisores ligados e através das fotos dos jornais, a
emoção.

Então a imprensa tem um papel muito
grande, realmente. Podemos entender que o carnaval
é um produto. O carnaval é algo que pode ser ainda
melhor trabalhado do que foi este ano. Tomemos por
base este ano e podemos ampliar ainda mais essa
percepção do carnaval capixaba daquilo que os
senhores e suas agremiações têm feito para contribuir
para o desenvolvimento social e cultural de suas
comunidades, através do objetivo de levar no dia do
desfile a apoteose, aquele momento tão especial; a
explosão do amor pela escola do coração, o colega
falou “do samba no pé levado pelas pessoas”.

Com certeza os “olhos” da mídia, os “olhos”
da imprensa não podem estar fechados para tudo isso
que envolve o momento do carnaval capixaba.

Falando pela Rede Tribuna de Comunicação
reforçamos nossos propósitos de apoiar o carnaval
capixaba através de nossos veículos, das rádios,
jornal e televisão, bem como através da premiação
feita através do nosso grupo de jurados.

Deixamos aqui o nosso compromisso de que
o carnaval do próximo ano e todas as ações que vão
conduzir para o resultado, terão divulgação
garantidas nos veículos da Rede Tribuna. É só nos
procurar; é só nos acionar. As portas da TV, da
Rádio, do Jornal e da Diretoria estão abertas para
todos vocês, para que possamos ampliar cada vez
mais esse sonho que é uma realidade, fazer do nosso
carnaval um produto de exportação do Espírito Santo.

Muito obrigado e boa-noite a todos. (Muito
bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Convido, para compor a Mesa, o Sr.
Geraldo Luzia “Juninho”, Secretário de Cultura,
Esporte e Lazer do Município de Cariacica e a Sra.
Lúcia Dornellas, Secretária Municipal de Governo de
Cariacica.

(Tomam assento à Mesa as
referidas autoridades)
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A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Concedo a palavra a Sra. Deputada
Janete de Sá.

A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão
da oradora) – Boa-noite a todos. Acho ótimas as
coisas de improviso pois acontecem com rapidez.
Cumprimento a Sr.ª Deputada Luzia Toledo e a Sr.ª
Deputada Fátima Couzi que não se encontra presente.
Foram essas as duas deputadas que proporcionaram
este evento, e por elas fui convidada a estar aqui
junto a vocês, por isso não poderia deixar de vir. Não
poderia deixar de vir também porque sabia que a
escola que amo, de nosso coração, do lugar onde
nasci, também seria homenageada.

Parabenizo o desfile de todas as escolas, que
mesmo diante de todas as dificuldades e
adversidades, foram para a avenida. Sei o quanto é
difícil investirmos no carnaval capixaba. Lembro do
Grupo B, a Escola Unidos de Barreiros, de quem não
esqueço. Fez um carnaval belíssimo, tanto que foi a
campeã do Grupo B.

Lembro também da Rosas de Ouro que foi
vice, da Imperatriz do Forte, da Chegou o Que
Faltava, da Independentes de São Torquato que
retorna, tomara que retorne com a mesma garra que
teve no passado quando foi uma grande escola e da
Tradição Serrana, duas escolas de samba do
Município da Serra, uma sobe para o grupo especial,
Grupo A.

Parabenizo a garra de todos os integrantes
das Escolas de Samba Unidos de Jucutuquara,
campeã deste ano, da MUG, que também desfilou de
uma maneira glamurosa. O Robertinho da MUG é
ferroviário, maquinista, antes de ser presidente da
MUG, somos colegas de profissão e ele sabe da
paixão que tenho por sua escola, em decorrência até
mesmo dos laços de afetividade.

Saia na Boa Vista quando alguns
ferroviários, nossos colegas, diziam: Janete, a
maioria dos ferroviários estão na MUG. E respondi
que nasci em Itaquari, não podia trair meu povo, mas
meu coração também está na MUG.

Parabenizo o desfile belíssimo feito pelas
escolas Jucutuquara, MUG, Independentes de Boa
Vista - minha escola - através de nossos
companheiros Srs. Carlos Alberto Assunção, o
Picolé, nosso mestre de bateria; Anderson da Silva
Rodrigues, o Binão, vice-presidente e diretor de
harmonia; Emerson Magno Santana Ribeiro, o
Chumbrega, nosso intérprete e compositor junto com
seu Anderson Francisco Santana Ribeiro, o Cavaco;
Fábio Sarmento, o presidente, pessoa dinâmica,
organizada, deu dinamismo à escola; Renato França,
da área jurídica; Marcelo Frisso Santos, o Boi, diretor
financeiro; Geraldo Soares do Nascimento, o
Geraldinho, chefe do barracão e o Marco Antônio
Oliva, nosso grande carnavalesco, menino de ouro,
brilhante, que não poupou segundos de seu tempo
para fazer as fantasias.

Cumprimento também as Escolas Pega no
Samba, Andarai, Novo Império, que ficou em quarto
lugar, Unidos da Piedade, uma escola de tradição mas
que infelizmente caiu. Minha mãe, quando mocinha,
desfilava pela Unidos da Piedade, havia a Mocidade
da Praia do Canto que acabou, e minha mãe e sua
irmã saiam na Ala das Baianas da Unidos da Piedade.
Quando éramos pequenos íamos todos para a Unidos
da Piedade, quando nasceu a Boa Vista, crescemos
com ela.

Acho que isto que está acontecendo aqui é
muito importante. É necessário que as pessoas de
nosso Estado que lidam com o poder, com a parte de
hotelaria, com o lazer, com o turismo, observem
melhor o carnaval capixaba. Talvez, se fosse na
avenida, em nosso Sambão do Povo, teriam a
dimensão do quanto o carnaval capixaba está
crescendo a duras penas, por causa da garra da
comunidade, desses grandes foliões.

Agradecemos especialmente aos
companheiros da Rede Tribuna pela cobertura
realizada. Consideramos até mesmo o fato de que é
necessário uma cobertura melhor, porque a
transmissão não é adequada para o nível do desfile
em que chegou o carnaval capixaba.

As pessoas que ficam em casa, até pelo fato
de não haver espaços nas arquibancadas, querem
assistir e muitas vezes não existe uma transmissão
muito boa, que nos auxilie. Tentaremos fazer um
pool no próximo carnaval para que seja realizada
uma transmissão adequada. Assim, quem ficar em
casa até altas horas da madrugada esperando a sua
escola sair, ou então para ver os colegas na avenida
poderá, de certa forma, não só prestigiar a sua escola
como também torcer junto.

A Rede Tribuna tem dado um destaque muito
interessante às Escolas de Samba, ao premiá-las com
o troféu “A Tribuna”, dando para o primeiro lugar do
Grupo “A” um carro.

Acreditamos na união de esforços, porque o
lazer é direito do povo e não há problema nenhum
quando se investe dinheiro público no lazer. O povo
precisa de alegria, de saúde, de segurança, de
educação, de esporte e também precisa do lazer,
assim como necessita da religião e da alegria. Por que
o Poder Público e as empresas de nosso Estado não
investem melhor no carnaval capixaba? Vejam o
fiasco que ocorreu quando investiram nas escolas de
samba do Rio de Janeiro.

Prestigiamos o Espírito Santo e estávamos no
sambódromo fantasiada de orquídea, mas a escola de
samba caiu para o segundo grupo. Por quê? “Sapato
alto”. Não conhecem a história do Espírito Santo.
Chamaram Maria Ortiz de prostituta! A nossa
heroína. Recusaram a presença de algumas pessoas
do Estado que poderiam usar belas fantasias. Mas
perderam em alegorias, adereços e fantasias.

Estávamos no Rio de Janeiro com as Sras.
Deputadas Fátima Couzi e Luzia Toledo,
acompanhadas de várias outras pessoas tentando
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ajudar, porque era o nosso Estado que estava sendo
destacado para o resto do País e para boa parte do
mundo. Por isso fomos, para somarmos esforços.
Realmente quem viu a Caprichosos de Pilares e olhou
as outras escolas de samba, ficou preocupado com o
modo como o Espírito Santo foi retratado.

Ao invés de investir no carnaval de outros
estados, devemos investir no nosso carnaval. Vamos
consertar e construir a nossa casa, vamos edificá-la
porque temos muita gente boa que compõe bons
sambas. Vimos sambas-enredos mais bonitos do que
os das grandes escolas do Rio de Janeiro; lugar que é
o palco do carnaval de nosso País. Eram sambas
lindos, feitos por compositores capixabas.

Conclamamos, com a nossa fala, a
comunidade a prestigiar o nosso carnaval, a ter
orgulho do nosso Estado, do nosso povo, das nossas
coisas e da nossa gente, assim como nós temos.

Sai na Independente de Boa Vista, porque
nasci na Grande Itaquari e não posso esquecer das
minhas raízes. Gosto muito da Unidos de
Jucutuquara, da Andaraí, da MUG e de todas as
outras, mas sairei e prestigiarei o carnaval capixaba
na escola de samba do bairro onde nasci. Lugar que
as pessoas me conhecem e as conheço não só pelo
nome como também pelo apelido. Conheço cada
canto e cada bequinho, sei quem é quem naquele
bairro, porque foi de lá que eu vim. Não posso
esquecer das minhas origens.

Com essa nossa fala chamamos a atenção de
toda a comunidade capixaba, seja a comunidade
política, seja a comunidade empresarial, hoteleira,
que faz o lazer, o turismo no nosso Estado, e em
especial as prefeituras e o Poder Executivo, para que
apoiem o carnaval de nosso Estado, pois o povo
capixaba está cansado de sofrer e precisa de lazer.
(Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Passo a presidência à Srª Deputada
Janete de Sá.

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) – Concedo a palavra à Srª Deputada Luzia
Toledo.

A SRA. LUZIA TOLEDO – (Sem revisão
da oradora) – Cumprimento a todos, em especial
uma pessoa que gostaria de estar presente, mas não
está, que é a Deputada Fátima Couzi. Mando um
abraço para S.Exª. Tenho certeza de que está
acompanhando esta sessão solene, e como uma boa
carnavalesca que é, deve estar muito feliz em ver que
Janete de Sá e eu estamos dando conta do recado
direito.

Cumprimento ao Presidente da escola Unidos
de Jucutuquara, Sr. Rogério Sarmento. Estive duas
vezes no ensaio da Unidos de Jucutuquara e amei.
Gostei muito. Fui recebida com o maior carinho por
você, Rogério, por Dione e pelos demais
carnavalescos. A primeira vez que sai por uma escola

de samba em Vitória foi pela Unidos de Jucutuquara.
Ficamos em primeiro lugar. Isso mostra que sou pé-
quente.

Este ano estive no ensaio da Jucutuquara,
adorei, acabei saindo pela MUG, na Comissão de
Frente. Adorei sair na Comissão de Frente. Senti que
a escola era um pouco minha, foi uma coisa muito
importante, gostei muito. Fui a vários ensaios.

Quero tirar um pouco da roupagem de
deputada, quero falar com a minha alma, com o meu
coração. Quando se fala em carnaval não se pode
fazer discurso. Quero falar com a minha alma, mas
antes cumprimento a Mesa Diretora, a todos os seus
integrantes, à Srª Deputada Janete de Sá que preside a
sessão neste momento, e agradecer à V.Exª.

É muito importante quando um colega vem
nos prestigiar, vem estar conosco num momento em
que o Estado é tão pequeno, e este momento é
singular. Estamos falando da nossa alma. Falar de
samba, de carnaval, é falar da alma de cada um de
nós. Agradeço muito à V.Exª por sua vinda a esta
Sessão Solene, por participar e fazer o discurso que
fez, como sempre buscando a identidade.

Cumprimento ao Presidente da LIGA, Sr.
Ewaldo Luiz Nunes. Sua presença nesta Casa é muito
importante porque congrega todas as escolas que
estão presentes e para mim o marco mais importante
foi exatamente quando vocês realizaram a Feira do
Samba.

A Feira do Samba mexeu comigo. Tinha
absoluta certeza de que o carnaval de 2006 seria
diferente na medida em que visitei a Feira do Samba,
realizada na Praça do Papa.

Parabenizamos a Liga porque é assim que se
consegue as coisas, planejando e organizando. É por
isso que todas as escolas tiveram uma evolução
fantástica na avenida. É em cima do planejamento, da
organização. Parabenizamos a Liga, todos os seus
diretores, todas as pessoas que a compõem.

Cumprimentamos o Robertinho, Presidente
da MUG, e em seu nome cumprimentamos a Gisele
Simon; cumprimentamos a alma do carnaval na
figura do mestre-sala, do puxador de samba, as
nossas baianas e todos os componentes da escola.

Cumprimentamos o Lídio Damaceno que
proferiu um discurso muito bom nesta Casa.
Estivemos na sua escola várias vezes, conhecemos o
trabalho que vocês realizam, estão de parabéns.
Ficamos muito honrada por você ter vindo, por estar
juntamente conosco representando a escola junto de
seu irmão.

O Fábio de Oliveira Sarmento não fala, mas é
o presidente da Independente de Boa Vista. Parabéns
pelo seu trabalho silencioso, quieto. É o nosso
contador há anos e não sabíamos que era presidente
de escola. Só quando lhe perguntamos o que estava
fazendo nesta Casa que soubemos ser presidente da
escola. 

Parabenizamos a Srª Rose Duarte, diretora de
comunicação da nossa Liga e diretora de
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comunicação da Assembléia Legislativa. Ficamos tão
feliz de ver o samba no pé durante toda a nossa
homenagem. Isso é muito importante, parabéns pelo
seu trabalho.

Cumprimentamos os dois Secretários
Municipais de Cariacica, que estão presentes, a Srª
Lucia Dornellas e o Juninho. Também
cumprimentamos o diretor da Rede Tribuna, Sr.
Geraldo Schüller, é muito importante a presença da
mídia.

O diretor da Rede Tribuna veio a esta Casa
de terno. Esse simbologismo parece que não conta,
mas conta muito. É importante porque as pessoas,
que estão assistindo a TV Assembléia, estão
prestando atenção na constituição dessa Mesa.

Ao povo que nos assiste em casa queremos
dizer que a Rede Tribuna, com a premiação dada,
mostra a diferença para todas as escolas, mostra a
diferença de quem está prestando a atenção no
carnaval. Esse ano foi maravilhoso, mas no ano que
vem será muito melhor.

Cumprimentamos o Lula Finamore, nosso
amigo de longos anos. Você é uma figura presente
sempre; você e o Maurinho Carnaval. Pedimos um
salva de palmas para o Lula Finamore e para o
Maurinho Carnaval, porque são os carnavalescos de
sempre, ajudam, contribuem, estão presentes.
Ficamos muito felizes com isso.

A Dione Ferolla Varejão trabalhou conosco
na Secretaria de Turismo e queremos lhe dizer que
você faz parte da história da Unidos de Jucutuquara.
É muito importante a sua presença, a sua alegria em
falar do carnaval.

Os nossos cumprimentos têm que chegar a
todas as pessoas que estão em Casa, às costureiras.
Fazer todas aquelas fantasias não é fácil, o trabalho
de bastidor é muito mais sério do que o nosso quando
chegamos na avenida. Quando chegamos na avenida
temos o compromisso de mostrar da melhor forma o
nosso compromisso com a nossa escola e com o
nosso Estado, mas a costureira é aquela profissional
que fica trabalhando com todo aquele calor. Fui ao
cabelereiro Jô e vi o pessoal trabalhando, falei: meu
Deus que calor. O pessoal trabalhava com alegria e
com amor, colocando a alma naquela tarefa.
Homenageamos essas figuras que realmente fazem a
alegria dos que ficam em casa.

Assisti, praticamente, a todos desfiles das
Escolas e fiquei muito feliz. Esse foi um carnaval
organizado, planejado. Parabenizamos aos
carnavalescos, às pessoas simples que ganharam as
fantasias das escolas. Vocês são muito importantes.

No dia 08 de março, Dia Internacional da
Mulher, deixaremos uma mensagem. Fico muito
triste, seja a mídia, os jornalistas, seja quem for. A
mulher independe daquilo que fez da sua profissão.
Hoje somos cinqüenta e dois por cento da população,
fazemos a diferença na sociedade onde quer que
estejamos.

Parabenizamos e enviamos um abraço ao
Cacau Monjardim. Na verdade, o Cacau Monjardim
mostrou para o Brasil e fez com que todos os
jornalistas brasileiros lessem a história de Maria
Ortiz, quando escreveu na Tribuna um artigo
fantástico contando a história desta heroina. Quem
quiser falar de Maria Ortiz, que fale do seu lado
positivo. O Cacau Monjardim colocou todas as fontes
históricas, através da Ufes, do Instituto Histórico e
Geográfico, enfim, toda a nossa fonte de informação,
mostrando quem foi essa mulher. Que coisa triste
ficarem martelando que ela foi uma mulher da vida.
E se fosse? Naquele momento, ela junto com a
sociedade capixaba espantou os Holandeses, mas
ninguém olhou esse ato heróico.

 Tive muito orgulho de ter estado junto com
meus conterrâneos na Marquês de Sapucaí falando do
meu Estado. Fiquei muito feliz.

Houve um entrelaçamento muito grande da
Caprichosos de Pilares com as nossas Escolas,
acabou havendo uma simbiose. Isso foi muito
importante. É dessa forma que temos que ver o
carnaval, temos que pensar grande, na alegria que o
povo sentirá na história desse Estado tão bonito, ser
levado para a Marquês de Sapucaí.

Estamos abrindo, hoje, o Estado do Espírito
Santo para o turismo. Começou no Governo passado,
com a Secretaria de Turismo, onde fui a primeira
Secretária. Participei de tudo isso que está aqui e
vocês que são carnavalescos como o Sr. Mauro Pinto
Ribeiro, sabem que participei de todas as Escolas. O
Robertinho sabe disso.

Robertinho da MUG sabe disso. Mas, neste
momento, vamos nos alegrar, passar para a frente
essa nossa informação, dizer ao Estado do Espírito
Santo, aos nossos governantes, aos políticos que
foram para a avenida que estão de parabéns. Tem de
participar mesmo, tem de estar junto com o povo nas
alegrias, e o carnaval é alegria, é o pulsar dos nossos
corações.

Queremos dizer parabéns ao Prefeito de
Cariacica, que “bateu” lá na Sapucaí. O Sr. Helder
Salomão foi à marquês de Sapucaí. Foi muito
importante. Como estava também aqui, na nossa
avenida, participando da Escola de Cariacica.

Deixamos um abraço para vocês e os
parabéns, de verdade, não é Agnes. E falando com
cada um de vocês que contribuiu para que as Escolas
desfilassem na avenida tão lindas. Isso foi muito
importante. E vocês foram os responsáveis.

A Giseli chegou gente! Uma salva de palmas.
Vamos levantar minha querida, Madrinha da Bateria,
que está acompanhada do seu marido, João, nosso
amigo.

Terminamos nossas palavras dizendo que
estamos muito feliz em ter feito essa solenidade. E
dizer a Srª. Deputada Janete de Sá que é muito bom
ter a sua companhia.

Agradecemos a equipe do som, da
Taquigrafia, ao pessoal dos bastidores, as nossas
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companheiras e companheiros do Cerimonial, muito
obrigado, de coração. E para as pessoas do nosso
gabinete já falamos, mas não podemos deixar de
registrar em Ata que foi muito importante chegar
aqui e encontrar esta solenidade já organizada.

Queremos dizer a vocês que não chamamos
aqui a Escola do Forte, inclusive já saímos nela
também, por não conseguirmos achar a Sandra;
ninguém achou conseguiu achar uma pessoa de lá.
Mesmo assim será homenageada e receberá o nosso
certificado posteriormente. Mas, seguramente, já viu
no celular a nossa procura, porque deixamos mil
recados para todo mundo.

De modo gente que esta festa é de vocês.
Portanto, uma salva de palmas para os nossos foliões
capixabas, um grande abraço, um beijo no coração.

E vamos passar às entregas das homenagens.
(Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA – (JANETE DE
SÁ) - Antes de retornar a Presidência da Mesa para a
Srª. Deputada Luzia Toledo, queremos dizer que
esquecemos de um agradecimento muito importante e
que deve ser feito devido ao trabalho exaustivo,
crítico e atencioso do Presidente da Liga,
questionando a questão dos ingressos, pois realmente
houve problemas de organização que precisam ser
corrigidos.

Mas, também não vamos tirar aqui o mérito
da Prefeitura de Vitória. Muitas pessoas, até sem
experiência no carnaval, mas tentaram fazer o
possível.

Parabenizamos todos aqueles que se
desdobraram trabalhando no barracão da escola,
trabalhando na comunidade. A solidariedade que se
via, Srª. Deputada Luzia Toledo, de um acertando a
roupa do outro para poder todos saírem bonitos.

E, por fim, dizemos que o que nos chateou, o
que chateou o povo capixaba não foi o fato da
Caprichosos ter retratado Maria Ortiz como
prostituta, porque ser prostituta não é demérito
nenhum, é uma profissão e como todas tem os seus
méritos. Cada um escolhe a sua profissão, e ela tem
os seus méritos. E, aqui, defendemos as pessoas que
precisam trabalhar nesta profissão para poder ganhar
o seu sustento no dia a dia. Mas, o que nos chateou
foi tentar macular a imagem de nossa heroína, e não
retratar o principal fato que ela fez: o de defender o
solo capixaba da invasão dos holandeses.

Queremos registrar a presença do Sr. Ferreira
Neto, da TV Capixaba, que se encontra na sala ao
lado. Achamos que S. Sª. não entrou neste Plenário,
mas fomos avisados de que estava ao lado e o
convidamos para estar aqui conosco.

Convido a Srª. Deputada Luzia Toledo a
assumir a Presidência e proceder à entrega dos
certificados. (Pausa)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Agradecemos à TV Vitória, que cobriu

o nosso grande carnaval 2006, à TV Gazeta, à TV
Educativa, à TV Tribuna e à TV Capixaba. É claro
que a cobertura de todas essas TVs do nosso
carnaval, deu uma dimensão maior no contexto do
Estado.

Agradecemos também à TV Assembléia por
estar transmitindo esta Sessão Solene ao vivo. Uma
salva de palmas para o trabalho da Srª. Rose Duarte e
dos técnicos, que a acompanham. (Palmas)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passaremos à entrega
das Placas de Menção Honrosa, pelas mãos das Srªs.
Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

Convidamos os presidentes das agremiações,
que serão homenageados.

Convido o Presidente do Grêmio Recreativo
Escola de Samba Unidos de Jucutuquara, Sr. Rogério
Sarmento, para receber a Placa de Menção Honrosa
das mãos das Srªs. Deputadas Janete de Sá e Luzia
Toledo.

(É feita a entrega da placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Presidente da
Associação Recreativa e Cultural Mocidade Unida da
Glória, Robertinho da MUG, para receber a Placa de
Menção Honrosa das mãos das Srªs. Deputadas
Janete de Sá e Luzia Toledo.

(É feita a entrega da placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Presidente do
Grêmio Recreativo Escola de Samba Independentes
de Boa Vista, Sr. Fábio de Oliveira Sarmento, para
receber a Placa de Menção Honrosa das mãos das
Srªs. Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(É feita a entrega da placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Presidente
do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de
Barreiros, Sr. Jadilson Luiz Damascena, o Didilson,
representado pela rainha da bateria Franciele e pelo
Lídio, presidente interino, para receber a placa de
menção honrosa das mãos das Srªs. Deputadas Luzia
Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe a placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Presidente
do Grêmio Recreativo Escola de Samba Rosas de
Ouro, Sr. Marcos Karan, para receber a placa de
menção honrosa das mãos das Srªs. Deputadas Luzia
Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe a placa)
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O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Presidente
da Liga Capixaba das Escolas de Samba, Sr. Ewaldo
Luiz Nunes, para receber a placa de menção honrosa
das mãos das Srªs. Deputadas Luzia Toledo e Janete
de Sá.

(O homenageado recebe a placa)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passaremos agora a
entrega dos diplomas comemorativos.

Convido o Sr. Rogério Sarmento, Presidente
da Unidos de Jucutuquara, para receber seu diploma
das mãos das Srªs. Deputadas Luzia Toledo e Janete
de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Adilson
Ribeiro da Silva, mestre de bateria da Unidos de
Jucutuquara, para receber seu diploma das mãos das
Srªs. Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Luiz
Mauro Moysés, diretor de mestre sala e porta-
bandeira da Unidos de Jucutuquara, para receber seu
diploma das mãos das Srªs. Deputadas Luzia Toledo
e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Devaldo
Baptista dos Santos, diretor de carnaval da Unidos de
Jucutuquara, para receber seu diploma das mãos das
Srªs. Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Armando
Chafik Abu Camel Filho, relações públicas da
Unidos de Jucutuquara, para receber seu diploma das
mãos das Srªs. Deputadas Luzia Toledo e Janete de
Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª. Dione
Ferolla Varejão, conselheira da Unidos de
Jucutuquara, para receber seu diploma das mãos das
Srªs. Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr.
Robertinho da MUG, Presidente da Escola, para
receber seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas
Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª. Gisele
Simon, madrinha da bateria da MUG, para receber
seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas Luzia
Toledo e Janete de Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Osias
Lopes da Silva, diretor de carnaval da MUG, para
receber seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas
Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Mário
Kismith Santos, diretor de harmonia da MUG, para
receber seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas
Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Eufrásio
Lopes de Souza Filho, mestre de bateria, para receber
seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas Luzia
Toledo e Janete de Sá.
[

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª. Débora
Santos Siqueira, porta- bandeira, para receber seu
diploma das mãos das Srªs. Deputadas Luzia Toledo
e Janete de Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª. Edilene
Martins Sebastião para receber seu diploma das mãos
das Srªs. Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª. Agnes
Willian Temóteo, diretora de marketing e captação de
recursos da MUG, para receber seu diploma das
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mãos das Srªs. Deputadas Luzia Toledo e Janete de
Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SRA. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Ricardo
de Oliveira Pinto, intérprete da Mocidade Unida da
Glória, para receber seu diploma das mãos das Srªs.
Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passaremos às
homenagens aos representantes do Grêmio
Recreativo “Escola de Samba Independentes de Boa
Vista”.

Convidamos o Sr. Fábio de Oliveira
Sarmento, presidente da Escola de Samba
Independentes de Boa Vista, para receber seu
diploma das mãos das Srªs. Deputadas Luzia Toledo
e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convidamos o Sr.
Carlos Alberto Assunção, mestre de bateria da Escola
de Samba Independentes de Boa Vista, para receber
seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas Luzia
Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convidamos o Sr.
Anderson da silva Rodrigues, diretor de harmonia da
Escola de Samba Independentes de Boa Vista, para
receber seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas
Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convidamos o Sr.
Emerson Magno Santana Ribeiro, interprete da
Escola de Samba Independente de Boa Vista, para
receber seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas
Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convidamos o Sr.
Geraldo Soares do Nascimento, chefe de barracão da
Escola de Samba Independentes de Boa Vista, para
receber seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas
Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convidamos o Sr.
Marco Antônio Olivar, carnavalesco da Escola de
Samba Independentes de Boa Vista, para receber seu
diploma das mãos das Srªs. Deputadas Luzia Toledo
e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convidamos o Sr.
Renato de Oliveira França, diretor jurídico da Escola
de Samba Independentes de Boa Vista, para receber
seu diploma das mãos das Srªs. Deputadas Luzia
Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passamos aos
homenageados da campeã do Grupo B, Unidos de
Barreiros.

Convido o Sr. Eduardo Silva Filho, da
Unidos de Barreiros, para receber seu diploma das
mãos das Sras. Deputadas Janete de Sá e Luzia
Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

Convido o Sr. Lídio de Oliveira, Presidente
em exercício, representando o Jadilson Luiz
Damasceno, para receber o seu diploma das mãos das
Sras. Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Roberto
Carlos do Nascimento Siqueira para receber o seu
diploma das mãos das Sras. Deputadas Luzia Toledo
e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Paulo
Roberto Balbino, carnavalesco, para receber o seu
diploma das mãos das Sras. Deputadas Luzia Toledo
e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Oswaldo
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Garcia para receber o seu diploma das mãos das Sras.
Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Sra. Eliza
Loureiro Coelho, da Comissão de Frente da escola,
para receber o seu diploma das mãos das Sras.
Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Lídio de
Oliveira, Presidente interino da escola, para receber o
seu diploma das mãos das Sras. Deputadas Luzia
Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passamos ao
homenageados da Escola Rosas de Ouro.

Convido o Sr. Marcos Karan, Presidente da
escola, para receber o seu diploma das mãos das Sras.
Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido a Sra. Maria
Júlia Ignácio Bonino, porta-bandeira, para receber o
seu diploma das mãos das Sras. Deputadas Luzia
Toledo e Janete de Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTOM MAIA) – Convido o Sr.
Rogerinho Luiz Coutinho, mestre sala, para receber
seu diploma das mãos das Sras. Deputadas Janete de
Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTOM MAIA) – Convido o Sr.
Reginaldo do Nascimento, mestre de bateria, para
receber seu diploma das mãos das Sras. Deputadas
Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTOM MAIA) – Convido o Sr.
Werbeton Coutinho, coordenador da comissão do
carnaval, para receber seu diploma das mãos das
Sras. Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTOM MAIA) – Convido o Sr. Vinícius
Karan, intérprete, para receber seu diploma das mãos
das Sras. Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTOM MAIA) – Convido a Sra.
Clemilda Cordeiro, representante da comissão de
frente, para receber seu diploma das mãos das Sras.
Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTOM MAIA) - Passamos aos
homenageados pela cobertura e divulgação do desfile
das Escolas de Samba da Grande Vitória.

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTOM MAIA) – Convido a Sr.ª Luciane
Freitas, Gerente de Jornalismo, representando a TV
Capixaba, única emissora que transmitiu ao vivo o
desfile das escolas de samba, para receber seu
diploma das mãos das Sr.ªs Deputadas Luzia Toledo
e Janete de Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTOM MAIA) – Convido o Sr. Geraldo
Shüller, Diretor de Marketing, representando a Rede
Tribuna, para receber seu diploma das mãos das Sr.ªs
Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. WASHINGTON MAIA – Convido a
Sr.ª Ana Kátia Covre, apresentadora, representando a
TV Vitória, para receber seu diploma das mãos das
Sr.ªs Deputadas Luzia Toledo e Janete de Sá.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Passaremos à entrega
dos diplomas aos homenageados da Liga Capixaba
das Escolas de Samba.

Convido o Sr. Ewaldo Luiz Nunes,
Presidente da Liga Capixaba das Escolas de Samba
para receber seu diploma das mãos das Sras.
Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido a Sra.Leida
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Gonçalves Rodrigues, Diretora administrativa da
LICES, para receber seu diploma das mãos das Sras.
Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(A homenageada recebe o diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Mauro
Pinto Ribeiro, Vice - presidente da LICES, para
receber seu diploma das mãos das Sras. Deputadas
Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Miguel
Angelo Santos, Diretor da LICES, para receber seu
diploma das mãos das Sras. Deputadas Janete de Sá e
Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Carlos
Alberto Nascimento, Diretor social da LICES, para
receber seu diploma das mãos das Sras. Deputadas
Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Celso
Adolfo Salles Ramos, Diretor cultural da LICES,
para receber seu diploma das mãos das Sras.
Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Ary
Ribeiro, Diretor comercial da LICES, para receber
seu diploma das mãos das Sras. Deputadas Janete de
Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) - Convido o Sr. Pedro
Angelo Suzana, Diretor da agremiação da LICES,
para receber seu diploma das mãos das Sras.
Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
diploma)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srª Rose
Duarte, Assessora de Comunicação da LICES, para
receber seu certificado das mãos das Srªs Deputadas
Janete de Sá e Luzia Toledo.

(A homenageada recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Luiz José
Finamore Simoni para receber seu certificado das
mãos das Srªs Deputadas Janete de Sá e Luzia
Toledo.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Adiel
Silva Santos para receber seu certificado das mãos
das Srªs Deputadas Janete de Sá e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Jacemar
Alvarenga Teodoro para receber seu certificado das
mãos das Srªs Deputadas Janete de Sá e Luzia
Toledo.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido o Sr. Eduardo
Silva Filho, o Mestre Edu, para receber seu
certificado das mãos das Srªs Deputadas Janete de Sá
e Luzia Toledo.

(O homenageado recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido a Srtª
Franciele Barbosa Martins para receber seu
certificado das mãos da Srª Deputada Luzia Toledo.

(A homenageada recebe o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Convido as Srªs
Deputadas capixabas Janete de Sá e Luzia Toledo,
não estão presente as Srªs Deputadas Brice Bragato e
Fátima Couzi e o Sr. Deputado Gilson Gomes, que
será representado pela sua esposa, Vereadora pelo
Município da Serra, Srª Sandra Gomes, para
receberem seus certificados das mãos do Sr. Ewaldo
Luiz Nunes.

(As homenageadas recebem o
certificado)

O SR. CERIMONIALISTA –
(WASHINGTON MAIA) – Solicitamos aos
Presidentes das Agremiações homenageadas que
levem os diplomas de seus homenageados que não
estiveram presente na sessão solene.

Algum homenageado que nós chamamos se
estiver presente, neste plenário, favor procurar o
cerimonial para receber o seu diploma.
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Solicito à Srª Deputada Luzia Toledo que
assuma a Presidência.

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) - Concedo a palavra à Srª Deputada Janete
de Sá.

A SRA. JANETE DE SÁ – (Sem revisão da
oradora) - Agradecemos a TV Capixaba que envidou
todos os esforços, apesar das dificuldades técnicos
encontradas no local, para transmitir o carnaval
capixaba com mais de quarenta profissionais na rua, no
sambão do povo, tentando fazer o possível.

Pedimos à Prefeitura de Vitória que melhore as
instalações, para que as emissoras possam realizar uma
transmissão mais adequada, tendo em vista que muitas
vezes há prejuízo em decorrência do próprio local, que
não está muito ambientado para esse tipo de caso.

Também agradecemos a TVE que trabalhou na
transmissão do carnaval e a TV Vitória.

A nossa anfitriã pedirá desculpas a um colega,
pois houve um pequeno problema e ele ficou muito
chateado. Ele é um sambista de mais de cinqüenta e
dois anos de samba e disse que não voltará mais a esta
Casa. Voltará sim. Errar é humano. Temos que saber
perdoar.

Houve uma falha técnica, uma falha do
cerimonial, mas o senhor tem o nosso respeito, a nossa
consideração, o nosso agradecimento e o nosso carinho.

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) - Neste momento, antes de encerrar a
sessão, o Robertinho pediu para falar e como ele é
muito rápido, antes de fazer o meu pedido de desculpas,
aliás, o farei antes e depois de encerrarmos a Sessão.

Quero dizer ao Mestre Edu, ao Marquinhos e a
Franciele, principalmente ao Mestre Edu, cinquenta e
um anos de carnaval, dezesseis títulos... Antes de fazer
os nossos pedidos de desculpas, gostaria de uma sonora
salva de palmas para o Mestre Edu. (Palmas).

Mestre Edu, tenho quarenta e dois anos de
serviço público. Tenho muito tempo de luta e em todas
as oportunidades sempre acontecem aquilo que nós não
queríamos. Não é culpa de ninguém porque somos seres
humanos e erramos. No carnaval houveram tantos
probleminhas. Vocês acham que por exemplo, um carro
que quebra, teve a vontade de alguém? Claro que não.
Ali é um conjunto.

Parabenizo o cerimonial, a nossa equipe porque
realmente trabalharam desde a hora em que acabou o
carnaval e em que a Sra. Deputada Fátima Couzi pediu-
nos para fazermos esta Sessão.

Peço desculpas ao Mestre Edu e quem fica por
último, Mestre Edu, fica muito mais conhecido do que
os demais que receberam suas homenagens em suas
horas. Digo ao senhor, com cinquenta e um anos de
samba, que o senhor que ama o samba, pois está em sua
alma, em sua vida, na sua história, todos nós, abaixamos
a cabeça e lhe pedimos desculpas. Um grande beijo na
alma e no coração. E que Deus o abençoe para que no
ano que vem estejamos na Avenida outra vez com o
Mestre Edu junto conosco. (Palmas)

Concedo a palavra ao Robertinho.

O SR. ROBERTINHO – (Sem revisão do
orador) – Gostaria de fazer nossos agradecimentos em
nome da Mug a todos aqueles que colaboraram. Não
poderia perder essa oportunidade. Agradecemos a
Prefeitura Municipal de Vila Velha, na pessoa do Sr.
Max Freitas Mauro Filho que mesmo sendo evangélico,
colaborou muito com a nossa Escola através da
Secretaria de Cultura, com o Secretário Roberto
Antônio Belling e o Diretor Alvarito Mendes.

Agradecemos a todos que colaboraram direta
ou indiretamente com pequenas parcelas que sempre
levaram a Mug ao patamar de estar sempre entre as
primeiras no carnaval capixaba.

Agradecemos aos nobres Srs. Deputados que
com carinho colaboram conosco de várias formas.
Parabenizamos todos os sambistas, pois todos são
campeões por estarem nessa jornada que é o carnaval,
pois sabemos que é muito difícil. Uma salva de palmas
para nós que muito nos sacrificamos pelo carnaval.
Obrigado e boa noite. (Palmas)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) – Convido o Sr. Tinoco dos Anjos, ausente,
nesse ato, representado pela Sra. Débora Sattler para
receber o diploma das mãos da Sra. Deputada Janete de
Sá.

(A Sra. Débora Sattler recebe o
diploma em nome do homenageado)

A SRA. PRESIDENTA – (LUZIA
TOLEDO) - Finalmente queremos agradecer a todos
que vieram a esta Sessão Solene, em comemoração ao
Carnaval de 2006, quando homenageamos as nossas
Escolas que saíram vencedoras.

Queremos cumprimentar também as Escolas
que não venceram, porque o carnaval é exatamente isso,
é participar com samba no pé, é participar com a alma, é
participar com paixão.

Agradecemos a todos que compuseram esta
Mesa, a Srª. Deputada Janete de Sá e a todos vocês que
vieram. Esta homenagem é uma simples homenagem,
mas é uma homenagem de coração. Vamos encerrar a
presente sessão e, viva o samba!

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão. Antes, porém, convoco os Srs.
Deputados para a próxima que será Ordinária, amanhã,
dia 7 de março, terça-feira, à hora regimental. E para a
qual designo:

EXPEDIENTE
O que ocorrer

ORDEM DO DIA
Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da

Constituição Estadual, doveto total aposto ao Projeto de
Lei nº 99/2005. Votação adiada, da Redação Final, do
Projeto de Resolução nº 200/2005. Votação adiada com
discussão única encerrada, do Projeto de Resolução nº
160/2005.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e
quarenta e cinco minutos.
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SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA,
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2006.

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

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

(A convite de S.Ex.a, ocupam as
cadeiras da 1ª e 2ª Secretarias,
respectivamente os Srs. Deputados
Marcelo Santos e Reginaldo
Almeida)

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

(O Sr. Reginaldo Almeida lê
Salmos 37,5)

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Antes que se proceda a leitura da Ata,
lerei o Ato 1970/2006.

“ATO Nº 1970/2006.

A MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições Regimentais, e
tendo em vista as indicações realizadas pelo Bloco
Parlamentar formado pelos partidos: PSDB, PDT,
PTB, PFL, PT, PSC, PMDB, PL, PSB, PSOL, resolve
constituir as Comissões Permanentes da Casa, da
seguinte forma:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO:

EFETIVOS SUPLENTES

Zé Ramos Gilson Gomes
Heraldo Musso Luzia Toledo

Paulo Foletto Délio Iglesias
Luiz Carlos Moreira Sérgio Borges
Euclério Sampaio Marcos Gazzani
Sueli Vidigal José Esmeraldo
Claudio Vereza Brice Bragato

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA,
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE

E TOMADA DE CONTAS:

EFETIVOS SUPLENTES

Cláudio Thiago Robson Vaillant
Jurandy Loureiro Zé Ramos
José Tasso de Andrade Délio Iglesias
José Esmeraldo Cabo Elson
Sérgio Borges Luiz Carlos Moreira
Brice Bragato Claudio Vereza
Luzia Toledo Marcos Gazzani

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, DE

AGRICULTURA, DE ABASTECIMENTO E DE
REFORMA AGRÁRIA:

EFETIVOS SUPLENTES

Luiz Carlos Moreira Sérgio Borges
Rudinho de Souza Délio Iglesias
José Esmeraldo Cabo Elson
Geovani Silva Zé Ramos
Claudio Vereza Carlos Casteglione

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

EFETIVOS SUPLENTES

Janete de Sá Paulo Foletto
José Tasso de Andrade Luiz Carlos Moreira
Gilson Gomes Jurandy Loureiro
Rudinho de Souza Geovani Silva
Carlos Casteglione Brice Bragato

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

EFETIVOS SUPLENTES

Gilson Gomes Zé Ramos
José Tasso de Andrade Sérgio Borges
Marcos Gazzani Délio Iglesias
Cláudio Thiago Robson Vaillant
Carlos Casteglione Claudio Vereza

COMISSÃO DE SEGURANÇA

EFETIVOS SUPLENTES

Cabo Elson Sueli Vidigal
Marcos Gazzani Gilson Gomes
Geovani Silva Zé Ramos
José Tasso de Andrade Euclério Sampaio
Robson Vaillant Fátima Couzi
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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO

EFETIVOS SUPLENTES

Luzia Toledo Heraldo Musso
Fátima Couzi Marcos Gazzani
Graciano Espíndula Geovani Silva
Cabo Elson Sueli Vidigal
Délio Iglesias Euclério Sampaio

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E
DOS DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS SUPLENTES

Paulo Foletto Janete de Sá
Sueli Vidigal Cabo Elson
Luzia Toledo Robson Vaillant
Geovani Silva Rudinho de Souza
Brice Bragato Claudio Vereza

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS SUPLENTES

Luzia Toledo Marcos Gazzani
Neto Barros Luiz Carlos Moreira
Sueli Vidigal Cabo Elson
Carlos Casteglione Claudio Vereza
Geovani Silva Graciano Espíndula

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

EFETIVOS SUPLENTES

Janete de Sá Paulo Foletto
Neto Barros Heraldo Musso
Mariazinha Vellozo Lucas Graciano Espíndula

Palácio Domingos Martins, em 06 de março
de 2006.

CÉSAR COLNAGO
Presidente

MARCELO SANTOS
1º Secretário

REGINALDO ALMEIDA
2º Secretário”

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. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer uma retificação
na Ata.

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO
BORGES) – É regimental.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério
Sampaio, por até três minutos.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente,Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, profissionais de imprensa, servidores da
Casa, todos que nos assistem, boa tarde.

Precisaríamos de pelo menos uns trinta
minutos para falarmos hoje o que queremos. Desde o
início de nosso mandato dizemos que não adianta
ameaça e chantagem, que não há nada que fará
mudarmos a nossa conduta nesta Casa.

Insistentemente nos últimos vinte dias temos
recebido recados e telefonemas dizendo que se não
mudarmos a nossa postura na Corregedoria desta
Casa prepararão dossiês – com o “dedo” de alguém
da Mesa Diretora que não sabemos, mas
descobriremos - contra nós e contra os Srs.
Deputados Graciano Espíndula e Geovani Silva. Se
alguém tem alguma coisa contra este Deputado que
apresente. Não mudaremos a nossa conduta. Não
seremos ameaçado por bandido nenhum.

Achávamos que conhecíamos bandido
quando trabalhávamos na polícia, mas hoje vemos
que não conhecíamos nada sobre bandidagem.
Estamos fazendo uma pós-graduação em bandidagem
nesta Casa. Infelizmente é verdade. Não aceitamos
ser chantageado e ameaçado. Se tiverem algo contra
nós que apresentem, que responderemos.

Estão falando que fraudamos a nossa
aposentadoria, que fraudamos isso e aquilo. Todo
mundo sabe dos nossos problemas de saúde. Não nos
deixaremos chantagear. Agiremos com lisura e com
correção. Não prejudicaremos, mas não
beneficiaremos ninguém.

É lamentável que algum membro da Mesa
Diretora ou o Governo do Estado possa estar
envolvido nisso para beneficiar quem quer que seja.
Esperamos que nenhum dos representados estejam
envolvido nisso. Acreditamos que não. Mas isso tem
que acabar. Mesmo por que já conversamos com os
Srs. Deputados Graciano Espíndula e Geovani Silva
que nenhuma representação andará enquanto não
andar as sete primeiras.

Repetiremos que não aceitamos chantagem,
qualquer que seja. Seguiremos o mesmo caminho.
Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. DÉLIO IGLESIAS – Sr. Presidente,
peço a palavra para fazer uma retificação na Ata.

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO
BORGES) – É regimental.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Délio
Iglesias, por até três minutos.

O SR. DÉLIO IGLESIAS - Sr.
Presidente,Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de março de 2006                                                      Diário do Poder Legislativo - 8781

Deputados, a nossa palavra é de protesto contra o
Líder de Governo desta Casa, Sr. Deputado Cláudio
Thiago.

S.Exa., hoje, na Rádio CBN, mentiu, como
mentiu ontem, como mentiu várias vezes, dizendo
que não assinamos o bloco e por isso ficamos alijado
do processo sobre a Comissão de Finanças. O Sr.
Deputado Cláudio Thiago é um homem frio,
calculista e mentiroso pois em nenhum momento foi
ao nosso gabinete conversar conosco sobre o bloco.
Em nenhum momento, sentou-se ao nosso lado.
V.Exa. sabia que por este Deputado que ocupa hoje a
vice-presidência da Comissão de Finanças e que foi
ao lado do ex- Deputado Edson Vargas, que
trabalhou por esta Comissão, e que poderia assumi-
la. V.Exª preferiu nos alijar do processo, como disse
ontem para os colegas. Não permitindo que o Sr.
Deputado José Tasso, nos desse a vaga da Comissão
de Finanças. V.Exª não permitiu para que não
participássemos da Comissão de Finanças.

Sr. Deputado Cláudio Thiago, isso para nós
demonstra frieza. Ficamos decepcionados, V.Exa.
como Líder do Governo deveria estar nos defendendo
assim como vinha fazendo com todos os deputados,
principalmente, aqueles que defendem o Governo e
não nos atacando como o fez, tirando-nos da
Comissão de Finanças, para que não pudéssemos,
democraticamente, participar de um bloco.

V.Exª. além de mentiroso é medroso e
covarde. Desculpa-nos falar assim desta tribuna.
Dizemos isso em sua presença. V.Exª que não teve a
coragem de tirar a Sra. Deputada Brice Bragato,
porque S.Exa. falou: Em mim ninguém mexe.

A Srª Deputada Brice Bragato, mais uma vez
prova que verdadeiramente tem feito um brilhante
trabalho, uma brilhante oposição, tanto é que
amedrontou o Líder do Governo que não teve a
coragem de mexer com a Deputada Brice Bragato.
Como nós que fazemos parte da base do Governo,
que tivemos mais de sete mil votos, V.Exª fez o que
tinha de fazer. Guardaremos as nossas palavras para
o momento certo.

 Hoje, vimos a covardia que o Sr. Deputado
Cláudio Thiago fez, mesmo o Sr. Deputado José
Tasso, querendo nos dar a sua vaga, com a permissão
do Líder do PFL. Mas, V.Exª não aceitou e ainda
mentiu na CBN dizendo que não quisemos assinar o
bloco.

Achamos que o bloco que V.Exª preparou,
foi próximo ao sepultamento do ex- Deputado Edson
Vargas. Temos os documentos em mãos, vem desde
o dia três de fevereiro. V.Exª ficou andando com esse
papel para cima e para baixo e em momento algum
sentou-se ao nosso lado para pedir que o
assinássemos.

Portanto, é uma pena que o líder do Governo,
venha atirar no próprio deputado que defende o
governo. Fazemos esse manifesto contra o que V.Exª
fez. É uma pena para todos nós. (Muito bem!)

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO -
Sr.Presidente, recorro da decisão quanto à Proposta
de Emenda Constitucional 03/2006 para audiência do
Plenário, ouvida a Comissão de Justiça.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES ) – Defiro o pedido de recurso.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer uma retificação
na Ata.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES ) –

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Carlos
Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE – Sr.
Presidente, Srs. Deputados e Srªs Deputadas, público
que nos acompanha através da TV Assembléia
Legislativa, solicitamos a oportunidade para
fazermos uma retificação na Ata porque ontem não
estávamos presente no momento da abertura da
sessão. Ficamos sabendo através do Sr. Deputado
Claudio Vereza que a sessão caiu por falta de
quorum. Foi desnecessário, porque a liderança
política que nos visitou ontem chegou a esta Casa
depois da 17 hs.

Registramos, porque tínhamos garantido,
como é de praxe, na primeira segunda-feira de cada
mês a Tribuna Popular aprovada neste plenário.

A nossa ausência na sessão, foi pela nossa
visita à abertura do Encontro Estadual de
Movimentos dos Pequenos Agricultores do Espírito
Santo. Estão reunidos no Município de Linhares em
torno de quatrocentos pequenos produtores rurais que
estão discutindo o seu papel na política de
desenvolvimento da agricultura camponesa no Estado
do Espírito Santo.

Encontravam-se presentes na abertura do
Encontro, várias lideranças de muitos movimentos
sociais que compõem a luta pela terra no Espírito
Santo, em especial a via campesina, representados
pelo MST, pela Racefaes, por várias outras entidades
como a Rede Alerta Contra o Deserto Verde, os
índios, os quilombolas, enfim, um grande e
importante encontro que acontece no Município de
Linhares, que reúne pequenos agricultores de todo o
Estado, em especial os do Norte do Espírito Santo,
onde o movimento de pequenos agricultores tem uma
presença muito forte propondo políticas públicas,
participação efetiva dos pequenos agricultores na
organização social e política do nosso Estado.

Aproveitando o momento da discussão da
Ata, Sras. e Srs. Deputados, registrarmos que esse
importante encontro que ora se desenrola no
Município de Linhares, começou ontem e seguirá até
a próxima sexta-feira, além de todos os debates,
certamente serão tiradas muitas resoluções
importantes para a luta da via campesina, dos
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camponeses do Espírito Santo, e também tem a
intenção de preparar e tirar delegados para o “X
Encontro Nacional do MPA” que acontecerá na
Bahia no próximo mês de maio.

Sr. Presidente, registramos também que
desde ontem estão acontecendo atividades em
comemoração a Semana Internacional das Mulheres,
que tem amanhã como seu grande dia. Está
concentrado no Parque do Tancredão um
acampamento de gênero do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Amanhã receberão
outras representações de mulheres do Espírito Santo
para, então, às 13hs, começarmos uma caminhada de
luta pelo “Dia Internacional da Mulher”. Haverá
atividades em todo o Estado, mas a daqui, às 14hs,
sem dúvida nenhuma, será a mais importante no
Estado do Espírito Santo. Muito obrigado. (Muito
bem!)

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Sr.
Presidente, peço a palavra retificar a Ata.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Cláudio Thiago para retificar a Ata.

O SR. CLÁUDIO THIAGO – Sr.
Presidente, assomamos a esta tribuna porque diante
da falta de elegância do Sr. Deputado Délio Iglesias,
que também respeitamos, mas esclarecemos aos
nobres colegas que iniciamos um diálogo com todos
os trinta Parlamentares. Há mais ou menos trinta dias
temos procurado todas as Bancadas de Partidos,
ouvindo seus membros. E conseguimos a assinatura
de vinte e nove Parlamentares para compor as
Comissões Permanentes.

Talvez o Sr. Deputado Délio Iglésias esteja
um pouco alterado. S. Exa. questiona por que a Sra.
Deputada Brice Bragato, que é do P-Sol, conseguiu
se manter na Comissão de Finanças. Talvez seja pela
presença mais atuante da Deputada nesta Casa; talvez
pela sua história de estar presente à maioria das
sessões.

Sr. Deputado Délio Iglesias, a própria
Deputada Brice Bragato, numa sessão anterior, foi
testemunha do meu desempenho em tentar localizá-lo
para colher sua assinatura. A Sra. Deputada Brice
Bragato está presente e é testemunha do meu esforço,
para que assinasse o bloco e pudesse se beneficiar
também na composição das Comissões Permanentes,
mas, infelizmente, não o localizamos.

Entendemos a posição do Parlamentar. Sua
deselegância é natural, não muito do espírito de
alguém que prega o evangelhismo, mas o respeitamos
até porque esta é uma Casa democrática, é uma Casa
aonde impera a liberdade de expressão, mas é
principalmente uma Casa aonde temos de respeitar as
posições diferenciadas.

Mas, se através do diálogo conseguimos a
assinatura de vinte e nove Parlamentares, significa

que houve respeito à maioria do Parlamento e,
principalmente, houve concordância na elaboração da
lista dos membros das Comissões Permanentes.
(Muito bem!)

O SR. CLAUDIO VEREZA – Sr.
Presidente, peço a palavra para retificar a Ata.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas
e Srs. Deputados, a Ata da falta de sessão de ontem,
porque na verdade ontem não houve sessão, pois foi
imediatamente derrubada para que o pré-candidato à
Presidência da República, que só chegou a este
Plenário às cinco e trinta da tarde, pudesse falar. Uma
sessão derrubada à toa, porque, no mínimo, poderia
ter havido a Tribuna Popular, em respeito às
lideranças que vieram a esta Casa. Mas,
lamentavelmente, os Deputados se apressaram em
derrubar a sessão e o candidato acabou chegando
tarde, prejudicando a realização da mesma.

Comentaremos sobre a crise da Segurança
Pública em nosso Estado. O Juiz da Vara de
Execuções Penais, Dr. Carlos Eduardo Lemos, que
tudo indica reúne desafetos entre os presidiários e
entre o staff do aparato de Segurança, tem
denunciado o caos do sistema prisional do Espírito
Santo.

Recordamo-nos do período em que o atual
representante da Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, Sr. Perly Cipriano, era Secretário da pasta
de Justiça e Cidadania. A imprensa e muitos políticos
diziam que os presídios estavam em mãos dos
bandidos. E qual não foi nossa surpresa ao vermos,
na última Quarta-feira de Cinzas, entrevista com o
Juiz da Vara de Execuções Penais, Dr. Carlos
Eduardo Lemos, denunciando que os presídios estão
nas mãos dos presos. Nos jornais de hoje Dr. Carlos
Eduardo Lemos diz que cento e dezoito presos
fugiram da Colônia Penal nesses primeiros meses de
2006.

Naquela época diziam que era o caos do Sr.
Perly Cipriano. E agora, é caos de quem? Do
Governador Paulo Hartung? Do Secretário de
Segurança ou de Justiça? É caos do Governo do
Estado? A verdade é que a Segurança Pública está
hoje ameaçada, a população está amedrontada,
ônibus sendo incendiados não apenas em bairros de
periferia, mas na praia de Coqueiral de Itaparica há
ônibus sendo incendiados também. É preocupante!

O Governo do Estado está sem controle da
Segurança Pública. É preciso que medidas sejam
tomadas. É verdade que o sistema prisional é um
eterno problema, mas o Governador Paulo Hartung
tem recursos hoje. O Presidente Lula salvou o
Governo do Estado da crise financeira, da bancarrota,
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do caos. O Presidente Lula salvou este Estado neste e
em outros aspectos. E a área de Segurança hoje está,
segundo o Juiz Carlos Eduardo Lemos, nas mãos dos
presos.

É preciso que a população reaja a isso. Essa
impunidade tem que ser combatida e o Governo do
Estado parece que não age, que não toma medidas
para o combate a esta situação de caos. (Muito bem!)

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS - Sr. Presidente, peço a palavra para retificar
a Ata.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Concedo a palavra à Sr.ª Deputada
Mariazinha Vellozo Lucas para retificar a Ata.

Informo a V.Exa. que dispõe de 1minuto.

A SRA. MARIAZINHA VELLOZO
LUCAS – (Sem revisão da oradora) – Sr.
Presidente, Srªs. Deputadas e Srs. Deputados,
agradecemos por este minuto, mas estávamos
chegando a este Plenário quando ouvimos os
desaforos e quisemos saber a quem estavam
dirigidos.

Queremos dar o testemunho de que o Sr.
Deputado Cláudio Thiago é um dos poucos
Parlamentares sérios e honestos, dentre os trinta
colegas. Não podemos deixar de dizer isso. S.Exª.
tem palavra, o que não podemos dizer da maioria
esmagadora deste Plenário.

Desculpem meus amigos, que adoro. Mas
não têm palavra. O Sr. Deputado Cláudio Thiago
tem.

O SR. MARCELO SANTOS - Sr.
Presidente, pela ordem! Fazemos coro com as
palavras da Srª. Deputada Mariazinha Vellozo Lucas.
O Sr. Deputado Cláudio Thiago, Líder do Governo,
tem honrado seus compromissos enquanto líder,
parlamentar e amigo. Sentimo-nos honrado em ter
S.Exª. como líder do Governo nesta Casa de Leis,
conduzindo com maestria a discussão de um
documento assinado por vinte e nove parlamentares,
representantes de suas bancadas. O PTB assinou à
unanimidade esse documento e da parte do partido -
falamos isso com a anuência da Líder da Bancada do
PTB, Srª. Deputada Luzia Toledo - não existe nada
que desabone e desonre a conduta de S.Exª. nesta
Casa.

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO
BORGES) – Aprovada a Ata como lida.

Passamos à Tribuna Livre, transferida para a
sessão de hoje.

Informamos que o Sr. Antenor José da Silva
Filho, convidado do Sr. Deputado Euclério Sampaio,
seria o primeiro a se pronunciar mas não está
presente.

Convido os Srs. Leandro Pereira Machado,
Fernando Magno Sarmento Loureiro, Decimar
Shultz, Erivaldo Leite de Oliveira e Aloir Queiroz de
Araujo a adentrar neste Plenário. (Pausa)

(Os convidados para uso da
Tribuna Livre adentram ao
Plenário)

O SR. PRESIDENTE - (SÉRGIO
BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. Fernando
Magno Sarmento Loureiro, Diretor da Associação da
Ceturb, conforme requerimento da Srª. Deputada
Sueli Vidigal.

O SR. FERNANDO MAGNO
SARMENTO LOUREIRO - (Sem revisão do
orador) - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srªs.
Deputadas, assomo a esta tribuna para dar um grito e
ver se as pessoas escutam, principalmente nossos pré-
candidatos a Deputado Federal. Espero conseguir
abordar o tema a que me propus, o financiamento
privado de campanhas e as publicidades públicas
pagas nos meios de comunicações.

Quero fazer uma ressalva: já fui diretor da
Associação de Empregados da Ceturb. Pedi licença
para ter mais tempo e me dedicar às questões
ambientais, que é uma bandeira que abraço.

Srs. Deputados, empresas de comunicação
estão construindo fortunas em cima das verbas
públicas de publicidade. A maioria das propagandas
servem apenas para dificultar a visualização do
oculto, que é aparente. Dinheiro que melhoraria a
qualidade de inúmeros brasileiros vai parar nos
cofres do poder chamado mídia.

Para disciplinar o gasto público em
publicidade, não vemos outra saída, a não ser obrigar
que se destaque no rodapé das imagens, no canto
inferior da tela, o custo total daquela propaganda, a
exemplo da Lei de Licitações que infelizmente
poucos cumprem. Há um banco em Camburi que foi
construído, mas não vimos nenhuma placa
informando qual o custo da obra. Se o dinheiro é
público, a população deve conhecer o valor do gasto
e para onde é destinada aquela quantia.

Existem propagandas que são veiculadas
através de meios radiofônicos. Várias vezes
escutamos propagandas do Governo Federal,
Estadual e Municipal. Esse tipo de propaganda
poderia seguir os moldes das propagandas de cigarro,
citando: “Essa propaganda é nociva aos cofres
públicos; custou trezentos mil reais”. Acreditamos
que é esse o valor do horário nobre nos meios de
comunicação.

Possivelmente, adotando esse tipo de
fiscalização do dinheiro público os três Poderes - isso
é uma dica - conseguiriam diminuir a pressão que a
mídia, de olho nas verbas públicas de publicidade,
exerce em início e fim de mandatos.
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Recentemente li o livro do jornalista
estadunidense Greg Palast, intitulado: A melhor
democracia que o dinheiro pode comprar. Esse livro
aborda a democracia financiada no planeta Terra.
Vemos o “Sr. da Guerra”, W. Bush, que teve como
um dos principais financiadores a indústria bélica.

Este jornalista, em um resumo bem simples
de seu livro, faz a seguinte observação: “Você dança
com quem te leva ao baile”. Não vemos nada de
anormal nisso. Realmente percebemos em nosso dia-
a-dia que a democracia funciona para os interesses de
grupos e de incorporações que a financiam.

Essa leitura despertou-me sobre o que está
por trás dessa democracia, ressalto, democracia com
dois cifrões. Acredito, talvez, que até mesmo atente
contra a nossa soberania. Passamos então a pesquisar
sobre o financiamento privado de campanhas
políticas no site do Tribunal Superior Eleitoral. Falar
só em partidos, políticas partidárias e escolher o que
deseja pesquisar, se é a eleição do ano de 2002 ou de
2004. Ao acessar o site pode-se ver o nome dos
políticos e de seus financiadores.

Essa pesquisa trouxe-me muitas respostas
para perguntas até então sem respostas. Descobri que
o dinheiro não tem ideologia. Incrível, mas o dinheiro
não tem ideologia. Tanto financia políticos de
máscara de esquerda, quanto políticos de fantasia de
centro-direita. E falamos isso porque hoje se está em
um partido e logo em seguida vai-se para outro. Há
alguns anos um tal de Robinho estava na esquerda e
de repente foi para um partido de direita. Foi muito
estranho.

Ao pesquisar algumas campanhas para
cargos do Executivo, constatamos que determinadas
empresas financistas ou investidoras, - fica a critério
- mesmo em segundo turno, fazem jorrar dinheiro na
campanha dos finalistas. Conforme as pesquisas vão
indicando o ganhador do pleito, uma das torneiras
entra em processo de conta-gotas. Não dá para
financiar um político se a pesquisa indica que ele será
derrotado.

Em alguns financiamentos entra dinheiro
vivo e não cartão de plástico. Ainda bem que o
Superior Tribunal Eleitoral já verificou essa grande
falha na democracia e para esta eleição proibiu o
financiamento em dinheiro vivo.

Aprofundando-me nas pesquisas - como
disse anteriormente, gosto da defesa do meio
ambiente. Acredito piamente que para salvarmos o
planeta Terra é possível que tenhamos que voltar a
viver como na Idade da Pedra - descobri que parte
das doações funcionam, na realidade, como
investimento. Foi o caso do ganhador do título
Motosserra de Ouro. Motosserra de Ouro foi uma
enquete promovida pelo Greenpeace Brasil para
apontar quais os responsáveis pelas agressões que
estão ocorrendo na nossa floresta Amazônica, a
maior floresta tropical do mundo. Acreditem,
senhores, que estavam lá o Governo Federal, na
pessoa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva; a Srª.

Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente; e, outros.
E o ganhador foi o Governador do Mato Grosso,
Blairo Maggi. Interessante que o maior financiador
dessa campanha foram as organizações AMMAGI,
que doaram quase três milhões na campanha desse
governador.

Outro detalhe interessante: é possível
inclusive entender por que o sistema financeiro fatura
milhões e ninguém levanta uma voz. Recentemente
vi um parlamentar tocando no assunto e disse: “E aí,
cara, você é poder! O que você vai fazer? Vai ficar
reclamando, contando histórias?” O sistema
financeiro praticamente prostituiu, junto com a
democracia financiada, a política brasileira.

Vi um fato interessante: um banco doou um
milhão e quatrocentos mil para o PT, e um milhão e
quatrocentos mil para o PSDB. O que vemos nisso?
Que realmente o uso do dinheiro não tem partido, não
tem ideologia. O dinheiro quer comprar idéias,
comprar consciência.

Em resumo, ou mudamos de fato o rumo do
nosso processo político-democrático com uma
reforma política condizente com a nossa realidade,
com políticos comprometidos com o País e não com
interesses de grupos corporativos financiadores, ou
continuaremos vendo o aumento da venda de votos, o
que conseqüentemente nos ajuda a apostar no
fracasso, pois o presente é um pesadelo e a esperança
é apenas um inseto que aos poucos vai
desaparecendo. O antídoto é simples: ética na
condução de nossas histórias.

Muitíssimo obrigado à Srª. Deputada Sueli
Vidigal, obrigado ao Sindipúblico; obrigado a todos
pela paciência com este cidadão que está querendo
gritar, está sufocado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Agradeço as palavras do Sr. Fernando
Magno Sarmento Loureiro.

Concedo a palavra ao Sr. Leandro Pereira
Machado.

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO
– (Sem revisão do orador) – Agradeço a todas as
autoridades presentes; ao Presidente em exercício, Sr.
Deputado Sérgio Borges; ao 1º Secretário, Sr.
Deputado Marcelo Santos; ao 2º Secretário, Sr.
Deputado Reginaldo Almeida; aos demais Srs.
Deputados e em especial à Srª. Deputada Janete de
Sá, que requereu a nossa participação na Tribuna
Livre.

Iniciamos nossa fala tentando sensibilizar o
Poder Legislativo no sentido de lembrar de questões
anteriores que estão pendentes nesta Casa. Sabemos
que os servidores deste Poder, que pertencem ao
processo legislativo, no caso os procuradores, já
obtiveram êxito em suas questões, não iremos
discutir isso, pois são bons servidores desta Casa.

Pensamos também na questão da realização
do novo concurso público, onde terão cargos com
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vencimentos que realmente condizem com a
realidade do mercado. Mas, não podemos nos
esquecer dos demais servidores desta Casa que
pertencem à área administrativa com os cargos de
assistente, de agente e de analista.

Nós, servidores, estamos nesta Casa há
tempo prestando serviço a V.Exªs. e não somos
contra as decisões, mas não podemos agüentar mais
essa situação, outros servidores chegando a esta Casa
com salários que não condizem com a realidade dos
demais servidores que já trabalham neste Parlamento.

Pedimos aos Srs. Deputados sensibilidade;
pedimos o apoio do Presidente em exercício, Sr.
Deputado Sérgio Borges; pedimos apoio aos Líderes
partidários. Estabelecemos uma proposta que já foi
encaminhada à administração desta Casa, mas
necessitamos de prazo.

Neste ano teremos eleições e o mês de março
é imprescindível para os servidores deste Parlamento;
só temos até o dia 31 de março. Nós, servidores da
parte administrativa, continuamos na mesma
situação.

Como os atuais servidores conviverão com os
servidores que trabalharão nesta Casa ganhando
salários que valorizarão mais aqueles que
ingressarem após o concurso? Não podemos esquecer
os servidores deste Poder, que têm seus salários
defasados em torno de cento e quarenta por cento.

A Resolução nº 1745 norteia todas essas
relações - é o nosso Plano de Carreira e Vencimentos
- e originou-se por intermédio da Constituição
Federal. Não cumprindo o Plano de Carreira e
Vencimentos, não se está cumprindo o Artigo 39 da
Constituição Federal e o Artigo 24 das Disposições
Transitórias, que deu prazo para instituir o Plano de
Carreiras e o Regime Jurídico Único. Quando esta
Casa não obedece a essas duas legislações, está
rasgando a Constituição.

A situação dos servidores deste Parlamento é
periclitante. Não somos contra o concurso;
entendemos a necessidade de trazer valores do
mercado para esta Casa, mas também temos
servidores qualificados trabalhando na Assembléia
Legislativa.

Na propaganda institucional desta Casa,
transmitida no momento, informam que o Poder
reformulou o Plano de Carreira do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar, aumentando os
salários desses servidores. O nosso Plano de Carreira
é o primeiro do Estado do Espírito Santo.

Solicitamos o realinhamento dos demais
servidores em consonância com o concurso que virá.
Fizemos um estudo, ele atende a Lei de
Responsabilidade Fiscal. O limite prudencial dessa
Lei é de 1.61 – são trezentos e oitenta servidores,
incluindo os aposentados - e isso abrange todos os
servidores: Taquígrafos, servidores lotados no
Protocolo, inclusive os Procuradores, caso o pleito da
categoria não seja atendido. Isso dará uma
repercussão financeira de 1.39.

Estamos nas mãos dos Srs. Deputados, pois
essa questão não é técnica e sim política, pois há
orçamento nesta Casa. Este é um ano eleitoral e só
temos o mês de março para resolver a questão dos
servidores. Dessa forma solicitamos que coloquem
esse tema na pauta da reunião do Colégio de Líderes,
pois já provamos que pela parte técnica é possível em
cima da Lei de Responsabilidade Fiscal. Falta apenas
vontade política e isso dependemos de V.Exas.

Temos diversas pendências e reivindicações
como: 11,98%, Plano de Saúde, questões jurídicas
pendentes e tantas outras. Mas a mais urgente é essa
questão do realinhamento pela questão do prazo. Só
temos até o final do mês de março, basta que os Srs.
Deputados tomem a iniciativa na próxima reunião do
Colégio de Líderes e façam internamente uma
reformulação de nossa Resolução.

Portanto, solicito a publicação da nossa
reivindicação para que seja anexada ao nosso
discurso e que esta proposta seja encaminhada à
Mesa Diretora e que, por favor, os Líderes Partidários
coloquem em pauta na próxima reunião do Colégio
de Líderes.

Lembramos aos Srs. Deputados que é uma
questão de coração. Os servidores desta Casa estão
nas mãos de V.Exªs, pois a parte técnica já foi
superada, o que falta é a parte política. Que Deus
ilumine o coração de V.Exas e os sensibilizem,
porque os servidores desta Casa estão numa situação
muito difícil. Obrigado!

A SRA. JANETE DE SÁ – Gostaria de
fazer uma intervenção na fala do Leandro Pereira
Machado, como complemento, porque fui procurada
pelos servidores para discutir essa matéria. Inclusive
por intermédio do Presidente desta Casa,
conseguimos integrar os servidores da Administração
na Comissão que estuda essa questão da discrepância
salarial que existe entre os servidores.

Sr. Presidente em exercício, Deputado Sérgio
Borges, encarrego –me de entregar aos Deputados
que não ouviram a fala do Leando a reivindicação
das categorias do Legislativo e também anexá-la a
esta sessão, porque considero justíssimo o pleito.

Tenho certeza de que como empregada de
carteira assinada há trinta anos, é um desestímulo
abrir um concurso público onde quem está nesta Casa
dando o sangue, o suor há mais de dez e quinze anos
ficar recebendo menos do que quem for entrar. Isso é
incabível, inadmissível.

E se não olhar para o servidor que ajuda os
Deputados, que atende à sociedade, vamos nos tornar
- como costumo dizer no sindicato- um “prédio preto
do INSS”, ou seja burocrático, de atendimento ruim à
população e aos Deputados.

Por isso, em qualquer circunstância a
remuneração é compatível com o cargo exercido,
sendo necessária como forma de estimular e fazer
com que o trabalhador realmente se sinta motivado,
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incentivado, para prestar um serviço melhor , que é a
sua obrigação.

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO
– Obrigado Sra. Deputada.

Agradeço aos servidores que vieram
prestigiar a minha fala e aos servidores que estão
cumprindo as suas obrigações e não puderam
comparecer ao Plenário.

Sr. Presidente, em razão da exiguidade do
tempo, solicito a V.Exª a inclusão do restante da
minha fala.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Autorizo a Taquigrafia a fazer a
inclusão do restante da fala do Sr. Leandro Pereira
Machado.

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO
– Obrigado, agradeço a V.Exª.

Aos Membros da Comissão
Reivindicações das Categorias de Apoio Legislativo

da Ales.

Ao longo dos últimos anos, observou-se que
os servidores que atuam na área legislativa, como os
procuradores e taquígrafos, têm obtido êxito em suas
reivindicações nesta Casa, sendo através de
legislação específica que coloca a carreira de
procuradores fora da Resolução 1.745/94, que rege as
demais carreiras, ou no caso dos taquígrafos, por
promoções oriundas da referida Resolução.

É de conhecimento de todos a intenção desta
Casa em readequar o cargo de Analista Legislativo
(Comissões), tendo em vista a discrepância
observada com a criação de novos cargos de
Especialistas em Políticas Públicas, gerando um mal-
estar entre os servidores da Casa, pois esses também
dão suporte ao processo legislativo. Observamos que
esta forma de gestão de pessoal é discriminatória,
causando insatisfação aos demais servidores da área
administrativa.

Vale lembrar que a Resolução 1.745/94, que
institui o Plano de Carreira e de Vencimentos dos
Servidores da ALES, foi a primeira a ser elaborada
no nosso Estado, atendendo ao que dispõe o Artigo
39 da Constituição Federal, assim como o Artigo 24
das Disposições Transitórias da Constituição Federal,
portanto, estando em pleno vigor e com força de lei.
  “Art. 39 – A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua
competência, regime jurídico único e planos de
carreira para os servidores da administração pública
direta, das autarquias e das fundações públicas.
 § 1º - A lei assegurará, aos servidores da
administração direta, isonomia de vencimentos para
cargos de atribuições iguais ou assemelhados do
mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as

vantagens de caráter individual e as relativas à
natureza ou ao local de trabalho”.
 Ato das disposições Constitucionais
Transitórias
 “Art. 24 – A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios editarão leis que
estabeleçam critérios para a compatibilização de seus
quadros de pessoal ao disposto no art. 39 da
Constituição e à reforma administrativa dela
decorrente, no prazo de dezoito meses, contados da
sua promulgação.”
 Alertamos aos administradores desta Casa,
que tal conduta administrativa causará, por certo,
graves danos aos servidores da ALES. O Poder
Legislativo deixando de cumprir a Resolução
1.745/94(Plano de Carreiras e Vencimentos dos
Servidores da Assembléia Legislativa do Espírito
Santo), no futuro poderá também descumprir a Lei
Complementar 46/94 (Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos do Espírito Santo), já que ambas
originaram-se do mesmo comando constitucional
acima citado. Ora, então esta Casa estaria incorrendo
em erro mais grave, qual seja, a desobediência à
Constituição Federal.

Tendo em vista o Plano de Carreiras e
Vencimentos deste Poder ter sido o primeiro a ser
elaborado em nosso Estado, é natural que seja
necessário o aprimoramento do mesmo, pelo fato de
estar em vigor há mais de dez anos. A nossa proposta
é aproveitar este momento de discussão para
reformulá-lo, realinhando a tabela vigente, baseado
nos novos cargos de Especialistas em Políticas
Públicas e passando todas as categorias,
independente da área de atuação, a serem regidas
pela Resolução 1.745/94, bem como as da área de
Comunicação e TV.

Não podemos deixar de mencionar que o
descumprimento dessas leis poderá reverter ações
judiciais, visando a anulação do concurso que está
em fase de elaboração.

Entendemos que esta Casa quando da criação
dos cargos de Especialista em Políticas Publicas com
vencimento inicial de R$ 4.320,00 (quatro mil
trezentos e vinte reais) buscou a valorização dos
futuros servidores, mas incorreu em flagrante
disparidade, tendo em vista que a grande maioria dos
servidores da ALES com certeza não obterão, ao
longo de 30 anos de serviços prestados, o vencimento
inicial do cargo de Especialista em Políticas Públicas,
criando assim um ambiente hostil e desestimulador
para o desempenho diário dos trabalhos deste Poder.

Ressaltamos que conforme Demonstrativo da
Despesa com Pessoal desta Casa, no período de
janeiro a dezembro de 2005, foram gastos com
pessoal R$ 52.128.531,96 (cinqüenta e dois milhões,
cento e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e um reais
e noventa e seis centavos), sendo o Limite Prudencial
de R$ 80.175.775,88 (oitenta milhões, cento e setenta
e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e
oitenta e oito centavos). Com o realinhamento a
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despesa com pessoal passará para R$ 69.164.517,36
(sessenta e nove milhões, cento e sessenta e quatro
mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e seis
centavos), atingindo 1,39%, ficando
confortavelmente dentro dos limites da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, que é de 1,615%.

Sendo assim, encaminhamos, em anexo,
nossa proposta de realinhamento da tabela de
vencimentos das categorias deste Poder, baseado nos
valores estabelecidos para os cargos criados para o
concurso público a ser realizado.

Atenciosamente,

ERNESTA ALMONFREY
Agente A. Legislativo

LEANDRO PEREIRA MACHADO
Assistente A Legislativo

MIGUEL PEDRO AMM
Analista Legislativo

Planilha de Repercussão Ginanceira inclusive com os Procuradores

Verbas Fev/06 88% # Patronal Mensal Férias Anual
1 802.518,84 1.508.735,42 706.216,58 155.367,65 861.584,23 287.194,74 11.487.789,69
7 55.369,56 104.094,77 48.725,21 48.725,21 16.241,74 649.669,50
8 7.845,43 14.749,41 6.903,98 6.903,98 2.301,33 92.053,05
9 20.099,34 37.786,76 17.687,42 17.687,42 5.895,81 235.832,26
43 448,27 842,75 394,48 394,48 131,49 5.259,70
47 2.883,31 5.420,62 2.537,31 558,21 3.095,52 1.031,84 41.273,62
333 139.449,50 262.165,06 122.715,56 26.997,42 149.712,98 49.904,33 1.996.173,11
334 48.596,68 34.961,76 16.365,08 16.365,08 5.455,03 218.201,05
336 621,01 1.167,50 546,49 546,49 182,16 7.286,52
347 143.886,55 270.506,71 126.620,16 27.856,44 154.476,60 51.492,20 2.059.688,00
366 17.944,36 33.735,40 15.791,04 15.791,04 5.263,68 210.547,16
367 1.435,77 2.699,25 1.263,48 1.263,48 421,16 16.846,37
386 544,92 1.024,45 479,53 479,53 159,84 6.393,73
508 764,63 1.437,50 672,87 672,87 224,29 8.971,66

1.212.408,17 2.279.327,36 1.066.919,19 234.722,22 1.301.641,41 433.880,47 17.035.985,40

PROPOSTA DE REALINHAMENTO DE VALORES PARA ESTA TABELA, BASEADO NOS
ESTABELECIDOS PARA OS CARGOS CRIADOS PARA O CONCURSO PÚBLICO

CARGOS NÍVEL
CATEGORIA

PADRÕES

A B C D E F
1º GRAU I 1.620,67 1.685,50 1.752,92 1.823,03 1.895,95 1.971,79
1º GRAU II 2.050,66 2.132,69 2.217,99 2.306,72 2.398,99 2.494,95
1º GRAU III 2.594,74 2.698,53 2.806,47 2.918,73 3.035,48 3.156,90

2º GRAU I 2.869,38 2.984,15 3.103,52 3.227,66 3.356,77 3.491,04
2º GRAU II 3.630,68 3.775,91 3.926,94 4.084,02 4.247,38 4.417,28
2º GRAU III 4.593,97 4.777,72 4.968,83 5.167,59 5.374,29 5.589,26

3º GRAU I 4.320,00 4.492,80 4.672,51 4.859,41 5.053,79 5.255,94
3º GRAU II 5.466,18 5.684,82 5.912,22 6.148,71 6.394,65 6.650,44
3º GRAU III 6.916,46 7.193,12 7.480,84 7.780,07 8.091,28 8.414,93

O SR. PRESIDENTE – (Sérgio Borges)-
Agradeço o Leando Pereira Machado.

Concedo a palavra ao Sr. Decimar Schultz,
representante da Fundação Luterana Sementes, da
apresentação do projeto de implantação do Consórcio
Social da Juventude, requerente o Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. DECIMAR SCHULTZ – (Sem
revisão do orador) – Boa- tarde a todos os Srs.
Deputados, as Sras. Deputadas e aos demais
servidores desta Casa, a todos os cidadãos que
acompanham a esta sessão, seja nas galerias da
Assembléia ou da TV E. É com muita satisfação que
viemos hoje nesta Casa, a convite do Sr. Deputado
Carlos Casteglione, falar do Consórcio Social da
Juventude da Grande Vitória.

É uma iniciativa do Ministério do Trabalho,
uma parceria com a Delegacia Regional do Trabalho
do Espírito Santo, a DRT, e de entidades do terceiro
setor, entre elas a Fundação Luterana Sementes.

Coordeno a Fundação Luterana Sementes
que é uma organização de caráter filantrópica,
vinculada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil, com sede na cidade de Vitória.

A Fundação Sementes nasceu em 1999.
Estamos completando agora seis anos. E desde a sua
criação vem desenvolvendo, em vários municípios do
Estado do Espírito Santo, programa na área de
Agricultura Familiar, Saúde, Apoio a Crianças e
Adolescentes em situação de risco e programa de
geração de trabalho e renda para pessoas excluídas da
sociedade.

A Fundação Sementes, numa parceria com a
Delegacia Regional do Trabalho e o Ministério do
Trabalho foi escolhida para coordenar, assessorar e
gerenciar esse programa que é o Consórcio Social da
Juventude. Os Consórcios Sociais da Juventude já
estão presentes em vários Estados brasileiros. E pela
primeira vez a iniciativa chega ao Estado do Espírito
Santo, especificamente em cinco municípios da
Grande Vitória. O Consórcio da Grande Vitória já é o
quadragésimo sétimo em todo o Brasil. É promovido
pelo Governo Federal, que tem se empenhado no
desenvolvimento de políticas públicas para o
desenvolvimento da juventude.

O Consórcio é uma das ações do Programa
Nacional de Estímulo ao primeiro emprego para
jovens, o PNPE do Ministério do Trabalho. Na
Grande Vitória o Consórcio tem por meta qualificar
mil e quinhentos jovens, com idade entre dezesseis e
vinte e quatro anos, que estão em situação de
exclusão social. São jovens que por falta de
qualificação profissional não conseguem espaço no
mercado formal de trabalho.

Serão ao todo quatrocentas horas de aula de
formação para esses jovens, divididas em dois
módulos: no primeiro módulo, os jovens receberão
uma formação básica nas área de inclusão digital,
noções de cidadania e ética, meio ambiente, saúde e
estímulo à escolaridade .

No segundo módulo, os jovens poderão optar
por um dos cursos de qualificação profissional. Esse
consórcio inicialmente é possível, terá sucesso na
Grande Vitória como em outros Estados, se acontecer
de fato uma parceira entre o poder público, o terceiro
setor e as empresas. Uma das metas do consórcio é
fazer articulação dessa parceria.

Então, os parceiros desse Consórcio Social
da Juventude é o Ministério do Trabalho que aporta o
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recurso. Pode ser uma curiosidade, mas é um
convênio celebrado entre a Fundação Luterana
Sementes e o Ministério, na ordem de dois milhões e
duzentos e trinta mil reais para a execução das
atividades e formação. A Secretaria de Políticas
Públicas para a juventude, também um órgão dentro
do Ministério; a Delegacia Regional do Trabalho do
Espírito Santo e as entidades executoras que
participarão efetivamente na formação.

Esta é a definição do Consórcio Social da
Juventude: uma forma de atuação do PNPE -
Programa Nacional do Primeiro Emprego – visando a
assegurar a participação da sociedade civil na
execução das ações do programa em foco. Os três
eixos de organização são: o fomento e geração de
postos de trabalho formais, preparação para o
primeiro emprego e articulação com a sociedade
civil. O objetivo é promover a qualificação mediante
ações articuladas com a sociedade civil organizada,
criando oportunidades de trabalho para esse jovem
que estará qualificando-se. O público alvo são jovens
que estão entre dezesseis e vinte e quatro anos. O
próprio programa coloca critérios para a seleção
desses jovens que estão em situação de exclusão, de
risco, afrodescendentes, descendentes de indígenas e
jovens com baixa escolaridade. As metas que
pretendemos alcançar com o Consórcio Social da
Juventude são capacitar mil e quinhentos jovens que
participarão durante seis meses. O projeto já está
iniciando-se. Onze instituições foram selecionadas
para participarem da execução, dentro de um
processo de licitação pública. Ao todo, cinco
municípios da Grande Vitória serão beneficiados:
Viana, Cariacica, Vila Velha, Serra e Vitória. Uma
das metas é que no mínimo trinta por cento desses
jovens, que totalizam mil e quinhentos, serão
inseridos no mercado formal de trabalho. As onze
entidades executoras que foram escolhidas para
compor esse consórcio junto com a Fundação
Luterana Sementes, são: a Ação Comunitária do
Espírito Santo, a ACES; a Fundação Antônio Dadalto
- FEAD; a Montanha da Esperança, que fica em
Cariacica; o Instituto de Educação Joana D’arc; a
Casa de Acolhimento e Orientação à Criança e ao
Adolescente da Grande Goiabeiras, Caoca; a
Associação das Mulheres Unidas de Cariacica
Buscando Libertação, Amucabuli; o Centro de
Orientação e Acolhimento Profissional, COEP; o
Serviço de Engajamento Comunitário, SECRI; a
Fundação Fé e Alegria do Brasil; o Instituto de
Desenvolvimento Empresarial, Social e Profissional
do Espírito Santo, IDESPES; a Cáritas
Arquidiocesana e a Fundação Luterana Sementes,
que coordena o Consórcio. As metas nos cinco
municípios são: em Viana serão beneficiados cento e
vinte jovens; em Vila Velha, trezentos e doze jovens;
em Vitória, trezentos e cinqüenta; na Serra, duzentos
e em Cariacica, quinhentos e dezoito jovens serão
beneficiados pelo programa. Serão oferecidos vinte e

três cursos, como o de auxiliar de serviços
administrativos. O consórcio já está em andamento.
Esse cronograma está sendo seguido e a previsão de
iniciar as aulas é no próximo dia 20 de março e
capacitaremos esses mil e quinhentos jovens na
Grande Vitória.

Muito obrigado por esse espaço. Estaremos à
disposição durante o Consórcio para fornecermos
novas informações. Esperamos a participação ativa
desta Casa no desenvolvimento dessas ações,
principalmente na articulação com a sociedade
política e civil para obtermos sucesso, êxito nesse
projeto. Muito obrigado. (Muito bem!)

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

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Carlos Casteglione.

O SR. CARLOS CASTEGLIONE –
Registramos, em nome da Bancada do Partido dos
Trabalhadores, o nosso agradecimento ao Sr.
Decimar Schultz pela presença na Tribuna Popular
desta Casa, que teve a oportunidade de apresentar às
Sras. Deputadas e aos Srs. e Srs. Deputados um
projeto dessa magnitude, ou seja, é um projeto
importante que tem origem no Programa Geração do
Primeiro Emprego do Governo Federal e encontra no
Espírito Santo um terreno fértil, e envolvimento
principalmente da Fundação Sementes para articular
esse programa no nosso Estado que, sem dúvida,
demonstra o compromisso do Governo do Presidente
Lula primeiro com a questão da geração e inclusão
dos jovens no mercado de trabalho formal através do
apoio. Mas essa experiência relatada pelo Sr.
Decimar Schultz mostra muito bem que é preciso,
antes de mais nada, que tenhamos organizações e
entidades da sociedade civil com compromisso de
articular e tocar projetos e programas desse tipo.

Parabéns, Sr. Decimar Schultz, e também a
todas as outras entidades participantes deste
consórcio, que tem como objetivo trazer a
possibilidade de inclusão pelo que está previsto, em
torno de mil e quatrocentos jovens no Espírito Santo.

O Sr. Neto Barros - Sr. Presidente, pela
ordem!

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado
Neto Barros.

O SR. NETO BARROS - Cumprimentamos
o orador, em nome da Bancada do PDT, e nos
colocamos à disposição do projeto. Esta Casa tem
que se unir, tentar levantar a voz e convencer o
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Governo do Estado às ações voltadas para práticas de
políticas públicas eficientes. O Governo do Estado
tem dever nesta área também, é bom ressaltar isso.
Temos dito e repetimos: até hoje o único presente
que o Governo deu a nossa juventude foi bala de
borracha e cacetete na cabeça. Quem neste plenário
não se lembra daquela manifestação na nossa
juventude contra o aumento do preço da passagem,
quando a nossa polícia invadiu a Universidade do
Espírito Santo e etc.? Repetimos que nos a Bancada
do PDT se coloca à disposição do projeto e
esperamos que haja sucesso. Parabéns!

O SR. SÉRGIO BORGES – Sr. Presidente,
pela ordem! Gostaria de registrar a presença dos
Vereadores José Carlos de Almeida e Francisco
Antônio de Oliveira, Lideranças do Município de São
José do Calçado, meus companheiros de luta.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - É um prazer recebê-los nesta Casa.
Está feito o registro das presenças das lideranças
daquele grande município.

Concedo a palavra ao Sr. Erivaldo Leite de
Oliveira, primeiro suplente de Vereador e líder
comunitário do Município de Colatina, que falará
sobre o DML daquele Município, bem como as
dificuldades existentes. O requerente é o Sr.
Deputado Luiz Carlos Moreira.

O SR. ERIVALDO LEITE DE
OLIVEIRA – (Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente desta Casa de Leis, Deputado César
Colnago, pela primeira vez venho participar desta
Tribuna Popular. A Câmara Municipal de Colatina
chama de Tribuna Livre e nesta Casa é Tribuna
Popular. Sinto-me feliz de reivindicar o direito de
nossas comunidades.

Alguns Deputados já me conhecem - o Sr.
Deputado Paulo Foletto é da região - e conhecem o
trabalho que venho fazendo na comunidade de
Colatina. Há oito anos, Sr. Presidente, luto por aquela
comunidade, zelo e reivindico o mais que precisam.
Porém, Colatina está numa situação muito grave.

Gostaríamos de falar sobre o DML. Tem um
médico legista e tem um médico perito que é para
tirar o corpo de uma vítima de via pública. São cento
e vinte mil pessoas que vivem naquele município. E o
problema mais crítico acontece nos finais de semana.
O próprio Delegado, Sr. José Henrique de Oliveira,
da nossa comunidade, diz que naquele município
falta um perito e por isso a nossa comunidade tem
carência por causa dessa situação. Foi o motivo de vir
a esta Assembléia Legislativa reivindicar melhorias
ao DML de Colatina.

Nos finais de semana com a violência no
trânsito, pessoas drogadas e às vezes baleadas são

encontradas em vias públicas. Muitas vezes quando
se encontra o corpo de um ente querido às 7h, esse
corpo só é retirado às 11h ou às 13h, porque não se
localiza perito para fazer a remoção daquele corpo. É
o que vem acontecendo naquela cidade.

Colatina é uma cidade boa, ordeira, é uma
região rica, produtora de café. Esta Casa tem que
modificar a forma de trabalhar, lutar e reivindicar,
não importa quem esteja lutando, pelo projeto
daquela cidade. Colatina merece ser respeitada.
Deixo este apelo, espero e conto com o apoio desta
Casa.

Colatina, hoje, conta com aproximadamente
cento e vinte mil habitantes e ainda não possui UTI
Móvel, Sr. Presidente, enquanto em todo o lugar do
Estado do Espírito Santo tem ambulância com UTI
Móvel. A UTI existe para salvar a vida de um
cidadão. Não importa quem seja, classe alta ou baixa.
Mas é preciso ter UTI Móvel em Colatina. É um caso
de urgência. O médico não salva vida mas, pelo
menos, o cidadão poderá morrer com o socorro. Vejo
as pessoas reclamarem que em Colatina não há
ambulâncias disponíveis.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – O senhor está falando de UTI
Móvel?

O SR. ERIVALDO LEITE DE
OLIVEIRA – Sim, Sr. Presidente. É o Disque 0800;
principalmente quando se tem que levar uma gestante
para dar à luz, onde uma mãe tem o prazer de ter o
seu filho e às vezes essa mãe acaba dando à luz numa
via pública sem socorro. Por isso agradeço o 8º
Batalhão de Colatina que tem lutado e nos ajudado
até mesmo às 3h da manhã quando levamos uma
senhora para ganhar neném.

Eu era presidente daquela comunidade e essa
comunidade ainda me cobra. Sinto-me até
emocionado ao falar sobre essa situação. A
comunidade não me abandona e sempre faz
reivindicações para mim. É por isso que estou aqui.

Ontem, trouxe dois ônibus de pessoas
comigo para a nossa comunidade fazer as
reivindicações a esta Casa, mas com a vinda do ex-
Governador Garotinho, do Rio de Janeiro, a sessão
foi suspensa e não foi possível usar a tribuna.

O terceiro quesito é sobre o lixão. O Sr.
Deputado Paulo Foletto conhece aquela região. Não
quero citar nomes de deputados para que ninguém
venha criar polêmica comigo, futuramente. Dependo
de todos, desde que lutem pela cidade de Colatina.

O lixão de Colatina na BR-259, no trecho
onde era o antigo Parque das Águas, situado na
entrada e saída da cidade, está fazendo a pior
vergonha, principalmente, o visitante quando chega
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acha aquela cidade imunda. E a nossa Colatina é
ordeira. Só depende de força política e discutir os
direitos do cidadão colatinense.

O quarto assunto é sobre o que vem
ocorrendo na BR-259, na entrada do bairro Honório
Fraga que não possui o trevo para os carros fazerem o
contorno, está acontecendo vários acidentes naquela
localidade.

Vou sair daqui mas tenho a certeza de que
esta Casa vai se mobilizar, irá até o DNIT, vai
procurar o secretário de obras para fazer o projeto e
apresentar a planilha de custos. É uma emergência.
Espero que V.Exªs passem por aquela localidade; e,
se V.Exªs passarem por ali não quererão mais passar.
O condutor não respeita o trevo. Acontece um
acidente após o outro; morrendo gente de alta classe,
gente de bem, o que está trazendo muita dificuldade.

Pela primeira vez ,estou nesta Casa não para
criticar nenhum parlamentar. Estou apelando aos
parlamentares. Todos que estiverem assumindo
cargos e que estão junto com o Governador Sr. Paulo
Hartung, vamos unir as forças, vamos levar àquela
cidade qualidade de vida – não mendigando –
qualidade de vida para o povo viver com honra e
honestidade.

Deixo meu abraço a todos agradecendo ao Sr.
Presidente César Colnago, ao Sr. Deputado Luiz
Carlos Moreira, que nos convidou para falar.
Parabéns a todos. Tenho certeza de que o Estado do
Espírito Santo está se desenvolvendo. Falta ainda
alguma coisa que precisamos reivindicar. Conto com
o apoio de cada um. A qualquer momento estou à
disposição de cada parlamentar e receber cada um de
braços abertos.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Obrigado, Sr. Erivaldo Leite de
Oliveira. Parabéns pela fala.

Ontem, aconteceu uma situação um pouco
chata tendo o senhor vindo de Colatina e em função
da queda da sessão, acabou não acontecendo a
tribuna popular.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo
Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO –
Parabenizamos o Sr. Erivaldo Leite de Oliveira até
pelo trabalho assistencialista que faz à comunidade
em que mora. Queremos apenas fazer alguns
esclarecimentos.

O senhor tem razão na questão do DML de
que só tem dois médicos. É uma briga que temos com
a Secretaria da Segurança Pública que não se mexe
em relação em aumentar a quantidade de médicos.

Desde o primeiro momento de nosso mandato
fizemos várias reuniões mas tanto o Sr. Rodney
Miranda quanto o atual Secretário Evaldo Martinelli
– conversamos com a subsecretária – a secretaria
realmente não contrata profissionais para o DML de
Colatina, não dá o devido valor ao DML daquele
Município. Nisso o senhor tem razão.

Com relação à UTI Móvel, como disse, o
senhor está equivocado. O hospital público, que é o
Silvio Avidos, tem obrigação de prestar o serviço.
Este hospital fez uma licitação e existe um contrato
de prestação de serviço com uma empresa que
oferece as ambulâncias quando o hospital assim as
requisitam. O Hospital Silvio Avidos licitou o serviço
de remoção para uma empresa que hoje está
habilitada para fazer as remoções. Quando o hospital
precisa, faz-se o contato, a ambulância vai lá e se
houver a necessidade de remoção com UTI Móvel o
hospital tem esse serviço.

A outra colocação que o senhor fez é que o
hospital tem as suas ambulâncias de serviços...

O SR. ERIVALDO LEITE DE
OLIVEIRA – Mas não atende, Sr. Deputado.

O SR. PAULO FOLETTO – Atende dentro
de uma demanda. Virou padrão dentro do Estado do
Espírito Santo a Polícia Militar ajudar nesses pontos.
Isso é verdade. A gente vê todos os dias nos jornais
que os oficiais da PM até treinaram a fazer partos. O
hospital público às vezes tem uma demanda
reprimida mas tem a demanda.

A sua referência ao lixão – e aí o senhor está
realmente equivocado – lá não é o lixão. Chama-se
Cetrel. É uma unidade de tratamento de lixo.
Inclusive faz o tratamento do lixo hospitalar da
região Noroeste. É um convênio entre doze
municípios. É a única unidade que faz tratamento de
lixo hospitalar na região Norte do Estado do Espírito
Santo. É uma unidade bem trabalhada, está situada
numa região onde vai sair o contorno. Era isso que o
senhor estava se referindo. E o lixo é tratado naquela
unidade. O lixo é compactado, tem todo um processo
de tratamento. Algumas vezes – já que está
localizado numa subida – o lixo fica à mostra e cai
dos caminhões. Mas o lixo vai para uma unidade de
tratamento.

Com relação ao trevo, trata-se de uma obra
federal, aquelas benfeitorias existentes hoje no Bairro
Colúmbia, que é a sua área de ação, fomos nós que
conseguimos junto ao Sr. Hélio Baía. Aquele trevo é
perigoso porque fica no meio de uma reta, onde os
veículos automotores descem a uma velocidade alta.
Sempre que passamos por ali fazemos questão de
marcar no velocímetro e a maioria dos carros desce a
cento e vinte quilômetros por hora.

Como é uma obra federal, sugerimos que o
senhor se dirija a um deputado federal que tenha
amizade e peça para que consiga a obra.
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O SR. ERIVALDO LEITE DE
OLIVEIRA – Sr. Deputado Paulo Foletto, achamos
que a força faz a união. Conversamos com o Sr.
Deputado Renato Casagrande que nos disse que
também ajudaria a resolver esse caso. V.Ex.ª
juntamente com o Sr. Deputado Renato Casagrande
poderiam elaborar um projeto, aliar-se a um senador
porque as pessoas querem ver benefício.

Não estamos neste Plenário para criticar, o
povo quer ver benefício e temos certeza de que
V.Ex.ª tem feito um bom trabalho. Talvez falte
realmente alguma coisa mas não deixaremos de
cobrar essa reivindicação.

Agradecemos a compreensão de cada um, à
imprensa, aos funcionários desta Casa e a todos os
presentes.

Muito obrigado, um abraço e nos desculpem
se falamos alguma coisa indevida. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Obrigado Sr. Erivaldo Leite de
Oliveira pela compreensão, porque veio ontem de
Colatina. Com certeza hoje fez a sua manifestação
colocando a sua análise do processo público e
político de Colatina. (Pausa)

Findo o tempo destinado aos Oradores
Inscritos, passa-se à Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA

1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da
Constituição Estadual, do veto total aposto ao
Projeto de Lei nº 99/2005, da Deputada Sueli
Vidigal, que estabelece cota mínima de reserva
de vagas para estágio de alunos da rede pública.
Publicado no DPL de 05.05.2005. Mensagem do
veto nº 264/2005, publicada no DPL de
29.11.2005. Veto vencido em
23.02.2006.(COMISSÃO DE JUSTIÇA).

2. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da
Constituição Estadual, do veto total aposto ao
Projeto de Lei nº 59/05, do Deputado Rudinho de
Souza, que obriga todos os estabelecimentos
bancários situados no território do Estado do
Espírito Santo a instalarem bebedouros para
atendimento aos clientes. Publicado no DPL de
06.04.2005. Mensagem do veto nº 265/2005,
publicada no DPL de 29.11.2005. Veto vencido
em 23.02.2006.(COMISSÃO DE JUSTIÇA).

3. Votação adiada, da Redação Final, do Projeto de
Resolução nº 200/2005, da Deputada Janete de
Sá, que altera os artigos 39 e 44-A do Regimento
Interno, que dispõem sobre a Comissão de
Ciência e Tecnologia. Publicado no DPL de
21.06.2005. Parecer nº. 19/2005, da Mesa

Diretora, pela aprovação da redação final,
publicado no DPL de 13.12.2005.

4. Votação adiada, do Projeto de Resolução nº
160/2005, do Deputado Euclério Sampaio, que
denomina Senador Cleto Nunes Pereira a Ala dos
Deputados no Palácio Domingos Martins.
Publicado no DPL de 01.06.2005. Parecer nº
246/2005, da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade, publicado no DPL de
13.09.2005 e parecer n.º 20/2005 da Mesa
Diretora pela aprovação, publicado no DPL de
13.12.2005.

5. Discussão única, em regime de urgência, da
Mensagem nº 01/2006, do Tribunal de Justiça
encaminhando o Projeto de Lei Complementar n°
01/2006, acrescentando o § 5º ao artigo 39 da Lei
Complementar nº 234/2002, criando cargos de
provimento efetivo nos Juizados de Direito,
publicado no DPL de 22.02.2006. (COMISSÕES
DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE
FINANÇAS).

6. Discussão única, em regime de urgência, da
Mensagem nº 02/2006, do Tribunal de Justiça,
encaminhando o Projeto de Lei nº 04/2006, que
cria a Assessoria Especial Administrativa e
Judiciária da Presidência do Egrégio Tribunal de
Justiça, publicado no DPL de 22.02.2006.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA
E DE FINANÇAS).

7. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 440/2005, do Deputado
Euclério Sampaio, determinado a liberação de
cancelas de cobrança de pedágio na Terceira
Ponte quando ocorrer congestionamento na praça
do pedágio publicado no DPL de 08.12.2005.
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA
E DE FINANÇAS).

8. Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 29/2006, oriundo da Mensagem
Governamental nº 31/2006, que altera os valores
das faixas de remuneração da Lei nº 5.342/1996,
que regula os critérios para a concessão do
auxílio alimentação, publicado no DPL de
23.02.2006. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE
CIDADANIA E DE FINANÇAS).

9. Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei nº 443/2005, do Deputado Reginaldo
Almeida, dispondo sobre a proibição da
realização de trote que incita a prática de
violência, tratamento humilhante e/ou qualquer
constrangimento que ponha em risco a saúde, a
moral e a integridade física dos calouros
militares, bombeiros militares e policiais civis em
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suas respectivas academias de ensino. Publicado
no DPL de 13.12.2005.

10. Discussão Especial, em 2ª sessão, do Projeto de
Lei nº 298/2005, do Deputado Euclério Sampaio,
que proíbe a veiculação de músicas, antes das 22
horas, cujas letras incluam palavras obscenas e
que aludem ao ato sexual. Publicado no DPL de
29.09.2005.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Discussão única, nos termos do art.
66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total
aposto ao Projeto de Lei nº 99/2005.

Concedo a palavra a Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr.
Presidente, na forma regimental assumo a presidência
da Comissão de Justiça e convoco seus membros,
Srs. Deputados Claudio Vereza, Sueli Vidigal, Paulo
Foletto, Heraldo Musso e Euclério Sampaio.

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Justiça, Mensagem nº 264/2005 do
Governo do Estado ao veto total aposto ao Projeto de
Lei nº 99/2005, de autoria da Sra. Deputada Sueli
Vidigal, que estabelece cota mínima de reserva de
vagas para estágio de alunos da rede pública.

O nosso parecer será pela
inconstitucionalidade do veto, solicitando aos
membros da Comissão de Justiça que nos
acompanhem.

O projeto da Srª Deputada Sueli Vidigal é
muito importante e por essa razão parabenizamos
S.Exa. Novamente solicitamos aos membros da
Comissão de Justiça que rejeitem o veto
governamental.

O nosso parecer é pela rejeição ao veto
porque entendemos ser constitucional o projeto de lei
de autoria da Srª Deputada Sueli Vidigal.

Fazendo um adendo à observação do Sr.
Deputado Neto Barros sobre a juventude: “balas de
borracha e cassetete na cabeça”. Dizem que há um
convênio firmado entre o Governo do Estado e o
Iraque. Os nossos jovens estariam indo para aquele
país fazer um curso de explosão em ônibus, para
incendiar ônibus.

O nosso parecer é pela rejeição do veto.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Em discussão o
Parecer. (Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Com o Relator.

O SR. PAULO FOLETTO – Contra o
Relator.

O SR. HERALDO MUSSO – Com o
Relator.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – A Presidência
acompanha o voto do Relator.

Sr. Presidente, o parecer pela rejeição do veto
foi aprovado por unanimidade pela Comissão de
Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Discussão do veto total aposto ao
Projeto de Lei nº 99/2005.

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

Em votação o Veto.
A votação será secreta, na cabine

indevassável.
À proporção que forem chamados, os Srs.

Deputados receberão as sobrecartas devidamente
rubricadas pela presidência.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao
Veto votarão com a cédula SIM; os que forem
contrários votarão NÃO.

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

(O Sr. 1º Secretário procede à
chamada a que respondem os Srs.
Deputados Cabo Elson, Brice
Bragato, Carlos Casteglione,
Claudio Vereza, Cláudio Thiago,
César Colnago, Délio Iglesias,
Euclério Sampaio, Fátima Couzi,
Graciano Espíndula, Heraldo
Musso, Janete de Sá, José
Esmeraldo, Jurandy Loureiro,
Luiz Carlos Moreira, Luzia
Toledo, Marcelo Santos, Marcos
Gazzani, Mariazinha Vellozo
Lucas, Neto Barros, Paulo Foletto,
Robson Vaillant, Sérgio Borges e
Sueli Vidigal)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Convido o Sr. Deputado Sérgio
Borges a assumir a Presidência, para que possamos
votar. (Pausa)

A Presidência também comunica aos Srs.
Deputados que após a sessão haverá reunião da
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Comissão de Finanças para escolha do novo
presidente e vice-presidente.

O SR. 1º SECRETÁRIO (SÉRGIO
BORGES) - Votaram vinte e quatro Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) - Convido o Sr. 2º Secretário a proceder à
abertura da urna e à contagem das sobrecartas nela
existentes.

(O Sr. 2º Secretário procede à
abertura da urna e à contagem das
sobrecartas nela existentes)

O SR. 2º SECRETÁRIO – (CLÁUDIO
THIAGO) - O número de sobrecartas coincide com
o de votantes.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) - Vai-se proceder à apuração.

(Procede-se à apuração)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (SÉRGIO
BORGES) - É o seguinte o resultado da apuração:
votou SIM um Sr. Deputado; votaram NÃO vinte e
três Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (SÉRGIO
BORGES) - Em conseqüência, fica rejeitado o Veto
total aposto ao Projeto de Lei nº 99/2005.

Comunique-se ao Governador, para
promulgação.

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º,
da Constituição Estadual, de veto total aposto ao
Projeto de Lei nº59/2005.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA –Sr.
Presidente, na forma regimental assumo a
Presidência da Comissão de Justiça e convoco seus
membros, Srs. Deputados Claudio Vereza, Heraldo
Musso, Paulo Foletto, Sueli Vidigal e Euclério
Sampaio.

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado
Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e demais
membros da Comissão de Justiça, trata-se de veto
total aposto ao Projeto de Lei nº 59/2005, de
iniciativa do Sr. Deputado Rudinho de Souza, que
obriga todos os estabelecimentos bancários situados
no território do Estado do Espírito Santo a instalarem
bebedouros para atendimento aos clientes. Publicado
no DPL de 06 de abril de 2005. Mensagem do veto nº
265/2005, publicada no DPL de 29 de novembro de

2005. Veto vencido em 23 de fevereiro de 2006.

Tratando-se de matéria de interesse público
relevante, relatamos pela derrubada do veto, pela
rejeição do veto. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Em discussão o
Parecer. (Pausa)

O SR. ROBSON VAILLANT – Sr.
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Concedo a palavra
ao Sr. Deputado Robson Vaillant.

O SR. ROBSON VAILLANT – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Justiça, fizemos um acordo para
votarmos todos os projetos que se encontram na
pauta de hoje.

Mas não poderíamos abrir mão de assomar a
esta tribuna para defender nosso companheiro de
Partido que foi atacado pelo Sr. Deputado Délio
Iglesias.

Temos uma consideração e respeito muito
grande por todos os Srs. Deputados e Deputadas
desta Casa. Temos encontrado lutas juntos,
companheiro Délio Iglesias. Mas jamais poderíamos
ouvir as palavras de V. Ex.ª e deixar de defender
nosso companheiro de Partido, com quem há três
anos e um mês convivemos neste Plenário. Nunca
tivemos nenhum tipo de atrito com o nosso
companheiro. Jamais deixamos de cumprir a nossa
palavra quando a empenhamos a V. Ex.ª. Não é da
índole do Sr. Deputado Cláudio Thiago fazer o que o
Deputado afirmou desta tribuna.

Sr. Deputado Délio Iglesias, estamos
desautorizando V. Ex.ª a fazer referência ao nosso
companheiro de Partido, pois o Sr. Deputado Cláudio
Thiago é um homem verdadeiro. Tratou desse
assunto, principalmente do Blocão, das questões das
Comissões, conversou com os companheiros.

Talvez o Parlamentar não tivesse a obrigação
de conversar conosco que somos do mesmo Partido.
Mas foi ao nosso gabinete, telefonou-nos. Inclusive,
o presenciamos quando telefonava para V. Exa.
Vimos que realmente o Sr. Deputado Cláudio Thiago
tratava do processo da composição das Comissões
com muita lisura.

Assomamos à tribuna, nesta oportunidade,
para dizer que discordamos de tudo o que o Sr.
Deputado Délio Iglesias afirmou. Mas, também, tem
o nosso respeito. Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Continua em
discussão o Parecer.
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A SRA. BRICE BRAGATO – Sr.
Presidente, peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Concedo a palavra
à Sr.ª Deputada Brice Bragato.

A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem
revisão da oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Justiça, falaremos rapidamente de
quatro coisas. Em primeiro lugar, acompanhamos o
parecer que foi proferido pelo Relator, Sr. Deputado
Cláudio Vereza, que o fez pela rejeição do Veto Total
aposto ao Projeto de Lei nº. 59/2005.

Em segundo lugar, entramos um pouco no
debate travado entre os Srs. Deputados Délio Iglesias
e Cláudio Thiago, no início da sessão de hoje. É
importante sempre termos compromisso com a
verdade. Não queremos entrar no mérito da disputa
que ocorreu entre os dois Deputados de Governo.

Não sabemos por que o Sr. Deputado Délio
Iglesias ficou fora da Comissão de Finanças. Não nos
compete opinar sobre isso, mas somos testemunha de
que realmente chamou o Sr. Deputado Délio Iglesias
para entrar no Blocão, sentado ao nosso lado, na
última sessão, antes do Carnaval, quarta-feira, à
tarde. Estávamos ao lado do Sr. Deputado Cláudio
Thiago, quando telefonou para o Sr. Deputado Délio
Iglesias e disse que só faltava S. Ex.ª e o Sr.
Deputado Euclério Sampaio. E que o Deputado
estava fora, mas assinaria o Blocão. Portanto, faltava
só a palavra do já referido Deputado.

Em terceiro lugar, não é verdade que o Sr.
Deputado Cláudio Thiago nos colocou na Comissão
de Finanças e que ficou com medo porque dissemos
que ninguém nos tiraria.

O Regimento Interno estabelece que a
Comissão de Finanças tem sete vagas. Entramos na
Comissão pela Bancada do PT, a qual pertencíamos à
época. O PT e o P-Sol juntos, combinaram de manter
aquela proposta de dois anos, mesmo agora que
saímos do PT.

Então, caso o acordo não fosse mantido,
seríamos mantida na Comissão de Finanças, porque
nós três juntos formaríamos um Bloquinho. Falamos
isso para os Srs. Deputados Cláudio Thiago e César
Colnago depois que consultamos a Bancada do PT.
Dez por cento dos Deputados equivalem a sete vagas,
0,70. Então estaríamos dentro da Comissão de
Finanças por força do Regimento Interno.

É claro que nossa atuação não nos desabona.
A Comissão de Finanças quase não se reuniu. Mas
dentre os Deputados que sempre compareciam, com
certeza que estávamos inserida.

Registramos que nos juntamos à indignação,
à chateação, a uma espécie de revolta que tomou
conta dos professores municipais de Vitória, em
função do nosso companheiro, o Prefeito João Coser,
ter entrado na justiça para decretar a ilegalidade da
greve. Achamos que ela acaba hoje.

Saímos de uma assembléia quando discutiam
o assunto. Mas estão muito indignados com o fato do
Prefeito ter pedido na justiça a ilegalidade da greve, e
principalmente pelo fato de que todos o apoiaram nas
eleições de 2004.

Queremos repercutir aqui o que faz parte de
um panfleto que distribuíram. É aquele tradicional
poema de Bertold Brecht:

“Há aqueles que lutam um dia; e por
isso são bons;
Há aqueles que lutam muitos dias; e
por isso são muito bons;
Há aqueles que lutam anos; e são
melhores ainda;
Porém, há aqueles que lutam toda a
vida; esses são os imprescindíveis.”

Em conversa com diversos professores,
falamos o que achamos fundamental: mesmo que
tenham apoiado o atual Prefeito, o sindicato e a
categoria não perderam a autonomia de organizar a
luta no embate contra um Prefeito que ajudaram a
eleger. Pior seria se tivessem recuado, se não
tivessem se organizado, se tivessem se calado.

Portanto, saudamos a toda Diretoria do
Sindiupes, onde há muitos companheiros Petistas que
continuam no PT, mas que bancaram junto com a
categoria e a diretoria, a greve.

É preciso saber fazer a diferença. Deixamos
nossa solidariedade e apoio a esses lutadores que não
se cansam. É preciso continuar e prosseguir sempre.
(Muito bem!).

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Continua em
discussão o Parecer.

A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente,
peço a palavra para discuti-lo.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Concedo a palavra
a Sr.ª Deputada Fátima Couzi.

A SRA. FÁTIMA COUZI – (Sem revisão
da oradora) – Sr. Presidente e Srs. membros da
Comissão de Justiça, relatamos um fato que hoje nos
chocou profundamente que foi o assassinato da irmã
de nossa querida amiga Sr.ª Etevalda Grassi
Menezes. Hoje, sua irmã de cinqüenta e nove anos
foi morta a facadas em um prédio em Coqueiral de
Itaparica.

A violência doméstica tomou conta de nossa
cidade. Amanhã, dia em que comemoramos o Dia
Internacional da Mulher, será de reflexão sobre a
violência doméstica.

Nossa querida ex-Deputada, nossa amiga de
PTB, Sr.ª Etevalda Grassi de Menezes, fala na
reportagem que sua irmã não tinha inimigos, era uma
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pessoa dócil, que vivia em paz com a família. E
lamentavelmente, além de assassinarem essa mulher
o assassino tentou atear fogo no corpo dela. Tamanha
brutalidade que ainda vemos nos dias de hoje, de
pessoas próximas da gente.

Quantas anônimas morrem não só na Grande
Vitória, mas no Brasil, no mundo, neste momento.
Uma pessoa tão próxima de nós, mulher querida não
só no prédio onde morava, na Rua Itaoca, mas
também irmã de uma ex-Deputada, mulher de luta
que levou tantas vezes a sua voz ao Congresso
Nacional, contra a violência da mulher. Hoje, estava
no IML aos prantos, para liberar o corpo da sua irmã,
brutalmente assassinada dentro do apartamento.

Ninguém viu. Ninguém sabe. Ninguém tem
conhecimento. A polícia até o momento não tem
nenhuma pista da morte de mais uma dona de casa,
mulher morta violentamente, um dia antes da
comemoração do “Dia Internacional da Mulher”. É
mais uma vítima de tantas outras que hoje, amanhã,
depois de amanhã, que serão assassinadas neste
Estado e pelo Brasil afora.

Por isso, não só as mulheres deste
Parlamento, mas também os homens, vamos gritar
através desta tribuna, clamar por justiça e pedir que a
polícia investigue passo a passo esse crime.

Nós e a Sr.ª Deputada Luzia Toledo, parceira
no PTB, pediremos...

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.ª
Deputada Fátima Couzi fazemos coro com as
palavras de insatisfação e dor de V.Ex.ª, mas a
polícia está em greve. Há dificuldade.

A SRA. FÁTIMA COUZI - Mais grave
ainda.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Fazemos
votos que esse crime seja investigado mais
rapidamente e que o Governo tome medidas que
atenda as necessidades dos policiais, para que crimes
como esse não ocorram mais.

A SRA. FÁTIMA COUZI - Concordamos
com V.Ex.ª de que as Polícias Civil, Militar e Corpo
de Bombeiros têm que ser respeitadas por este
Estado, mas acima disso está a vida das pessoas.

A SRA. LUZIA TOLEDO - Sr.ª Deputada
Fátima Couzi, ratificamos as palavras de V.Ex.ª.
Deixamos o nosso abraço para a nossa companheira
Sr.ª Etevalda Grassi de Menezes. Usaríamos a tribuna
para falar sobre esse assassinato brutal.

Ontem, quanto representávamos a nossa
Bancada numa reunião do PSDB com o Sr. Deputado
Federal Marcos Vicente, a Sr.ª ex-Deputada Federal
Etevalda Grassi de Menezes secretariava essa
reunião, sua irmã já estava morta no apartamento em
Itaparica. Hoje, quando nos falamos pelo telefone, ela
me dizia do espanto que foi.

Parabenizamos V.Ex.ª pelo grito. Todos,
mulheres e homens, temos que dar esse grito porque
a violência campeia não só no Estado do Espírito
Santo, no Brasil, mas no mundo. As mulheres
continuam sendo vítimas dos seus parceiros, da
violência doméstica. Temos que continuar gritando,
porque isso já fazemos há dezoito anos.

A SRA. FÁTIMA COUZI – Concluímos
pedindo que o Tribunal de Justiça instale uma vara
especial para apurar crimes de violência doméstica.

O SR. MARCELO SANTOS - Sr.ª
Deputada Fátima Couzi, fazemos coro com a fala de
V.Ex.ª em conjunto com a Sr.ª Deputada Luzia
Toledo. Prestamos as nossas condolências a Sr.ª
Etevalda Grassi de Menezes, companheira de Partido,
pelo assassinato brutal da sua irmã.

Achamos que as autoridades competentes,
observados os critérios de greve e nós enquanto
Poder Legislativo, nós os parlamentares poderemos
atuar nas Comissões de Segurança, Direitos
Humanos.

Enfim, colocar o papel do Poder Legislativo
para auxiliar neste bárbaro crime.

A SRA. FÁTIMA COUZI – Muito obrigada
pelo aparte. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Continua em
discussão o parecer. (Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HERALDO MUSSO – Contra o
Relator.

O SR. PAULO FOLETTO– Contra o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL – Contra o
Relator.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o
Relator.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – A
Presidência vota contra o Relator.

Sr. Presidente, o veto é mantido, por quatro
votos a dois, pela Comissão de Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Discussão do Veto total aposto ao
Projeto de Lei nº 59/2005.

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

Em votação o Veto.
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A votação será secreta, na cabine
indevassável.

À proporção que forem sendo chamados, os
Srs. Deputados receberão as sobrecartas devidamente
rubricadas pela presidência.

Os Srs. Deputados que forem favoráveis ao
Veto votarão com a cédula SIM; os que forem
contrários votarão com a cédula NÃO.

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

(O Sr. 1º Secretário procede à
chamada a que respondem e votam
os Srs. Deputados Cabo Elson,
Brice Bragato, Carlos Casteglione,
Cláudio Thiago, Claudio Vereza,
César Colnago, Euclério Sampaio,
Fátima Couzi, Graciano
Espíndula, Heraldo Musso, Janete
de Sá, José Esmeraldo, Jurandy
Loureiro, Luiz Carlos Moreira,
Luzia Toledo, Marcos Gazzani,
Marcelo Santos, Mariazinha
Vellozo Lucas, Neto Barros, Paulo
Foletto, Reginaldo Almeida, Sérgio
Borges e Sueli Vidigal).

O SR. 1º SECRETÁRIO – (SÉRGIO
BORGES) - Sr. Presidente, votaram vinte e três Srs.
Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Convido o Sr. 2º Secretário a
proceder à abertura da urna e à contagem das
sobrecartas nela existentes.

(O Sr. 2º Secretário procede à
abertura da urna e à contagem das
sobrecartas nela existentes)

O SR. 2º SECRETÁRIO – (CLÁUDIO
THIAGO) – O número de sobrecartas coincide com
o de votantes.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Vai-se proceder à apuração.

(Procede-se à apuração)

O SR. 1º SECRETÁRIO – (SÉRGIO
BORGES) – É o seguinte o resultado da apuração:
votaram SIM dezesseis Srs. Deputados; votaram
NÃO sete Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em conseqüência, fica mantido o
veto.

Comunique-se ao Sr. Governador.

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

O Sindipúblico nos enviou um cartaz
comunicando sobre o primeiro Congresso dos
Trabalhadores e dos Servidores Públicos do Estado
do Espírito Santo, que acontecerá de 09 a 11, no
auditório do Guará Pousada em Guarapari. Maiores
informações poderão ser obtidas na Secretaria Geral
do Sindipúblicos. Será um congresso realizado pelo
Sindicato na área do setor público nos próximos dias
e o tema central é o seguinte: Pelo resgate,
profissionalização e valorização do serviço público.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Votação adiada, da Redação Final, do
Projeto de Resolução nº 200/05.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em Mesa para promulgação.
Votação adiada, do Projeto de Resolução nº

160/05.
Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam,

permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em Mesa para promulgação.
Discussão única, em regime de urgência, da

Mensagem nº 01/2006.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,

para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr.
Presidente, na forma regimental assumo a presidência
da Comissão de Justiça e convoco seus membros,
Srs. Deputados Euclério Sampaio, Paulo Foletto,
Sueli Vidigal, Claudio Vereza e Heraldo Musso.

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Membros
da Comissão de Justiça, o nosso parecer é pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do
Projeto de Lei Complementar nº 01/06, do Tribunal
de Justiça, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 39
da Lei Complementar nº 234/02. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) - Em discussão o
Parecer. (Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HERALDO MUSSO - Com o
Relator.
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O SR. PAULO FOLETTO - Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL - Com o Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA - Com o
Relator.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - A
Presidente acompanha o voto do Relator.

Sr. Presidente, a matéria é aprovada por
unanimidade pela Comissão de Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Comissão de
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à
matéria.

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) - Sr. Presidente, requeiro a
V.Exª o prazo de até setenta e duas horas para
oferecer parecer à matéria.

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

Discussão única, em regime de urgência, da
Mensagem nº 02/2006.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr.
Presidente, na forma regimental, assumo a
Presidência da Comissão de Justiça e convoco seus
membros, Srs. Deputados Heraldo Musso, Paulo
Foletto, Claudio Vereza e Euclério Sampaio.

Designo para relatar a matéria o Sr. Deputado
Euclério Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente e Srs. membros
da Comissão de Justiça, o Projeto de Lei nº 04/2006,
cria Assessoria Especial Administrativa e Judiciária
da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça.

O nosso parecer é pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade da matéria. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Em discussão o
Parecer. (Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HERALDO MUSSO – Com o
Relator.

O SR. PAULO FOLETTO – Com o
Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o
Relator.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – A
Presidência acompanha o voto do Relator.

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por
unanimidade pela Comissão de Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Comissão de
Cidadania.

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) – Convoco os membros da
Comissão de Cidadania, Srs. Deputados Paulo
Foletto e Claudio Vereza.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Sr. Presidente, requeiro a V.Exª. o prazo de

até setenta e duas horas para oferecer parecer oral à
matéria.

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

Discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei nº 440/2005.

Concedo a palavra à Comissão de Justiça,
para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr.
Presidente, na forma regimental, assumo a
Presidência da Comissão de Justiça e convoco seus
membros, Srs. Deputados Heraldo Musso, José
Esmeraldo, Paulo Foletto, Claudio Vereza e Euclério
Sampaio.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Justiça, acato

a Emenda ao projeto de autoria do Sr. Deputado
Euclério Sampaio, que diz:

“Art. 4º - O Poder Executivo
estabelecerá o órgão fiscalizador
competente para o cumprimento
desta lei.
Art. 5º - O Poder Executivo
regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.”

O nosso parecer é pela constitucionalidade da
matéria, com emenda. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HERALDO MUSSO – Com o
Relator.
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O SR. PAULO FOLETTO – Contra o
Relator.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Com o
Relator.

O SR. JOSÉ ESMERALDO – Com o
Relator.

O SR. CLAUDIO VEREZA – Com o
Relator.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr.
Presidente, a matéria foi aprovada contra um voto
pela Comissão de Justiça, com emenda.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra à Comissão de
Defesa do Consumidor, para que esta ofereça parecer
oral à matéria.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – Sr.
Presidente, na forma regimental, assumo a
Presidência da Comissão de Defesa do Consumidor e
convoco seus membros, Srs. Deputados José
Esmeraldo e Claudio Vereza.

Antes de designar o relator, Sr. Presidente, é
bom que presencie que são apenas esses três
membros que durante um ano e pouco de trabalho da
Comissão de Meio Ambiente e Defesa do
Consumidor, que se encontram sempre presentes
quando da convocação desta Comissão em Plenário.
Isso justifica a minha Questão de Ordem, ontem.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Sr. Deputado Luiz Moreira, oficialize
para que os faltosos possam ser substituídos.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) - Designo para
relatar a matéria o Sr. Deputado Claudio Vereza.

O SR. CLAUDIO VEREZA – (Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Membros
da Comissão de Agricultura, Defesa do Consumidor,
vamos relatar de acordo com o Parecer da Comissão
de Justiça, pela aprovação. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(LUIZ CARLOS MOREIRA) – Em discussão o
Parecer. (Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Com o
Relator.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA – A
Presidência acompanha o voto do Relator.

Sr. Presidente, a matéria foi aprovada por
unanimidade pela Comissão de Agricultura e Defesa
do Consumidor.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra a Presidente da
Comissão de Cidadania para que esta ofereça Parecer
oral à matéria.

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) – Convoco os membros da
Comissão de Cidadania, o Sr. Deputado Paulo
Foletto e as Srªs. Deputadas Sueli Vidigal e Luzia
Toledo.

Desingo para relatar a matéria o Sr. Deputado
Paulo Foletto.

O SR. PAULO FOLETTO - (Sem revisão
do orador) - Srª. Presidente e Srs. Membros da
Comissão de Cidadania, já tínhamos feito a nossa
análise na Comissão de Justiça e relatamos contra o
projeto, no seu mérito. (Muito bem!)

A SRA. PRESIDENTA DA COMISSÃO –
(BRICE BRAGATO) - Em discussão o Parecer.
(Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

A SRA. SUELI VIDIGAL - Contra o
Relator.

A SRA. LUZIA TOLEDO - Com o Relator.

A SRA. BRICE BRAGATO - A
Presidência acompanha o voto do Relator.

Sr. Presidente, a matéria foi rejeitada contra
um voto pela Comissão de Cidadania.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra ao Presidente da
Comissão de Finanças, para que esta ofereça parecer
oral à matéria.

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO –
(JURANDY LOUREIRO) - Sr. Presidente, na
forma regimental, assumo a Presidência da Comissão
de Finanças e convoco os seus membros, Srs.
Deputados José Esmeraldo, Sérgio Borges, Marcos
Gazzani e Brice Bragato.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Finanças,

relatamos contra a aprovação do projeto. (Muito
bem!)

Em discussão o Parecer.
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Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. JOSÉ ESMERALDO - Contra o
Relator.

O SR. SÉRGIO BORGES - Com o Relator.

A SRA. BRICE BRAGATO - Contra o
Relator.

O SR. MARCOS GAZZANI - Com o
Relator.

O SR. JURANDY LOUREIRO – Sr.
Presidente, o parecer foi contra a matéria, portanto a
mesma foi rejeitada, teve dois votos a favor do
projeto e contra o relator, pela Comissão de Finanças.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em discussão o Projeto de Lei nº
440/2005.

Não havendo oradores inscritos, declaro
encerrada a discussão.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – Sr.
Presidente, pela ordem! Requeiro a V.Exª. votação
nominal para a matéria e preferência para votação do
projeto na forma do parecer da Comissão de Justiça.

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

Em votação o requerimento do Sr. Deputado
Euclério Sampaio, que pede votação nominal para a
matéria.

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

Aprovado.
Em votação o requerimento do Sr. Deputado

Euclério Sampaio, que pede preferência para votação
nominal do projeto na forma do Parecer da Comissão
de Justiça, que é pela aprovação, com emendas.

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

Aprovado.
Em votação o Projeto de Lei nº 440/2005.
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.

O SR. 1º SECRETÁRIO procede à
chamada a que respondem SIM os
Srs. Cabo Elson, Cláudio Thiago,
Euclério Sampaio, Fátima Couzi,

Graciano Espíndula, Heraldo Musso,
Janete de Sá, José Esmeraldo, Luiz
Carlos Moreira, Marcelo Santos,
Marcos Gazzani, Neto Barros,
Reginaldo Almeida, Sérgio Borges e
Sueli Vidigal; responderam NÃO os
Srs. Brice Bragato, Jurandy Loureiro,
Luzia Toledo e Paulo Foletto.

O SR. 1º SECRETÁRIO – (MARCELO
SANTOS) – Sr. Presidente, responderam SIM
quinze Srs. Deputados e responderam NÃO quatro
Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Em conseqüência, fica aprovado o
Projeto de Lei nº 440/2005.

À Comissão de Justiça para redação final.
Discussão única, em regime de urgência, do

Projeto de Lei nº 29/2006.
Concedo a palavra à Comissão de Justiça,

para que esta ofereça parecer oral à matéria.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Sr.
Presidente, na forma regimental assumo a presidência
da Comissão de Justiça e convoco seus membros,
Srs. Deputados Heraldo Musso, Paulo Foletto,
Euclério Sampaio e Sueli Vidigal.

Avoco a matéria para relatar. (Pausa)
Srs. Membros da Comissão de Justiça, somos

pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da
matéria. (Muito bem!) (Pausa)

Em discussão o Parecer. (Pausa)
Encerrada.
Em votação.
Como votam os Srs. Deputados?

O SR. HERALDO MUSSO - Com o
Relator.

O SR. PAULO FOLETTO - Com o
Relator.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - Com o
Relator.

A SRA. SUELI VIDIGAL - Com o Relator.

O SR. LUIZ CARLOS MOREIRA - Sr.
Presidente, a matéria foi aprovada por unanimidade
pela Comissão de Justiça.

Devolvo a matéria à Mesa.

O SR. PRESIDENTE - (CÉSAR
COLNAGO) - Concedo a palavra à Comissão de
Cidadania, para que esta ofereça parecer oral à
matéria.

A SRA. PRESIDENTA – (BRICE
BRAGATO) – Convoco os membros da Comissão
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de Cidadania, Srs. Deputados Paulo Foletto, Sueli
Vidigal, Luzia Toledo, Janete de Sá e Sueli Vidigal.

Avoco a matéria para relatar e me prevaleço
do prazo regimental de até setenta e duas horas para
oferecer parecer à matéria.

Devolvo a palavra à Mesa.

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

Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto
de Lei n° 443/2005.

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai
à 3ª sessão.

Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto
de Lei n° 298/2005.

Não havendo oradores inscritos, o projeto vai
à 3ª sessão.

Passa-se à Fase das Comunicações
Partidárias.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Euclério
Sampaio.

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem
revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs. Deputadas
e Srs. Deputados, inicialmente agradecemos aos Srs.
Deputados e às Srªs. Deputadas que votaram sim no
Projeto de Lei n° 440/2005, de nossa autoria, que
determina a liberação de cancelas de cobrança de
pedágio na Terceira Ponte quando houver
engarrafamento.

Até entendo a posição dos quatro Deputados
que votaram contrário. Primeiro, não residem no
Município de Vila Velha, portanto, não passam pela
ponte. O Sr. Deputado Paulo Foletto mora no
Município de Colatina, e a ponte de lá está para ser
concluída há mais de quinze anos. O Sr. Deputado
Jurandy Loureiro e as Srªs. Deputadas Brice Bragato
e Luzia Toledo também não residem no Município de
Vila Velha. Entendo o posicionamento de S.Exªs.

Agradecemos os companheiros e
companheiras que votaram sim, porque o projeto é
constitucional, é legal e está em conformidade com o
Código de Defesa do Consumidor. Não queremos
violar contrato, Srª. Deputada Janete de Sá, porque há
normas para espera em filas de bancos, há toda uma
gama de proteção ao consumidor.

Por que a famosa e poderosa ponte, que
financia tantas campanhas, Sr. Deputado Neto
Barros, é imune, não pode sofrer restrições? Por quê?
Porque alimenta campanhas milionárias? Por quê?
Isso temos denunciado, Sr. Deputado Luiz Carlos
Moreira. Têm diversas leis aprovadas que não são
cumpridas. A Rodosol se acha acima do bem e do
mal neste Estado. Isso tem que acabar. Isso não
depõe contra o povo, depõe contra o Governo. A
Rodosol demonstra que controla aqueles que têm o
dever de governar este Estado.

Temos certeza de que o Governo Estadual
sancionará esta lei e vai regulamentá-la no prazo
estabelecido. Quem passa por aquela ponte e paga

pedágio à Rodosol, indo para Guarapari, como o Sr.
Deputado Graciano Espíndula, sabe do que estamos
falando. Tem dias em que a fila para passar no
pedágio de Vitória começa em Vila Velha. E se tiver
uma pessoa morrendo?

De coração, agradecemos a cada um de
V.Exªs que votaram “sim”, que votaram
compromissados com o povo do nosso Estado. Muito
obrigado. Boa tarde! (Muito bem!)

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, todos que nos assistem pela TV
Assembléia, amanhã comemoraremos nesta Casa o
Dia Internacional da Mulher, quando teremos uma
sessão solene neste Plenário e trinta mulheres
receberão a Medalha Maria Ortiz.

Maria Ortiz foi a heroína do nosso Estado,
em nosso entendimento. Uma mulher guerreira e que
por isso leva desta Casa todas as mulheres que têm
essa característica a Medalha Maria Ortiz, por
indicação dos deputados.

Também durante a sessão serão entregues
diplomas a mulheres que se destacaram em obras
sociais, em atividades políticas, culturais, sindicais,
no movimento pelos direitos humanos, em diversas
frentes. Elas receberão os diplomas indicados pelos
parlamentares.

Aqueles deputados que ainda não fizeram
suas indicações, que o façam hoje até às 18h, para
que possamos passar os nomes das pessoas que serão
contempladas para o cerimonial, e que amanhã
possam fazer parte dessa nossa grande festa de
discussão dos problemas ainda enfrentados pelas
mulheres do nosso País e as mulheres de todo o
mundo no século atual.

Amanhã, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva,
Presidente da República, assinará uma Medida
Provisória que beneficiará diretamente quatro
milhões de mulheres que trabalham na informalidade,
ou seja, as empregadas domésticas.

Hoje sabemos que muitas empregadas
domésticas não têm a carteira assinada porque existiu
durante muito tempo uma informalidade neste
sentido e, também, um descumprimento por parte da
patroa ou do patrão, como é o palavreado comum da
empregada doméstica para com as pessoas que
tomam seus serviços no lar.

O mais interessante é que agora todos
poderão fazer isso. É uma lei, mas não é respeitada
neste País. Por quê? Porque poderá ser deduzido no
Imposto de Renda a contribuição patronal na ordem
de doze por cento do salário dos empregados. É um
benefício para quem terão as carteiras assinadas, as
empregadas domésticas que saem da informalidade.
Há muitos casos, principalmente no Interior do
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Estado e também na Capital, onde as empregadas
domésticas serão beneficiadas com o recolhimento
para o INSS e com a aposentadoria futura. Também a
parte que o patrão paga poderá ser deduzido no
Imposto de Renda.

Está de parabéns o Presidente Lula, que está
sempre pensando em fazer o possível para diminuir
as diferenças em nosso País. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Concedo a palavra à Srª Deputada
Fátima Couzi.

A SRA. FÁTIMA COUZI – Sr. Presidente,
declino.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Havendo S.Exª declinado, concedo a
palavra à Srª Deputada Brice Bragato.

A SRA. BRICE BRAGATO – (Sem
revisão da oradora) – Sr. Presidente, Srªs Deputadas
e Srs. Deputados, Srª Deputada Luzia Toledo,
sabemos que V.Exª está com pressa para a reunião da
Comissão de Finanças e aproveitamos para pedir o
seu voto porque vamos nos candidatar a presidenta.
Já avisamos ao Sr. Deputado Sérgio Borges que não
votaremos em S.Exª.

Rapidamente também falaremos um pouco
sobre o Dia Internacional da Mulher, especialmente
para divulgarmos um pouco mais a programação.
Amanhã, bem cedo, por volta das 8h30min, haverá
um café da manhã na Praça Costa Pereira, organizado
pelas mulheres do PSB, convidando todas as
mulheres e todos os homens do Estado do Espírito
Santo.

Nesse mesmo horário, iremos logo a seguir,
no saguão da Prefeitura Municipal de Cariacica
haverá uma atividade pelo Dia Internacional das
Mulheres. Depois, vamos para o Tancredão, no
acampamento das mulheres do MST, acampamento
de gêneros do MST, que é muito mais que mulheres
do MST para fazer um debate: “Relações Sociais de
Gênero, Raça e Etnia”. Que coisa maravilhosa!

Também amanhã, às 13h, terá a caminhada
que vai da antiga Casa da Cultura até o Parque
Tancredão, contra a tirania, o mercado e a guerra:
mulheres do campo, da cidade, negra e indígenas em
defesa da vida. Com certeza será mais um grande dia.

No final do mês, dia 29, à noite, estarão
presentes na Comissão de Direitos Humanos os
secretários que devem prestar contas a respeito das
políticas públicas que o Governo Paulo Hartung não
implementou para a defesa das mulheres e construção
de relações sadias de gênero. Relações dignas de
gênero. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – A Presidência registra, com
satisfação, a presença neste Plenário do ex-Deputado
Estadual e Diretor desta Casa, Sr. Arildo Cassaro.

Amanhã teremos a comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, como disseram as Srªs
Deputadas Janete de Sá e Brice Bragato, quando
haverá uma sessão solene.

Na sessão anterior a Srª Deputada Brice
Bragato nos disse que talvez teremos a manifestação
de uma mãe que teve o filho levado pelo ex-marido
para a Argentina sem o seu consentimento.

Informamos ainda que na sexta-feira haverá a
solenidade de assinatura da ordem de serviço para a
pavimentação de uma via importante no Município
de Cariacica. A rua levará o nome da mãe do Sr.
Deputado Marcelo Santos, Dona Alice. É uma rua
importante, com mais de dois quilômetros de
extensão, situada atrás da Câmara Municipal ligando
à região de Bela Aurora, também numa homenagem
à mulher-mãe.

A SRA. JANETE DE SÁ – Sr. Presidente,
pela ordem! Peço-lhe a palavra.

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

A SRA. JANETE DE SÁ – Gostaríamos de
convidar todas as Sr.ªs Deputadas para comporem a
Mesa na sessão solene que haverá amanhã nesta
Casa. Nós e as Sr.ªs Deputadas Fátima Couzi e Luzia
Toledo requeremos essa sessão em homenagem ao
Dia Internacional da Mulher, mas também
estendemos o convite às Sr.ªs Deputadas Brice
Bragato, Sueli Vidigal e Mariazinha Vellozo Lucas
para que possamos homenagear as demais mulheres
na noite de amanhã.

O SR. PRESIDENTE – (CÉSAR
COLNAGO) – Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os
Srs. Deputados para a próxima, que será ordinária, e
para a qual designo:

EXPEDIENTE:
O que ocorrer.

ORDEM DO DIA:
A mesma pauta da presente sessão, exceto as

matéria votadas.

Está encerrada a sessão.

Encerra-se a sessão às dezessete horas e
quarenta minutos.
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ATOS LEGISLATIVOS 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.294 
 
 

Altera a nomenclatura da Comissão de 
Ciência e Tecnologia e dá outras 

providências. 
 

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 O inciso IX do artigo 39 do Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
“Art. 39. (...) 
 
(...) 
 
IX - de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Inclusão Digital, Biossegurança e 
Petróleo e seus Derivados.” (NR) 

 
Art. 2º O “caput” e os incisos do artigo 44-A 
do Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 44-A. À Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Inclusão Digital, 
Biossegurança e Petróleo e seus 
Derivados compete opinar sobre: 

 
I - assuntos relativos à ciência, 
tecnologia, inovação, inclusão digital, 
biossegurança e petróleo e seus 
derivados, inclusive programas e 
projetos de intercâmbio e de integração 
com outros estados e países na área de 
atuação; 

 
II - assuntos relacionados com a 
interação de todas as entidades ligadas à 

ciência, tecnologia, inovação, inclusão 
digital, biossegurança e petróleo e seus 
derivados; 

 
III - desenvolvimentos científico e 
tecnológico, pesquisas, inovação, 
inclusão digital, biossegurança e 
petróleo e seus derivados; 

 
IV - a política estadual de ciência, 
tecnologia, inovação, inclusão digital, 
biossegurança, petróleo e seus 
derivados e organização institucional do 
setor público; 
V - política estadual de inclusão digital, 
tecnologia de informação e automação 
do setor público; 

 
Art. 3º Fica incluído o inciso VI e o parágrafo 
único no artigo 44-A do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo com a seguinte redação: 

 
“Art. 44-A. (...) 

 
(...) 

 
VI - aplicação dos recursos públicos 
destinados ao fomento de projetos de 
desenvolvimentos científico e 
tecnológico, na forma do § 2º do artigo 
197 da Constituição Estadual. 

 
Parágrafo único. A Comissão 
promoverá a integração entre as 
instituições de pesquisa e 
desenvolvimentos científico e 
tecnológico do Estado.” (NR) 

 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 

Palácio Domingos Martins, em 08 de 
março de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente  
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 2.295 
 
 

Denomina Senador Cleto Nunes Pereira a Ala 
dos Deputados no Palácio Domingos Martins. 
 
 
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 denominada Senador Cleto Nunes 
Pereira a Ala dos Deputados no Palácio 
Domingos Martins, sede da Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, em 08 de 
março de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente  
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

ATOS DA MESA 
 

ATO Nº 1985 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, 
§ 2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, SANDRA 
MENDONÇA VIOLA, do cargo em 

comissão de Adjunto Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS 
MARTINS, em 08 de março de 2006. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1986 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 
de janeiro de 1994, PEDRO MATTEINI, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1987 
 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, MARIA LUZIA 
COSTA VIANA, do cargo em comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1988 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, IVETH AMORIM 
BATISTA, do cargo em comissão de Adjunto 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1989 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, FRANCISCO 
GOMES DE ALMEIDA, do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1990 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 
31 de janeiro de 1994, EDUARDO 
CORDEIRO SCHAYDEGGER, do cargo 
em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1991 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ADRIANA LEONEL ALMEIDA, 
do cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, a partir de 
13.03.06. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 
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ATO Nº 1992 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, TEREZINHA DE OLIVEIRA 
CALIXTE, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
a partir de 10.03.06. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1993 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, WILSON TEIXEIRA GAMA, do 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1994 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ERMÍNIA MARTHA BARBIERI 
GARCIA, do cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1995 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, combinado com Artigo 1º - 
parágrafo 8º do Ato nº 1.171, de 23.06.2005, 
EDMAR FRANCISCO DE SOUZA, do cargo em 
comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1996 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, LETICIA COMARELA BARBOSA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1997 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, GERALDO LUIZ SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Supervisor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 
 

ATO Nº 1998 
 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, JOSÉ DEJANIR DO VALE, para exercer o 
cargo em comissão de Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1999 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, DENI ERTZON SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Assistente Legislativo, da Secretaria 
da Assembléia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2000 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, TEREZINHA DE OLIVEIRA CALIXTE, 
para exercer o cargo em comissão de Coordenador 
Administrativo da Escola do Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, partir de 
10.03.2006. 

 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2001 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, DANIELLE DE DEUS SANTOS MARÇAL 
PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 2002 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, WILSON TEIXEIRA GAMA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa. 

 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 
 
 

ATO Nº 2003 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12 inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ERMÍNIA MARTHA BARBIERI 
GARCIA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de março de 2006. 
 

CÉSAR COLNAGO 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
1º Secretário 

REGINALDO ALMEIDA 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

PORTARIA N° 342 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR MARCADAS, para o 
período de 06.03.06 a 20.03.2006, as férias 
regulamentares referentes aos 15 dias restantes do 
exercício de 2005, da servidora EUZINETE 
GLÓRIA RODRIGUES ESTEVAM, matrícula nº 
201918, ocupante do cargo em comissão de 

Assistente Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 209/05.  
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

PORTARIA N° 343 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 CONSIDERAR TRANSFERIDAS, para o 
período de 04.09 a 03.10.2006, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2006, da 
servidora BERNADETE LOPES MONTEIRO, 
matrícula nº 34966, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 241/05.  
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

PORTARIA N° 344 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 

CONSIDERAR TRANSFERIDAS, para o 
período de 03.07 a 01.08.2006, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2006, do 
servidor JOSÉ ARIMATHÉA CAMPOS GOMES, 
matrícula nº 203312, titular do cargo efetivo de 
Procurador, do Quadro Permanente da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 241/05. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de março de 2006 Diário do Poder Legislativo - 7 

PORTARIA N° 345 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 

CONSIDERAR TRANSFERIDAS, para o 
período de 17.07 a 15.08.2006, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2006, da 
servidora MARIA ELIANA FELLER, matrícula nº 
200650, titular do cargo efetivo de Agente de Apoio 
Legislativo, código EAGAL, do Quadro Permanente 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 241/05. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA N° 346 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 

CONSIDERAR TRANSFERIDAS, para o 
período de 12.06 a 11.07.2006, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2006, do 
servidor LUCIANO CIRQUEIRA ALVES, 
matrícula nº 204099, titular do cargo efetivo de 
Agente de Apoio Legislativo, código EAGAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 241/05. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

PORTARIA Nº 347 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
24.02.2006, por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2006, do servidor LUCIANO RANGEL DOS 
SANTOS, matrícula nº 204267, exercendo o cargo 
em comissão de Assessor Legislativo, da Secretaria 

da Assembléia Legislativa, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 241/05, reservando-lhe o direito 
de gozar os 21 (vinte e um) dias restantes em época 
oportuna. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 348 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
01.02.2006, por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2006, do servidor JOSÉ MARIA PIMENTA, 
matrícula nº 16522, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 241/05, 
reservando-lhe o direito de gozá-las integralmente em 
época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 349 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
24.02.2006, por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2006, da servidora ERNESTA ALMONFREY 
matrícula nº 200633, titular do cargo efetivo de 
Agente de Apoio Legislativo, código EAGAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, transferidas anteriormente conforme 
Portaria nº 304/06, reservando-lhe o direito de gozá-
las os 20 dias restantes em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
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JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 350 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
02.03.2006, por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2006, da servidora ADRIANA TELES MOURA, 
matrícula nº 205099, exercendo o cargo em comissão 
de Coordenadora Pedagógica da Escola do 
Legislativo da Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 241/05, 
reservando-lhe o direito de gozar os 29 dias restantes 
em época oportuna. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 351 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
15.02.2006, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2006, do servidor JOSÉ ROBERTO 
SILVA HERNANDES, matrícula nº 203313, 
exercendo o cargo efetivo de Analista Legislativo, 
código AL, do Quadro Permanente da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 241/05, reservando-lhe o direito 
de gozar os 21 (vinte e um) dias restantes em época 
oportuna. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
PORTARIA Nº 352 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 

 ANTECIPAR para o período de 03/04/2006 
a 02/05/2006, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2006, da servidora MARLENE 
GONZAGA PORTO, matrícula nº 204102, 
exercendo o cargo efetivo de Agente de Apoio 
Legislativo, código EAGAL, do Quadro Permanente 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 241/05. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 353 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 ANTECIPAR para o período de 03/04 a 
02/05/2006, por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2006, da servidora KATARINNY BUGE ROCHA, 
matrícula nº 205238, Assistente Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 241/05. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA N° 354 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR MARCADAS, para o 
período de 01.03 a 30.03.2006, as férias 
regulamentares referentes ao exercício de 2006, do 
servidor WESLEY OLIVEIRA MASCARENHAS, 
matrícula nº 201439, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, suspensas anteriormente conforme 
Portaria nº 261/06.  
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
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JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA N° 355 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR TRANSFERIDAS, por 
motivo de licença para tratamento de saúde, para o 
período de 17.01.06 a 15.02.06, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2006, da 
servidora ANA CRISTINA OLIVEIRA PASSOS, 
matrícula nº 29456, ocupante do cargo comissão de 
Assistente Legislativo, da Secretaria da Assembléia 
Legislativa marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 241/05.  
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

PORTARIA N° 356 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, por 
imperiosa necessidade de serviço, a partir de 
01/02/2006, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2006, da servidora TÂNIA PIUBEL 
DA ROCHA, matrícula nº 203097, exercendo o 
cargo em comissão de Assessor Legislativo, da 
Secretaria da Assembléia Legislativa, antecipadas 
anteriormente conforme Portaria nº 315/06, 
reservando-lhe o direito de goza-las integralmente em 
época oportuna. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

PORTARIA N° 357 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 CONSIDERAR ANTECIPADAS, para o 
período de 06/03/2006 a 04/04/2006, as férias 
regulamentares, referentes ao exercício de 2006, do 
servidor DOUGLAS MARTINS IZIDÓRIO, 
matrícula nº 205144, exercendo o cargo em comissão 
de Adjunto Legislativo da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 241/05. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 
 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA N° 358 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
13/02/2006, por imperiosa necessidade do serviço as 
férias regulamentares, referentes ao exercício de 
2006, da servidora VERA LÚCIA MARIANO 
SERRÃO, matrícula nº 34136, titular do cargo 
efetivo de Agente de Apoio Legislativo, código 
EAGAL, do Quadro Permanente da Secretária da 
Assembléia Legislativa, marcada anteriormente 
conforme Portaria nº 241/05, reservando-lhe o direito 
de gozar os 18 (dezoito) dias restantes, em época 
oportuna. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

PORTARIA Nº 359 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
20.02.2006 por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 
2006, da servidora SANDRA MARIA CUZZUOL 
LÓRA, matrícula nº 201209, titular do cargo efetivo 
de Procurador, do Quadro Permanente da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, marcadas anteriormente 
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conforme Portaria nº 241/05, reservando-lhe o direito 
de gozar os 16 (dezesseis) dias restantes em época 
oportuna. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 360 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, por 
imperiosa necessidade do serviço, as férias 
regulamentares referentes ao exercício de 2006, do 
servidor RICARDO WAGNER VIANA 
PEREIRA, matrícula nº 205096, exercendo o cargo 
em comissão de Diretor Legislativo, código DLMD, 
da Secretaria da Assembléia Legislativa, marcadas 
anteriormente conforme Portaria nº 241/05, 
reservando-lhe o direito de gozá-las integralmente em 
época oportuna. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

PORTARIA Nº 361 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
01.03.2006 por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 
2006, do servidor ARTHUR SILVA GOMES, 
matrícula nº 205065, exercendo em comissão o cargo 
de Motorista de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código MGRP, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 241/05, reservando-lhe o direito 
de gozá-las integralmente em época oportuna. 
 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 362 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, por 
imperiosa necessidade do serviço, as férias 
regulamentares referentes ao exercício de 2006, do 
servidor ARILDO JOSÉ CASSARO, matrícula nº 
205119, exercendo o cargo em comissão de Diretor 
Legislativo, código DLDI, da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, marcadas anteriormente 
conforme Portaria nº 241/05, reservando-lhe o direito 
de gozá-las integralmente em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 363 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
 CONSIDERAR SUSPENSAS, a partir de 
14.02.2006 por imperiosa necessidade do serviço, as 
férias regulamentares referentes ao exercício de 
2006, da servidora CÉLIA MARIA DA PENHA, 
matrícula nº 34996, titular do cargo efetivo de Agente 
de Apoio Legislativo, código EAGAL, do Quadro 
Permanente da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 241/05, 
reservando-lhe o direito de gozar os 17 (dezessete) 
dias restantes em época oportuna. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

PORTARIA Nº 364 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
 ANTECIPAR para o período de 21.03.2006 
a 19.04.2006, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2006, da servidora PATRÍCIA 
ORLANDI PINTO DOS REIS, matrícula nº 35829-
0, exercendo o cargo em comissão de Assistente 
Legislativo, da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
marcadas anteriormente conforme Portaria nº 241/05. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

PORTARIA Nº 365 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 

 
 MARCAR, para o período de 20.03.2006 a 
18.04.2006, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2006, do servidor ELDER ANTONIO 
SCHUNK, matrícula nº 201446, exercendo o cargo 
em comissão de Assessor Legislativo da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, suspensas anteriormente 
conforme Portaria nº 254/06. 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

PORTARIA Nº 366 
 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, e considerando o que dispõe o 
Artigo 235 da Lei Complementar nº 46/94, resolve: 

 
 NOTIFICAR a servidora efetiva ZITA 
MENEZES MAGALHÃES, matrícula nº 203344, 
ocupante do cargo de Agente de Apoio Legislativo, 
código EAGAL, do Quadro Permanente da Secretaria 
da Assembléia Legislativa, que a ausência 
injustificada ao trabalho por período superior a 30 
(trinta) dias consecutivos, configura abandono de 
cargo, nos termos do art. 235, da Lei Complementar 
46/94, devendo a mesma apresentar justificativa de 
sua ausência, até o dia 15/03/2006. 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

PORTARIA N° 367 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve: 
 
 
 SUSPENDER, por imperiosa necessidade do 
serviço, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2006, no período de 01 a 19.02.06 do 
servidor LEANDRO PEREIRA MACHADO, 
matrícula nº 200749, titular do cargo efetivo de 
Assistente de Apoio Legislativo, código EASAL, do 
Quadro Permanente da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 241/05, reservando-lhe o direito de gozar 
os 19 (dezenove) dias restantes em época oportuna. 
 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
08 de março de 2006. 

 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

RESCISÃO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 
 Fica rescindido, a partir de 1º.03.2006, de 
acordo com a cláusula Décima Primeira “c” do 
contrato de Complementação Educacional, firmado 
entre a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e o estagiário do Ensino Médio, ANTÔNIO 
JOFFSON ARAÚJO SIQUEIRA. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
07 de março de 2006. 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESCISÃO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL  

 
 Fica rescindido, a partir de 06.03.2006, de 
acordo com a cláusula Décima Primeira “c” do 
contrato de Complementação Educacional, firmado 
entre a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
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Santo e o estagiário do Ensino Superior, LEANDRO 
RIBEIRO CHAGAS. 
 
 Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
07 de março de 2006. 
 
 

JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 
 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 
 

RESUMO DO TERMO DE PARCERIA N.° 
001/2006 

 
 
|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.° 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a celebração do Termo de Parceria, 
conforme descrito abaixo: 

 
Parceiro Assembléia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo. 
 

Parceiro Associação Educacional de Vitória 
– FAESA 
 

Objeto Veiculação de Programas na TV 
ASSEMBLÉIA. 
 

Valor SEM ÔNUS. 
 

Prazo A vigência do presente 
CONTRATO é de 12 (doze) 
meses, com início na data de 
publicação deste resumo. 
 

Elemento de
Despesa 

Sem Elemento de Despesa. 
 

Atividade Sem Atividade. 
 

Processo 054476-0 
 

 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
06 de março de 2006. 
 
 

LUIZ ALBERTO DAROS 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO TERMO DE PARCERIA N.° 
002/2006 

 
 
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.° 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna pública a celebração do Termo de 
Parceria, conforme descrito abaixo: 
 
 

 
Parceiro Assembléia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo. 
 

Parceiro Centro Universitário Vila Velha - 
UVV. 
 

Objeto Veiculação de Programas na TV 
ASSEMBLÉIA. 
 

Valor SEM ÔNUS. 
 

Prazo A vigência do presente 
CONTRATO é de 12 (doze) 
meses, com início na data de 
publicação deste resumo. 
 

Elemento de 
Despesa 

Sem Elemento de Despesa. 
 

Atividade Sem Atividade. 
 

Processo 054476-0 
 

 
 

Secretaria da Assembléia Legislativa, em 
06 de março de 2006. 
 
 

LUIZ ALBERTO DAROS 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
 
RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N.° 001/2004 
 
 
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.° 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a celebração do 6º Termo Aditivo 
ao Contrato nº 001/2004, conforme descrito 
abaixo: 
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Contratante Assembléia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo. 
 
 

Contratada Ranking Locação e Serviços Ltda. 
 
 

Objeto Prorrogação de prazo. 
 
 

Valor R$ 225.210,12 (duzentos e vinte e 
cinco mil, duzentos e dez reais e 
doze centavos). 
 
 

Prazo A vigência do presente Termo 
Aditivo é de 90 (noventa) dias, pelo 
período de 06 de fevereiro de 2006 
a 06 de maio de 2006. 
 

Elemento de 
Despesa 

3.3.90.33.00 
 
 

Atividade 2001 
 
 

Processo 060200-0 
 
 

 
 
Secretaria da Assembléia Legislativa, em 

03 de fevereiro de 2006. 
 
 

LUIZ ALBERTO DAROS 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
 

COMUNICADO 
 

 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, em atendimento ao disposto 
no Artigo 26 da Lei n º 8.666/93, torna 
público que a DIREÇÃO GERAL ratificou 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
para contratação de profissional para atuar 
como instrutora no curso “Reuniões 
Participativas”, dos Projetos “Excelência na 
Gestão” e “Qualificar”, com base no Inciso 
II, Artigo 25 da citada Lei. 

CONTRATADA: RITA DE CÁSSIA 
AMARAL GARCIA. 
 
 
Nota de Empenho nº 2006NE00364, no valor 
de R$ 1.260,00 (um mil duzentos e sessenta 
reais). 
 
 

Vitória, 07 de março de 2006. 
 
 

Wilson da Silva Athaydes Filho 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 
 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação da 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, em atendimento ao disposto 
no Artigo 26 da Lei n º 8.666/93, torna 
público que a DIREÇÃO GERAL ratificou 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
para contratação de profissional para atuar 
como instrutora no curso “A Língua 
Portuguesa em Módulos de Ensino”, dos 
Projetos “Excelência na Gestão” e 
“Qualificar”, com base no Inciso II, Artigo 
25 da citada Lei. 
 
 
CONTRATADA: NILCÉA MORAES 
COSTA. 
 
Nota de Empenho nº 2006NE00359, no valor 
de R$ 2.691,00 (dois mil, seiscentos e 
noventa e um reais). 
 
 

Vitória, 07 de março de 2006. 
 
 

Wilson da Silva Athaydes Filho 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 



 

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 



 
 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

DIRETORIAS DO PODER LEGISLATIVO 
SECRETARIA GERAL 

 
 

DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 
JARBAS RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR 

 
 

SECRETÁRIO-GERAL DA MESA 
CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 

 
 

PROCURADOR-GERAL 
HÉLIO GUALBERTO VASCONCELLOS 

 
 

SUBDIRETOR-GERAL                                         LUIZ ALBERTO DAROS 
 

SUBPROCURADOR-GERAL                             JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
 

 
SECRETÁRIO DA MESA P/ASSUNTOS ECONÔMICOS RICARDO FERREIRA DOS SANTOS 

 
SECRETÁRIA DA MESA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ROSEMARY MARTINS DUARTE 

 

Coordenador de Agência de Notícias – CAN     Marcelo de Souza Martins 
 
        Assessoria Militar – ASLM       Guilherme Coelho da Rocha 

 
DIRETORES LEGISLATIVOS 

 
João dos Santos Pires Filho             - DLA 

 
Ricardo Wagner Viana Pereira     – DLMD  

 
Robson Viera de Castro                – DLCPD 
 
Paulo Marcos Lemos                      – DLR  

 
Naciene Luzia Modenezi Vicente  – DLPL 

 

Pio Jorge Pedrini                            – DLP 
 
Eduardo Rios Santos                     – DLMAE   

 
Arildo José Cassaro                       – DLDI  
 
Núbia Rocha dos Passos                  – DLSM  
 
Marcelo Siano Lima                        – DLCPT 
 
Simone Silvares Itala Rizk             – DLTP 




